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Sammendrag og konklusjoner  

16. juni 2011 kjørte ekspresstog 62 inn på Hallingskeid stasjon på Bergensbanen, der et snøoverbygg sto i 
brann.  De 257 passasjerene ble umiddelbart evakuert, og ingen personer kom til skade i ulykken. Hele toget, 
samt store deler av infrastrukturen på stedet, ble totalt ødelagt i brannen. Samme morgen som snøoverbygget 
brant, foregikk det sveising av jernbaneskinner i det området som er antatt som arnestedsområde.  
 
Statens havarikommisjon for transport (SHT) undersøker denne alvorlige ulykken, og SINTEF NBL har 
bistått SHT med branntekniske vurderinger.  
 
SINTEF NBL og SHT gjennomførte en befaring på brannstedet på Hallingskeid 14. oktober 2011.  
 
2. november 2011 observerte SINTEF NBL skinnesveising i Trondheim sammen med Jernbaneverket, for å 
få et inntrykk av prosedyrene ved sveising, og mulighetene for antennelse.  
 
24. november 2011 observerte vi i tillegg skinnesveising i Skien. Det ble utført enkle branntekniske tester i 
forbindelse med sveisingen. 
 
Mulige brannårsaker og muligheter for antennelse i den aktuelle situasjonen er vurdert gjennom 
litteraturstudier, observasjoner ved befaring på Hallingskeid, observasjoner ved skinnesveising og 
branntekniske forsøk i liten og reell skala. Det er anvendt trematerialer fra snøoverbygg på Hallingskeid i 
testene.  
 
En overordnet vurdering av utfordringer og muligheter knyttet til brannsikring av snøoverbygg er 
gjennomført med utgangspunkt i resultatene fra den branntekniske prøvingen, relevant faglitteratur og NBLs 
erfaring fra prosjekter der brannsikkerhet i tunneler er behandlet. 
 
 
Konklusjoner 

 Glødende partikler og gnister fra tog, fra det elektriske anlegget og fra skinnesveising utgjør den 
største brannrisikoen for snøoverbygg i trevirke, sammen med feil i det elektriske anlegget eller feil i 
elektrisk utstyr.  
 

 SINTEF NBL vurderer feil i det elektriske anlegget i forbindelse med lysarmatur, sløyfe for 
hjelpesignal eller utliggere som lite sannsynlige årsaker til brannen på Hallingskeid. Det kan ikke 
trekkes noen entydig konklusjon om en slik brannårsak ut fra de opplysningene vi har hatt tilgang til. 

 
 Skinnesveisingen som ble utført i samme område som det antatte arnestedsområdet, kan være årsak 

til brannen. 
 

 Det finnes imidlertid lite relevant litteratur som belyser mulighetene for at trevirke kan antennes av 
glødende partikler eller gnister. Dette kan ikke utelukkes som en mulig brannårsak, men 
sannsynligheten for at det skal skje er trolig lav.  
 

 Det ble ikke observert flammebrann i noen av testene i reell skala. I to av de spesialdesignete 
laboratorietestene i liten skala ble det observert tilløp til røykproduksjon, og svidde spor i treverket, 
men ingen flammebrann. 
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 Testene i konkalorimeteret (ISO 5660) viste at tremateriale fra Hallingskeid, tilsvarende materialene 
i det nedbrente snøoverbygget, hadde en antennelighet på nivå med annet trevirke. Brannutviklingen 
i materialet skiller seg imidlertid ut fra "vanlig" trevirke, ved at det brenner med lavere effekt over en 
lengre periode. 
 

 Trevirke har mange gode egenskaper som bygningsmateriale i snøoverbygg. Utsatte partier i 
snøoverbyggene kan imidlertid med fordel beskyttes med metallplater, eller ved hjelp av 
flammehemmende kjemikalier for å redusere mulighetene for antennelse. 

 
 Tidlig deteksjon og brannvarsling i snøoverbygg kan varsle personell som kan slokke brannen, og 

kan forhindre at tog kjører inn i et snøoverbygg i brann. Flammedetektorer er den type detektor som 
vil være best egnet i snøoverbygg, gjerne i kombinasjon med kameraovervåking. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

16. juni 2011 kjørte ekspresstog 62 inn på Hallingskeid stasjon på Bergensbanen, der et snøoverbygg sto i 
brann.  De 257 passasjerene ble umiddelbart evakuert, og ingen personer kom til skade i ulykken. Hele toget, 
samt store deler av infrastrukturen på stedet, ble totalt ødelagt i brannen. Statens havarikommisjon for 
transport (SHT) undersøker denne alvorlige ulykken, og har skrevet en foreløpig rapport om ulykken [1]. 
Samme morgen som snøoverbygget brant, foregikk det sveising av jernbaneskinner i det området som er 
antatt å være arnestedsområdet. Antakelsen om arnestedsområde er basert på SHTs samtaler med 
lokomotivføreren på ekspresstog 62, og på bildemateriell fra ulykken. 
 

1.2 Målsetting 

Målsettingen med oppdraget har vært å bistå SHT med brannteknisk kompetanse og undersøkelser som vil 
være nyttige for å forstå hva som kan være årsaken til ulykken. I tillegg er det et mål å foreta en overordnet 
vurdering av utfordringer og muligheter knyttet til brannsikring av snøoverbygg. 
 

1.3 Metode 

1.3.1 Innledende møte og befaringer 

SINTEF NBL og SHT gjennomførte en befaring på brannstedet på Hallingskeid 14. oktober 2011. På toget 
underveis til Hallingskeid hadde vi et innledende møte, der vi gikk gjennom en del av bakgrunnsmaterialet 
som er tilgjengelig for ulykken. Dette omfattet bildemateriell, kart og filmopptak, både før, under og etter 
brannen.   
 
På brannstedet hadde vi assistanse av personale fra Jernbaneverket, som også bidro med informasjon om 
området og om ulykken. Under befaringen fikk vi se et snøoverbygg som i hovedsak var av samme type 
konstruksjon som det som hadde brent. Det ble tatt bilder, og vi tok med oss prøver av trevirke i bord og 
søyler, og biter av takplater av aluminium, tilsvarende materialene i det bortbrente snøoverbygget. 
Trematerialene ble senere brukt i både laboratorietester og i tester i sammenheng med skinnesveising. Det 
ble ikke vurdert som relevant å teste aluminiumsplatene.  
 
2. november 2011 observerte SINTEF NBL skinnesveising i Trondheim sammen med Jernbaneverket, for å 
få et inntrykk av prosedyrene ved sveising, og mulighetene for antennelse. 
 
24. november 2011 observerte vi i tillegg skinnesveising i Skien. Arbeidet ble utført av to sveisere fra Norsk 
Jernbanedrift (NJD). Det ble utført enkle branntekniske tester i forbindelse med sveisingen. 
 

1.3.2 Brannteknisk prøving og vurderinger 

På grunnlag av informasjonen beskrevet over, og på grunnlag av informasjon innhentet gjennom litteratur og 
faglige nettverk, har vi vurdert mulige brannårsaker, og muligheter for antennelse i den aktuelle situasjonen.  
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Materialene fra brannstedet er testet brannteknisk på tre ulike måter: 
 Standardisert prøving i liten skala for å bestemme antenneligheten, i henhold til den internasjonale  

standarden ISO 5660 (konkalorimeteret) [2,3].  
 Spesialdesignet testing for å undersøke mulighetene for antennelse ved det som vi vurderer kan være 

et sannsynlig startbrannscenario; antennelse av treverk ved gnist eller glør fra skinnesveising. Denne 
testingen ble utført 24. november 2011 i Skien. 

 Spesialdesignet laboratorietesting i liten skala, der trematerialer fra Hallingskeid ble eksponert for 
varme metallpartikler fra skinnesveising. 

 

1.3.3 Overordnet vurdering av brannsikring av snøoverbygg. 

En overordnet vurdering av utfordringer og muligheter knyttet til brannsikring av snøoverbygg er 
gjennomført, med utgangspunkt i resultatene fra den branntekniske prøvingen, relevant faglitteratur og NBLs 
erfaring fra relevante prosjekter. 
 
 

2 Vurdering av antennelseskilder ved brann i snøoverbygg  

2.1 Antennelse av trevirke  

2.1.1 Hvilke faktorer har betydning for antennelse? 

Babrauskas publiserte en oversikt over kunnskap om antennelse av trevirke i 2002 [4]. Artikkelen tar for seg 
hel ved, og inkluderer ikke sagflis og spon, flammehemmet trevirke, eller levende skog. Produkter som 
kryssfiner og sponplater blir vurdert til å ha tilsvarende branntekniske egenskaper som hel ved. Tre kan 
antennes ved direkte flammepåvirkning, eller etter en glødefase som enten kan etterfølges av flammer eller 
ikke flammer. Gløding forutsetter at trevirket eksponeres for en ekstern varmekilde. Trevirke kan også 
antennes ved at det er i kontakt med varme objekter.  
 
De fleste studier på antennelse av tre er utført med varmestråling eller en kombinasjon av varmestråling og 
konvektiv varmeeksponering. I følge Babrauskas er det svært lite kunnskap og tilgjengelige data om 
antennelse ved kontakt med flammer eller varme legemer alene, selv om dette er en viktig brannfaglig 
problemstilling. 
 
Hvor raskt trevirke antenner avhenger av flere faktorer, både forhold knyttet til materialet, og forhold knyttet 
til omgivelsene og branneksponeringen [5].  
 
Egenskaper ved trevirket av betydning er 

 Densitet 
o Trevirke med høy densitet er tyngre å antenne enn trevirke med lav densitet 

 Fiberretning 
o Trevirke antennes raskere når branneksponeringen er normalt på fiberretningen enn når det 

eksponeres parallelt med fiberretningen, fordi varmeledningsevnen er høyest parallelt med 
fibrene. 

 Fuktinnhold 
 Overflatestruktur 
 Kvaeinnhold 
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 Evne til å ta opp varme (termisk treghet). For et isolerende brennbart materiale vil varmen samles 
opp i overflaten. Dette fører til at materialet antennes raskere enn et materiale der varmen ledes bort 
fra overflaten. 

 
Forhold i omgivelsene: 

 Temperatur 
o Hvor mye varmeenergi går med til å varme opp materialet til antennelsestemperatur? 

 Ventilasjon (vind) 
o Kan øke forbrenningshastigheten i antennelseskilden. 
o Kan bidra til å slokke antennelseskilden. 

 Geometri 
o Blir varme fra brannen samlet opp i hjørner og hulrom? 

 Eksponering fra brannen  
o Varmestråling 
o Varighet 
o Åpen flamme  
o Gnister 

 

2.1.2 Antennelsestemperatur og kritisk varmefluks 

Begrepet antennelsestemperatur er basert på antakelsen om at et materiale vil antennes dersom hele 
overflaten har en gitt minste temperatur. Det antas også at et materiale vil ha en antennelsestemperatur for 
spontanantennelse (det vil si uten påvirkning av en antennelseskilde som gnist eller flamme), og at 
antennelsestemperaturen vil være lavere ved pilotantennelse (det vil si at materialet påvirkes av en 
antennelseskilde i form av gnist eller flamme). Spredningen i antennelsestemperatur er svært stor i publiserte 
data, noe som kan skyldes ulikheter i testmetoder, prøvematerialer og definisjoner av begreper. Basert på 
gjennomgangen av litteratur, anslår Babrauskas antennelsestemperaturen for trevirke til å være om lag 
250 oC når det eksponeres for den laveste varmestrålingsfluksen som vil gi antennelse. Eksponeringstiden vil 
være relativt lang (flere timer) før det oppnås antennelse ved lave nivåer av varmestråling. Trevirke kan også 
antennes ved lavere temperaturer, men da vil det skyldes andre fenomener enn at treet utsettes for en ekstern 
varmekilde over tid. Et slikt fenomen kan være at trevirke er oppvarmet ved relativt lave temperaturer (80-
100 oC) over lang tid og blitt såkalt "pyrofort", og at forbrenningsprosessen starter av seg selv.  
 
I artikkelen presenteres også en metode utviklet av Marc Janssens for å bestemme kritisk fluks for 
antennelse, " 	, for termisk tykke materialer. Et termisk tykt material er et materiale der temperaturen på 
den siden som ikke utsettes for varmeeksponering vil være lavere enn temperaturen på den varmeeksponerte 
siden i relativt lang tid. Trevirke med tykkelse over 10 mm kan anses som termisk tykt i startfasen av en 
brann. Den kritiske fluksen er definert som det laveste nivået av varmestråling der det oppnås antennelse ved 
svært langvarig eksponering, og er en empirisk verdi. Ved å plotte tid til antennelse opphøyd i en faktor på -
0,55 som funksjon av varmestrålingsfluksen, vil punktene falle på en tilnærmet rett linje. " 	 bestemmes 
som varmefluksverdien der linjen krysser x-aksen. Dette er vist i Figur 2-1 under. Den kritiske fluksen i dette 
eksempelet er beregnet til å være 9,3 kW/m2. I noen tilfeller vil den minste fluksen der materialet blir antent 
være vesentlig høyere enn " 	.  
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 Figur 2-1 Janssens resultater for pilotantennelse av ovnstørket trevirke av blackbutt (en type 

eukalyptus) testet vertikalt [4].  

Her vil vi bruke denne metoden til å undersøke om trematerialer fra Hallingskeid, tilsvarende de som var 
montert i det nedbrente snøoverbygget, skiller seg fra annet trevirke med hensyn til antennelighet. 
 

2.2 Mulige årsaker til brann i snøoverbygg 

Generelt sett er det mange muligheter for at det kan oppstå brann i et snøoverbygg over toglinjen; enkelte 
årsaker er mer sannsynlige enn andre. Mulige brannårsaker kan være: 

 gnister og glør (fra skinnesveising, fra passerende tog, glødende sigarett) 
 feil i elektrisk anlegg 
 gressbrann 
 brennglasseffekt ved sol på glasskår 
 brennende "ting" kastet fra tog 
 takplater av aluminium faller ned på elektrisk ledning og skaper kortslutning med lysbue 
 påtent med vilje 
 brann i tog 

 
Vi vurderer gnister og glør, eller feil i elektrisk anlegg, som de mest sannsynlige årsakene til brannen på 
Hallingskeid 16. juni 2011, og dette vil bli beskrevet nærmere i avsnittene under. Dette utelukker imidlertid 
ikke andre årsaker, bortsett fra brann i tog, som ut fra vitneutsagn og bildemateriell er en svært lite 
sannsynlig brannårsak i dette tilfellet.  Vi anser heller ikke nedfall av takplater som en sannsynlig 
brannårsak. Etter det vi kjenner til, er det ikke sannsynlig at takplater kunne falle ned på kjøreledningen, 
fordi platene var for store i forhold til åpninger i bærekonstruksjonen for taket, Dermed anser vi ikke  at et 
slikt scenario er mulig. 
 

2.3 Antennelse ved gnister eller glør 

For snøoverbygg i tre kan skinnesveising representere en brannrisiko. Det dannes gnister og glør i ulike deler 
av prosessen:  

 ved kutting av skinner med vinkelsliper 
 ved sveising med termitt 
 ved fjerning og lagring av varmt restmateriale fra sveisen  
 ved sliping av sveisen 
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Gnistene og glørne vil sannsynligvis ha ulik form og ulike egenskaper, avhengig av hvilken operasjon de er 
dannet i. Skinnesveising er nærmere beskrevet i avsnitt 3. 
 
Gnister kan også dannes av passerende tog, og fra det elektriske anlegget i snøoverbygget. 
Vi har ikke funnet mye publisert informasjon om antennelse av trevirke med gnister eller glør. I artikkelen 
med gjennomgang av kunnskapsstatus på antennelse av trevirke, stadfester Babrauskas at det finnes lite 
eksperimentelle data tilgjengelig for antennelse på grunn av varme legemer [4]. Han konkluderer imidlertid 
med at antennelse er mulig under overraskende milde eksponeringer, det vil si flygebranner på noen få gram. 
Flygebranner er definert som varme partikler som transporteres i luften og faller ned og antenner brennbare 
materialer [6]. Antennelse av brann på annet sted enn primærbrannområdet, som følge av at et varmt nok 
materiale med tilstrekkelig energi forflytter seg fra primærbrannen. Vanligvis er det snakk om partikler av 
brennbart materiale der det foregår en forbrenningsprosess i selve partikkelen, for eksempel glødende biter 
av trevirke, barnåler etc., men en flygebrann kan også være en varm ubrennbar partikkel, for eksempel av 
metall. 
 
En av de mest relevante artiklene er fra Australia, og omhandler antennelse av trebroer ved gnistregn fra 
skogbranner [7]. Denne artikkelen tar for seg antennelse når glør fraktes med vinden og samler seg i sprekker 
og spalter i brokonstruksjoner i trevirke, og omfatter en kartlegging av 20 trebroer som ble antent i to 
forskjellige skogbranner i henholdsvis 1983 og 1985. Det er typisk at en konstruksjon antennes flere steder 
samtidig i dette scenariet. Det blir påpekt at aldret trevirke øker sannsynligheten for slik antennelse. 
Artikkelen beskriver tester der antennelse med glør fra brent trevirke er undersøkt, både i laboratorium og i 
feltforsøk med en bro som var omlag 50 år gammel. Størrelsen på glørne ble ikke bestemt. Det ble gjort 
forsøk med spalter på 0-5 mm og spalter på 10-25 mm i testoppsett med trevirke. Noen relevante funn fra 
denne artikkelen: 

 Broer antennes vanligvis der vertikale og horisontale flater møtes, og glør faller ned i sprekker og 
spalter. 

 Eksperimenter bekrefter at trevirke i broer kan antennes ved små opphopninger av glør i sprekker 
eller spalter. 

 Antennelse starter med ulmebrann som utvikler seg videre, hjulpet av vind og høy temperatur (fra 
skogbrann). 

 Ulmebrann utvikler seg raskest der trevirket er gammelt, oppsprukket og tørt. 
 Hjørner av trebordene blir antent først. 
 Det ble ikke observert ulmebrann i forsøkene med de smaleste spaltene. 
 Det ble observert ulmebrann i 4 av 9 forsøk med ubehandlet trevirke og spaltebredde på 10-25 mm. 
 Behandling med flammehemmende løsning eller svellende maling kan redusere sannsynligheten for 

antennelse, men ikke eliminere den helt. 
 Overflatebehandling med beskyttende sjikt, som for eksempel maling, kan redusere sannsynligheten 

for antennelse, ved at sprekker tettes igjen. Slik behandling krever imidlertid inspeksjon og 
vedlikehold. 

 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) i Tyskland har undersøkt utvikling av ulmebrann i 
beholdere med 4 ulike typer støv (fint og grovt støv av kork, bøk og kakao) [8]. Bulkdensiteten varierte fra 
59 kg/m3 (fint korkstøv) til 382 kg/m3 (støv av bøk). Porselenskuler med diameter fra 25 til 40 mm ble 
varmet opp i en ovn ved 1200 oC, og plassert midt i beholderen med støv. Porselenskulen blir omtalt som et 
inert varmt legeme, fordi den ikke er involvert i reaksjonen på annen måte enn ved varmeoverføring til 
materialet i beholderen.   Det ble ikke observert ulmebrann ved temperaturer under 489 oC, mens det ble 
observert ulmebrann ved starttemperatur på 503 oC. Utviklingen av ulmebrannen pågikk i bortimot 10 timer i 
enkelte av forsøkene, og det var ikke mulig å observere temperaturøkning fra utsiden av beholderne før 
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forbrenningsfronten nådde overflaten. Minste diameter på det brennbare materialet for å oppnå ulmebrann 
ved et inert varmt legeme er antatt å være over 10 mm. 
 
Ved National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA er det utført en forsøksserie for å 
undersøke under hvilke forhold glødende flygebranner kan antenne vanlige bygningsmaterialer [9]. I 
forsøkene undersøkte NIST om brennende partikler av furu, plassert i vinkelen mellom henholdsvis to 
kryssfinerplater og sponplater, førte til ulmebrann ved ulik vinkel mellom platene. Partiklene var formet som 
sylindre med høyde 76 mm og diameter 10 mm. Forsøk ble utført med vindhastigheter på 1,3 m/s og 2,4 m/s. 
Ved 1,3 m/s oppsto det ikke ulmebrann i noen av forsøkene. En vinkel på 60o resulterte i ulmebrann i alle 
forsøkene. Ved 90o oppsto det ulmebrann i noen tilfeller og i andre ikke. Ved en vinkel på 135o oppsto det 
ikke ulmebrann i noen av forsøkene.  
 
I en tidligere artikkel fra NIST, blir det konkludert med at viktige forhold som bestemmer muligheten for 
antennelse ved flygebranner, er tettheten på "gnistregnet" (fluksen), størrelsen på flygebrannene og 
vindhastigheten [10]. Ulike treslag kan ha ulik sannsynlighet for antennelse. 
 
27. juni 2011 ble det avholdt en workshop ved NIST med tittel Workshop for Urban and Wildland-Urban 
Interface (WUI) Fires: A Workshop to Explore Future Japan/USA Research Collaborations [11]. En av 
presentasjonene dreide seg om antennelse av cellulosematerialer ved varme metallpartikler som avgis ved 
lysbuer i høyspentledninger, og som føres med vinden. Det var utført eksperimentelle forsøk for å undersøke 
hvordan slike partikler kan føres med vinden, og hvilke temperaturer de har når de lander. Forsøkene ble 
utført i vindtunnel der stålkuler med ulik temperatur og ulik diameter landet i henholdsvis oppmalt cellulose 
og barnåler, og eventuell brannutvikling ble observert. Det ble konkludert at sannsynlighet for antennelse 
avhenger av både temperatur og av partikkelstørrelse. For cellulose ble det påvist ulmebrann ved 
partikkeldiameter 3 mm og temperatur 1100 oC. For barnåler var det nødvendig med partikkeldiameter 8 mm 
for å oppnå antennelse ved 1100 oC.  Når partiklene hadde diameter på 19,1 mm, ble det observert ulmebrann 
i cellulosematerialet ved en partikkeltemperatur på 550 oC. 
 

2.4 Antennelse på grunn av feil i det elektriske anlegget 

Muligheten for at brannen oppsto som følge av elektrisk årsak er ikke grundig vurdert av SINTEF NBL, men 
er basert på tilgjengelig informasjon og diskusjoner med SHT. Etter det SINTEF NBL kjenner til, er det 3 
elektriske installasjoner i området rundt det antatte arnestedet.  
 
Lysarmatur: 
Det var montert lysarmaturer med jevne mellomrom gjennom hele snøoverbygget. En elektrisk feil i en slik 
armatur kan føre til varmgang og brann. I snøoverbygget befant imidlertid siste armatur før utgangen seg for 
langt unna stedet hvor brannen først ble observert av togpersonalet, til at dette kan være årsaken, og feil i 
lysarmatur utelukkes dermed som mulig brannårsak. 
 
Hjelpesignal: 
På flere punkter i snøoverbygget var det montert hjelpesignallamper. Disse lampene fungerer som ekstra 
signaler ved skifting på stasjonsområdet. Signalene opereres manuelt ved hjelp av brytere ved 
stasjonsbygningen. En av disse lampene var montert ved utgangen til snøoverbygget. En elektrisk feil i 
denne lampen, eller i ledningssløyfen mellom lampen og bryteren, kan i teorien føre til varmgang og brann. 
Etter det SINTEF NBL har fått kjennskap til gjennom samtale med SHT, var denne lampen slått av da 
brannen startet, noe som betyr at det ikke var spenning på sløyfen. Dette utelukkes dermed som mulig 
brannårsak. 
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Feil på utligger: 
En komponent av konstruksjonen som holder togets kjøreledning oppe, kalles utligger. Kjøreledningen er 
isolert fra selve konstruksjonen med isolatorer av porselen. Disse isolatorene kan sprekke ved store 
temperaturendringer, noe som kan gi kortslutning med mulighet for gnistregn. Et slikt gnistregn kan ha ført 
til at gnister har havnet inn i snøoverbyggets trekonstruksjon, og at det har oppstått en ulmebrann som til 
slutt har brutt ut i flammer. Men basert på den korte tiden fra kortslutningen inntraff (toget mistet 
kjørestrøm) og åpne flammer ble observert, antas dette som svært lite sannsynlig. Det er mer sannsynlig at en 
brann har eksponert isolatorene for høye temperaturer, som har ført til at isolatorene har sprukket og 
kjøreledningen kortsluttet. Dette er dermed en lite sannsynlig brannårsak. 
 
Returstrøm på avveie: 
Dette punktet har ikke SINTEF NBL hatt nok grunnlag til å vurdere, men blir omtalt i SHTs rapport. Strøm 
på avveie kan generelt sett være en årsak til brann. 
 

3 Observasjon av skinnesveising 

2. november 2011 observerte SINTEF NBL skinnesveising utført av erfarne sveisere i Trondheim. Skinnene 
var av eldre type, det vil si litt smalere enn dagens standard. Derfor måtte sveiserne bruke en eldre type 
smeltedigel ved forberedelse av termittblandingen, og påfølgende posisjonering av termittblandingen i 
skinnesveisen. I praksis så dette ut til å ha liten betydning for utførelsen av arbeidet, og for de andre 
oppgavene i sveiseprosessen.  
 
SINTEF NBL observerte også skinnesveising i Skien 24. november 2011. Det ble også gjennomført noen 
enkle brannforsøk i forbindelse med denne skinnesveisingen. Selve kuttingen av skinnene før sveising, og 
sliping av skinnene etter sveising foregikk etter det vi kunne se, på samme måte både i Trondheim og i 
Skien. Det var ikke de samme sveiserne som utførte arbeidet i Trondheim og Skien i disse tilfellene. 
 
Basert på observasjonene vi gjorde, kan vi dele skinnesveisningen inn i følgende delprosesser med hensyn på 
brannfare: 

 Kutting av skinner 
 Forvarming av skinner 
 Termitt-sveiseprosessen 
 Flytting, håndtering og lagring av overskuddsmateriale fra sveising 
 Sliping av overskuddsmateriale fra termitt-sveisingen 
 Generell rydding og oppbevaring av varme materialer i etterkant 

 
Kutting av skinner er vist i Figur 3-1 og Figur 3-2.   
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Figur 3-1 Kutting (Trondheim). 

 
Figur 3-2 Kutting med bruk av sveiseduk (Skien). 

Under kuttingen ble det slynget glødende metallpartikler flere meter unna skinnene, vi observerte at ved bruk 
av sveiseduk (som demonstrert i Skien, se Figur 3-2), så kunne dette begrenses, men ikke unngås fullstendig. 
 
Forvarming av skinnene er vist i Figur 3-3 og Figur 3-4. 
 

 
Figur 3-3 Forvarming (Trondheim). 

 
Figur 3-4 Forvarming (Skien). 

Forvarming av skinnene førte ikke til spredning av varme utenfor tiltenkt sted. Bruk av varmekamera viste at 
varmen kun spredte seg omlag 1 meter langs skinnene. 
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Termittsveisingen er vist i Figur 3-5 og Figur 3-6. 
 

 
Figur 3-5 Termitt-sveising (Trondheim). 

 
Figur 3-6 Termitt-sveising (Skien). 

Vi ble informert om at den glødende massen i termitt-sveisen holder flere tusen grader. Overflødig masse fløt 
kontrollert til tiltenkt sted under sveisene vi observerte. 
 
 

Figur 3-7 Avfall fra sveis (Trondheim). Figur 3-8 Avfall fra sveis (Skien). 

Avfallet ble samlet opp i bøtter etter termitt-sveisingen, noe som er vist i Figur 3-7 og Figur 3-8. Dette 
avfallet holder høy temperatur, og kan representere en brannfare hvis det kommer i kontakt med brennbart 
materiale.  
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Figur 3-9 Sliping (Trondheim). 

 
 

 
Figur 3-10 Sliping med bruk av sveiseduk 
(Skien). Vindmaskinen synes i bakkant av 
sveiserne.  

Under sliping av skinnene ble det slynget glødende metallpartikler flere meter unna skinnene, se Figur 3-9 og 
Figur 3-10. Vi observerte at ved bruk av duk (som demonstrert på Skien), kunne dette begrenses, men ikke 
unngås fullstendig.  
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4 Brannteknisk prøving i liten skala – ISO 5660  

4.1 Hensikt 

Hensikten med småskalaforsøkene i henhold til ISO 5660 var å undersøke om det tørre, gamle treet som ble 
brukt i snøoverbyggene på Hallingskeid var mer eller mindre antennelig enn nyere trevirke med normalt 
fuktinnhold. 
 

4.2 Metode 

Prøvematerialet var tatt ut av oppdragsgiver, og besto av planker og bjelkemateriale fra Halllingskeid som 
var i samsvar med de materialer som ble brukt i det nedbrente snøoverbygget. Alt materialet ble først 
oppbevart i klimarom med relativ fuktighet 50 % og temperatur 23 oC, fra ankomst SINTEF NBL til 
gjennomføring av testene.   Noe av materialet ble plassert i en tørkeovn ved temperatur 60 C i 2 døgn før 
testene. Stikkprøver ble tatt av fuktigheten i treet før test, ved hjelp av en hammerelektrode med glidelodd. 
Både materialet som var kondisjonert, og det som var tørket i varmeovn, viste en fuktighet på ca 9 %. 
Imidlertid er usikkerheten for dette utstyret lav under 10 % fuktighet, slik at treet kan ha vært tørrere en det 
som ble registrert. 
 
Testene ble gjennomført i henhold til ISO 5660-1 (konkalorimetertest) ved varmestrålingsnivåene  
25 kW/m2, 35 kW/m2 og 50 kW/m2. Siden materialene gikk til antennelse ved samtlige av disse 
strålingsnivåene, ble kondisjonert planke i tillegg testet ved 12 kW/m2 og 20 kW/m2, for å finne et nivå hvor 
materialet ikke ble antent.  
 
En gnisttenner, som kan antenne røykgasser som utvikles ved eksponering av prøveobjektet med 
varmestråling, ble brukt i alle forsøkene. Ved enkelte forsøk ble mer fullstendige målinger av varmeutvikling 
og røykproduksjon (ISO 5660-2) gjennomført [3]. Men ved de aller fleste av forsøkene ble testen avbrutt 
etter at prøvestykket var antent, og tid til antennelse ble registrert. 
 

4.2.1 Konkalorimeteret – ISO 5660 

Konkalorimeteret (ISO 5660-1 og -2) er en av de mest avanserte prøvingsmetodene i liten skala for 
bestemmelse av materialers branntekniske egenskaper. En skisse av metoden er vist i Figur 4-1. 

Tabell 4-1 beskriver et utvalg av de størrelser som bestemmes ved hjelp av ISO 5660-1 og -2. Metoden gir 
muligheter for å bestemme antennelighet, brennbarhet, røykproduksjon og produksjon av giftige gasser. 
Varmefluksnivået fra den koniske ovnen, i området fra 10 til 100 kW/m2, representerer ulike nivåer av 
eksponering fra brann. Et overtent rom kan resultere i varmebelastning i området 25 til 200 kW/m2. 
Prøvingen skal utføres i trekkfrie omgivelser, det vil si at påvirkning av vind ikke undersøkes i testen. 
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   Figur 4-1 Skjematisk skisse av konkalorimeteret (ISO 5660). 

 
Tabell 4-1 Størrelser som beskriver materialers branntekniske egenskaper 

Størrelse Beskrivelse 

Varmefluksnivå fra kon [kW/m
2
] 

 

Representerer den eksterne eksponeringen for 

varmestråling til prøvestykket under brannprøvingen 

Tid til antennelse [s] 

 

Angir tiden det tar til prøvestykket antennes ved hjelp av en 

elektrisk gnisttenner ved det varmefluksnivået som er 

anvendt under prøving. 

Total varmeavgivelse [MJ/m
2
] Den totale varmemengden som er avgitt fra prøvestykket 

per arealenhet under forbrenningen. 

Maksimal avgitt varmeeffekt [kW/m
2
] Den maksimale varmeeffekten som er avgitt fra prøvestyk-

ket per arealenhet under forbrenningen. 

Gjennomsnittlig varmeeffekt etter 180 s [kW/m
2
] Gjennomsnittlig varmeeffekt avgitt fra prøvestykket per 

arealenhet i løpet av de første 180 sekundene etter 

antennelse av prøvestykket. 

Gjennomsnittlig varmeeffekt etter 300 s [kW/m
2
] 

 

Gjennomsnittlig varmeeffekt avgitt fra prøvestykket per 

arealenhet i løpet av de første 300 sekundene etter 

antennelse av prøvestykket. 

Effektiv forbrenningsvarme [MJ/kg] 

 

Avgitt varme fra forbrenning av prøvestykket per masseen-

het ved et spesifikt varmefluksnivå. (Effektiv forbrennings-

varme målt i konkalorimeteret er vanligvis betydelig lavere 

enn verdier gitt ved andre prøvingsmetoder. Dette er relatert 

til ufullstendig forbrenning ved de typiske brannforholdene 

som konkalorimeteret representerer.) 

Gjennomsnittlig røykproduksjon [m
2
/s] 

 

Gjennomsnittlig optisk tetthet av røykgasser produsert i 

løpet av prøvingen. 

CO-produksjon (karbonmonoksid) [g] Masse CO produsert i løpet av prøvingen. Verdien er kun 
relatert til de aktuelle prøvingsbetingelsene, det vil si en 

godt ventilert brann. Andre verdier for CO-produksjon kan 

forekomme ved virkelige branner. 

Prøvestykkets gjennomsnittlige hastighet for massetap 
[g/m

2
s] 

Gjennomsnittlig hastighet for massetap fra prøvestykket i 
intervallet 10 % til 90 % av totalt massetap i løpet av 

prøvingen. 
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4.3 Resultater 

I avsnitt 4.3.1presenteres en bildeserie fra et av enkeltforsøkene før, under og etter antennelse. I Vedlegg A 
presenteres tid til antennelse for forsøkene med henholdsvis kondisjonert og tørket planke, samt med 
kondisjonert og tørket bjelke. Tid til antennelse er brukt til diagrammene i Vedlegg A, som indikerer kritisk 
varmestrålingsnivå. I 4.3.3 presenteres et eksempel på fullstendige målinger fra konkalorimetertest, 
representert ved et enkeltforsøk av en kondisjonert planke.  
 

4.3.1 Bilder fra forsøk i konkalorimeteret 

Figur 4-2 viser konkalorimeteret under test. 
 

 
Figur 4-2 Konkalorimeter under test 

Figur 4-3 til Figur 4-6 viser et forsøk hvor et prøvestykke av en planke ble eksponert for varmestrålingen 
50 kW/m2, gikk til antennelse og fikk brenne ut. Prøvestykket ble antent 12 sekunder etter start, og sloknet 
etter ca 1060 s. Varigheten av testen var 2200 s. 
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Figur 4-3 Planke, forsøk ved 50 kW/m2, <12 s etter 
start, rett før antennelse. 

 
Figur 4-4 Planke, forsøk ved 50 kW/m2, 12 s etter 
start, antennelse. 

 
Figur 4-5 Planke, forsøk ved 50 kW/m2, 24 s etter 
antennelse.  

Figur 4-6 Planke, forsøk ved 50 kW/m2, etter 
avsluttet forsøk. 

 

4.3.2 Tid til antennelse og vurdering av kritisk varmestrålingsfluks 

Diagrammene over varmestrålingsfluks plottet mot tid til antennelse opphøyd i (-0,55)  er vist i Vedlegg A, 
og viser følgende kritiske fluksnivåer: 

 Kondisjonert planke: omtrent 12,2 kW/m2 
 Tørket planke: omtrent 5,9 kW/m2 
 Kondisjonert bjelke: omtrent 0 kW/m2 
 Tørket bjelke: omtrent 12,1 kW/m2 

 
Det er en viss variasjon i resultatene over. En verdi på 0 kW/m2 er ikke realistisk, men bør heller tolkes som 
en antydning om at den kritiske fluksen kan være relativt lav. Sammenliknet med resultatene fra eksempelet i 
avsnitt 2.1.2, der kritisk fluks var beregnet til å være 9,3 kW/m2, er det ingen grunn til å tro at trematerialene 
fra Hallingskeid er vesentlig mye lettere antennelig enn trematerialet i dette eksempelet. Resultatene gir 
heller ikke grunn til å anta at materialene på Hallingskeid har større motstand mot antennelse enn annet 
trevirke.  
 

100 mm 
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4.3.3 Resultater fullstendige målinger 

Resultater fra et fullstendig enkeltforsøk i henhold til ISO 5660-1 (varmeavgivelseshastighet) og ISO 5660-2 
(røykproduksjon) er vist for kondisjonert planke fra Hallingskeid i Vedlegg A. I Figur 4-7 er 
varmeavgivelsen fra denne planken vist, sammen med varmeavgivelsen fra en tilsvarende test av vanlig 
sponplate som en sammenlikning.  
 

 
Figur 4-7 Varmeavgivelse fra kondisjonert planke fra Hallingskeid, og varmeavgivelse for vanlig 

sponplate. Begge materialer er testet i henhold til ISO 5660-1 og -2, ved varmestrålingsnivå 
50 kW/m2. 

 

 
Det er markante forskjeller i hvordan de to trematerialene oppfører seg i testen. Sponplaten viser en kurve 
som er karakteristisk for trematerialer, med to topper i varmeavgivelsen. Etter at den første 
maksimumsverdien er nådd, forkuller materialet, og dette danner et isolerende lag som beskytter det friske 
treet mot varmepåkjenningen. Dermed avtar varmeavgivelsen. Når trevirket etter hvert begynner å sprekke 
opp, vil friskt trevirke under kullaget bli antent, og varmeavgivelsen vil øke igjen til den andre toppen på 
kurven nås. 
 
Trevirket fra Hallingskeid oppførte seg ikke som et typisk tremateriale i testen. Dette materialet brant i en 
lengre tid med en jevnere og lavere varmeavgivelse enn sponplaten. Dette kan skyldes at trevirket var relativt 
oppsprukket, samtidig som det var dekket av kullstøv fra strømavtakerens kullslepestykke. Det er imidlertid 
ikke sikkert at dette vil ha noen praktisk betydning for brannforløpet i et snøoverbygg, dette kan eventuelt 
undersøkes nærmere ved brannteknisk testing i større skala. 
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5 Brannteknisk prøving i reell skala 

5.1 Hensikt 

Hensikten med testene var å undersøke i hvilken grad skinnesveising utgjør en brannfare, og hvilke 
muligheter det er for antennelse under arbeidet med skinnesveising. 
 

5.2 Metode 

24. november 2011 ble det gjennomført skinnesveising i Skien i samarbeid med SHT og sveisere fra NJD. 
 
Vi fikk se hvordan skinnesveisingen ble gjennomført på Hallingskeid, og samlet informasjon om potensielle 
farer. Vi ville også undersøke om det var mulig å få antennelse ved bruk av noen enkle testoppsett basert på 
trematerialer hentet fra snøoverbygg på Hallingskeid. 
 
Første sveis ble gjennomført med så like forhold som på Hallingskeid som mulig, ved bruk av vindmaskin og 
samme sikkerhetsprosedyrer som det er blitt fortalt brukt under jobben 16. juni 2011, se Figur 5-1. 
Vindhastigheten ble målt til omlag 7 m/s i dette forsøket. 
 

 
Figur 5-1 Skinnesveising under simulerte forhold fra Hallingskeid. Vindmaskinen er synlig i  
   bakkant av skinnesveiserne. 

Sveis nummer 2 og 3 ble gjennomført uten sveiseduk for å unngå å begrense spredning av gnister, siden 
hensikten med forsøket var å undersøke scenarioer der glødende metallpartikler ble samlet opp i 
testoppsettet. Dette er vist i Figur 5-2. 
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Figur 5-2  Sliping med gnistsprut mot testoppsett. 

Testoppsettet er vist i Figur 5-3, og detaljer av oppsettet er vist i Figur 5-4 og Figur 5-5. 
 

.  
Figur 5-3 Testoppsett. 

 
Figur 5-4 Spalte (av planker fra Hallingskeid). 

 

 
Figur 5-5 Vinkeltrakt (av planker fra Hallingskeid). 

 
 

 
Designet av spalten og vinkeltrakten skal på en enkel måte simulere sannsynlige steder i snøoverbygget der 
en brann kan starte på grunn av gnister. Hensikten med vinkeltrakten er å samle varme partikler på en 
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lignende måte som bjelkene i overbygget som er formet som en trakt, i tillegg til å kunne sørge for at gnister 
i forskjellige vinkler kan fanges opp. 
 
Spalten er valgt fordi den representerer en type test som er publisert i Fire Safety Journal som omhandler 
gnistbrann i broer i sammenheng med skogbranner [7], se avsnitt 2.3. 
 
Testen med tørre paller vil kunne gi en situasjon som ligner på veggen i overbygget med sprukne treplanker 
med gliper mellom bjelke og planke. En slik konstruksjon kan ha flere godt isolerte sprekker og hulrom, hvor 
varme fra metallpartiklene fra kutting og sveising kan overføres til brennbart materiale slik at det kan 
antennes. 
 
Vi brukte tørt høy for å ta høyde for andre organiske materialer som kan ha vært i overbygget (gress eller 
planter som har vokst eller blåst inn, fuglereder på utsatte steder og lignende). Under den siste testen brukte 
vi også litt tørkepapir mellom plankene for å se om det tok fyr. 
 
Det ble brukt glatt gråpapir til å samle glødende partikler for undersøkelse fra sliping av skinnene, se Figur 
5-6. Vinkeltrakten og spalten ble til dels også brukt til dette formålet. 
 

 
Figur 5-6  Oppsamling av metallpartikler under slip. 
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Figur 5-7 og Figur 5-8 viser at termittsveisen er hvitglødende i første del av sveiseprosessen.  
 

 
Figur 5-7 Flytende varmt materiale fra termitt-sveis. 

 
Figur 5-8 Flytende varmt materiale fra termitt-sveis. 

 
Temperaturen i bøtten med rester fra termitt-sveisingen ble målt henholdsvis 3 minutter og 3 timer etter at 
restene var fjernet fra skinnen, se Figur 5-9. 
 

 
Figur 5-9 Lagring av avfall fra sveis og måling av temperatur. 
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5.3 Resultater 

Det ble utført 3 skinnesveiser, der den første ble gjennomført med sveiseduk og vindmaskin for å simulere 
forholdene fra Hallingskeid. Sveiseduken reduserte spredningen av gnister betraktelig, men ikke 100 %. 
Avstanden mellom skinnene og veggen var tilnærmet lik avstanden mellom skinnene og den veggen i 
overbygget på Hallingskeid der togføreren først observerte brann.  
 
De resterende to sveisene ble gjennomført uten sveiseduk, for å øke sannsynligheten for å gjenskape 
eventuelle "worst case scenario", som kunne føre til antennelse. 
 
Det ble observert at de største partiklene fra både kutting og sliping ble slynget lengst unna skinnene, mens 
det ble samlet opp mest små partikler nærmere skinnene. Partiklene fra sliping av skinner er vist i Figur 5-10 
og Figur 5-11, mens partikler samlet opp etter kutting av skinner, er vist i Figur 5-12. 
 

 

 
Figur 5-10 Forstørret bilde av slip fra 2-3 m unna 
(1 mm2 per rute på underlag). 

 

 
Figur 5-11 Forstørret bilde av slip fra < 1 m unna 
(1 mm2 per rute på underlag). 

 
 
Partiklene fra kuttingen var større enn partiklene fra slipingen (ca 1-4 mm i diameter). Partiklene vi samlet, 
fikk ikke nok varmeenergi til å smelte på samme måte som de mindre partiklene fra slipingen, men de var 
glødende. Det skal også mer varmeenergi til for å smelte større partikler. 
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Figur 5-12 Forstørret bilde fra en partikkel fra kutting (1 mm2 per rute på underlag). 

 
Det ble ikke observert tilløp til brann under forsøkene vi gjorde med gnistene i Skien. Verken trevirke, høy 
eller tørkepapir ble antent. Fuktigheten i høyet ble ikke bestemt, men det viste seg at det ikke var lett å 
antenne med en lighterflamme. Det ble observert små hull med svidd kant i tørkepapiret der det var truffet av 
glødende partikler.  
 
Grove temperaturmålinger i sveiserestene like etter sveis ble målt til 1130 oC. Målinger av lufttemperaturen i 
avfallsbøttene viste temperaturer over 450 oC få minutter etter sveising, mens 3 timer etter sveising ble det 
målt 175 oC.  
 

5.4 Diskusjon 

Artikkelen som omhandler gnistspredning mot broer under skogbrann, konkluderte med at det var de største 
gnistene som førte til antennelse [7]. Dette var glør av brennbart materiale (tre, løv, barnåler), der 
forbrenningsprosessen kan fortsette i selve materialet, når gloen lander på et gunstig sted. Dette var også 
større glør enn dem vi fikk samlet opp i forsøkene i Skien. Imidlertid kan det ha blitt produsert noen større 
avkapp eller gnister som vi ikke observerte, eller fikk fanget opp under forsøket med sliping. Siden skinnene 
allerede er varmet opp gjennom forvarming og sveis, er disse større partiklene også varme fra starten av 
(trenger ikke kun tilført varme fra slipeprosessen for å gløde). Ved høyere press under slipingen, kan det 
trolig dannes større glødende partikler enn dem vi observerte i Skien. 
 
Et meget uheldig tilfelle kunne ha startet en ulme- eller glødebrann, hvis stort nok antall store glødende 
partikler samlet seg på et egnet sted. Dette klarte vi ikke å gjenskape i testoppsettet i Skien. 
 
Svakheter med forsøkene i Skien er at det var et annet klima enn på Hallingskeid (luftfuktighet, temperatur, 
etc.), det var ikke samme vindhastighet og vindeffekter, andre spesielle forhold med hensyn på organisk 
materiale og eventuelle ukjente konstruksjonsdetaljer i snøoverbygget. Det ble også utført et meget begrenset 
antall tester, med få muligheter til å variere forsøksforholdene og testoppsett. 
 
Fokuset under forsøket i Skien var på glødende partikler fra slip, men det er flere faktorer som kan utgjøre en 
brannfare. Det varme avfallet fra sveiseprosessen er en slik faktor. Det er en mulighet for at ikke alt avfallet 
blir samlet opp på egnet sted. Luftstrømmer dannet av forbipasserende tog kan føre til at det oppstår kontakt 
mellom brennbart materiale og termitt-rester, og at dette kan ta fyr.  
 
Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner ut fra disse testene, men forsøkene har vist at det ikke er enkelt 
å starte en brann i trevirke med glør fra skinnesveising. Det er imidlertid ikke mulig å utelukke at 
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skinnesveising kan føre til brann i snøoverbygg, men i slike tilfeller er det sannsynligvis mange faktorer som 
må virke sammen, slik som hvor store og hvor mange de glødende partiklene er, hvor de havner (i trevirket 
eller i annet brennbart materiale), vindforhold, temperatur. Det vil være avgjørende at de glødende partiklene 
treffer steder med gode isolerende forhold, for eksempel i en dyp sprekk i trematerialet. Dette øker tiden som 
trevirket blir eksponert for gnister og glør med høy temperatur, noe som er meget viktig i denne 
sammenhengen. 
 
 

6 Ad-hoc småskalatesting 

6.1 Hensikt 

Hensikten med å gjennomføre laboratorietesting i liten skala, var å undersøke mulighetene for at glødende 
partikler fra skinnesveising kan starte ulmebrann eller glødebrann i tørt trevirke. 
 

6.2 Metode 

Planker fra Hallingskeid ble brukt i alle testene, mens metallpartikler fra Skien, samlet opp fra grovslip 2,7 
meter unna togskinnen ble brukt i test nummer 1-3, og partikler fra skinnekutting ble brukt i test nummer 4. 
Plankene var forhåndskondisjonert i 5 dager i luft ved 23 oC og 50 % luftfuktighet.  
 
Metallpartikler fra skinnesveiseforsøket i Skien ble varmet opp i en ovn ved 760 oC, se Figur 6-1 og Figur 
6-2. Denne temperaturen ble brukt fordi det er øvre grense på ovnen som ble brukt i forsøket. Temperaturen 
på partiklene under skinnesveisningen holdt sannsynligvis høyere temperatur enn dette i startøyeblikket, før 
de ble avkjølt under spredningen. 
 

 
Figur 6-1 Tilpasset skål av kalsiumsilikat til 
oppvarming av metallpartiklene. 

 
Figur 6-2 Oppvarming av metallpartiklene i ovn ved 
760 oC. 

 
Metallpartiklene ble varmet opp i 15-20 minutter, før de ble flyttet over til testobjektet, dette tok 20-30 
sekunder, se Figur 6-3 og Figur 6-4. I løpet av forflytningstiden kan temperaturen ha falt langt under 
temperaturen partiklene hadde i ovnen. Vi har ikke målt temperaturen på partiklene verken i ovnen, eller i 
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testoppsettet. Vi antar imidlertid at den ligger over det som kan være kritisk for antennelse av tørt trevirke 
(flere hundre grader). 
 

 
Figur 6-3 Håndtering av oppvarmet materiale. 

 
Figur 6-4 Forsøk nr. 1 (øvre høyre hjørne) og nr. 2 
(nedre venstre hjørne). 

 
Det ble gjort 4 forsøk med oppvarmede metallpartikler:  

 Test 1: metallpartikler fra sliping ble plassert ned i fire hull (ca 10 mm dype og 3 mm i diameter), 
Figur 6-4. 

 Test 2: metallpartikler fra sliping ble spredt i et bredt hull med sagflis, Figur 6-4. 
 Test 3: metallpartikler fra sliping ble spredt i en sprekk med sagflis, Figur 6-5. 
 Test 4: metallpartikler fra kutting ble spredt i en sprekk med sagflis, Figur 6-6. 

 

 
Figur 6-5 Forsøk nr. 3. 

 
Figur 6-6 Nærbilde av forsøk nr.4. 

 

6.3 Resultater 

Ingen av de fire testene ga antennelse.   
Test nr. 1 og nr. 3 viste ingen synlige tegn til reaksjon. 
Test nr. 2 begynte å produsere røyk, men ingen flamme. 
Test nr. 4 viste tegn til svidd underlag, men ingen røyk eller flamme. 
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6.4 Diskusjon 

Styrken til testen er at det er brukt reelle materialer fra skinnesveising og planker fra Hallingskeid. Svakheten 
med testen er at det ikke er dokumentert hvilken temperatur som er realistisk å bruke, og at worst case 
scenario med tanke på partikkelstørrelser, temperatur, tørrhet og sprekker i materiale, klima (vind, 
temperatur) og kombinasjoner av disse ikke er kjent, og dermed sannsynligvis heller ikke oppfylt. 
 
En ulmebrann eller glødebrann er svært vanskelig å gjenskape, hvis sannsynligheten for reaksjon er liten i 
utgangspunktet. 
 
Testen konkluderer ikke med at det ikke er mulig å antenne treverk med glør, men at det må være flere 
omstendigheter som slår inn på samme tid, hvis det skal være mulig. Dette er i tråd med Babrauskas 
konklusjon i oversiktsartikkelen om antennelse av trevirke [4], se avsnitt 2. At det ble observert tegn til 
røykproduksjon og svidd trevirke i to av testene, tyder på at en selvoppholdende forbrenningsprosess kan 
være mulig under mer optimale forhold. Med optimale forhold mener vi at kombinasjonen av følgende 
faktorer vil føre til at det oppstår brann i trevirket som vil fortsette av seg selv etter at tilførselen av glødende 
partikler er stoppet: 

 størrelse, antall og temperatur på glødende partikler som treffer brennbart materiale  
 hvilket materiale de treffer  
 hvor god isolasjonen er der glørne havner 
 vindretning og vindstyrke (må gi nok trekk til å øke forbrenningen, men ikke så mye at branntilløpet 

slokner)  
 
 

7 Brannsikring av snøoverbygg i tre 

7.1 Tre i snøoverbygg 

Trevirke er et bygningsmateriale med mange gode egenskaper. Det er lett tilgjengelig, rimelig, lett å 
bearbeide, og det er lett å modifisere byggverk i ettertid, som å endre på konstruksjonen, eller skifte ut skadet 
materiale. I tørt høyfjellsklima som på Hardangervidden er det ikke nødvendig å behandle trevirket mot fukt 
og råte. Det er opplyst at trevirket i snøoverbygget som brant var omlag 50 år gammelt. Ulempen med 
trevirke er at det brenner godt hvis det tar fyr. Trevirke nær jernbanen vil over tid bli eksponert for kullstøv 
fra strømavtakerens kullslepestykke. Dette gir trevirket en gråbrun overflate, og kan muligens ha betydning 
for de branntekniske egenskapene til materialet. 
 
Trevirke har en teoretisk forbrenningsvarme på omlag 20 MJ/kg, med litt variasjoner mellom forskjellige 
treslag. Hvor lett materialet antennes vil avhenge av mange forhold, som beskrevet i avsnitt 2.1.1. Noen av 
disse forholdene er det vanskelig å kontrollere, mens andre faktorer kan endres og justeres, slik at en 
konstruksjon i trevirke blir vanskeligere å antenne. Man må også ta stilling til hvilke startbrannscenarier man 
ønsker å sikre seg mot. Om startbrannen er stor nok, vil alt trevirke brenne relativt godt. Her vil vi ta 
utgangspunkt i at materialet skal kunne motstå antennelse ved eksponering fra mindre tennkilder, som glør 
og små flammer. Det vil for eksempel ikke være realistisk at et snøoverbygg i tre vil kunne motstå 
eksponering fra brann i et tog. 
 
Noen av brannsikringstiltakene må planlegges før snøoverbygget blir satt opp, for eksempel om det skal 
bygges i spesielle materialer, eller om detaljer i konstruksjonen skal motvirke antennelse. Andre tiltak kan 
være tildekking eller etterbehandling av trematerialer i eksisterende konstruksjoner. 
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7.2 Risikoområder i snøoverbygg 

Områder som kan bli eksponert for gnister og glør inne i snøoverbygget vil være spesielt utsatt for 
antennelse. Dette vil gjelde felt i lav høyde som kan eksponeres av gnister fra passerende tog, fra operasjoner 
under skinnesveising, og som kan utsettes for glødende sigaretter og brennende avfall som folk har kastet fra 
seg.  
 
Andre risikoområder kan være felt i nærheten av elektriske installasjoner og utstyr som kan produsere 
gnister. Dette omfatter hovedsakelig oppadvendte horisontale flater og vertikale flater.  
 
Antennelsesrisikoen for den innvendige takoverflaten vurderer vi til å være liten, og behovet for beskyttelse 
av slike flater, og andre nedadvendte horisontale flater, vil dermed også være lite. 
 
Områder der brennende materiale, gnister og glør kan havne og bli liggende, som er godt isolert mot 
varmetap, og der trekkforholdene er gunstige, vil også være risikoområder. Vi vurderer sprekker i 
trematerialer, sprekker og spalter mellom trebord, oppadvendte horisontale flater av trebord og lignende som 
slike risikoområder. Det er slike områder vi har forsøkt å simulere i testene ved skinnesveisingen i Skien, og 
i de spesialdesignete laboratorietestene i liten skala. Man bør unngå å skape slike detaljer ved bygging og 
vedlikehold av snøoverbygg, og man kan vurdere beskyttelse av det som anses som risikoområder.   
 

7.3 Valg av materialer i utsatte deler av konstruksjonen 

Ved nybygging av snøoverbygg vil det være hensiktsmessig å vurdere valg av materialene. Om det er mulig, 
bør man velge trevirke med høy densitet, fordi dette vil være tyngre antennelig enn lette trematerialer. 
Trevirke av løvtrær, som bjørk og eik, vil ha høyere densitet enn trevirke av gran og furu. Når for eksempel 
eik tørker, er det sannsynlig at sprekkene i overflaten vil bli mindre enn for gran og furu, fordi 
cellestrukturen er ulik i bartrær og løvtrær. 
 
En annen løsning er å benytte trevirke som er behandlet med brannhemmende tilsetninger. Dette er nærmere 
omtalt i avsnitt 7.4 under.  
 
Slette treoverflater vil være vanskeligere å antenne enn uhøvlete bord med en mer ru overflate. Derfor kan 
det være hensiktsmessig å velge materialer med så glatt overflate som mulig. Trevirket vil imidlertid tørke ut 
og sprekke opp i årenes løp, så inspeksjon av overflatene vil være hensiktsmessig. 
  

7.4 Beskyttelse av utsatte partier 

Utsatte partier kan dekkes til med ubrennbare materialer, for eksempel metallplater, som vil gi god 
beskyttelse mot at gnister og glødende partikler kan havne i risikoområder, som sprekker og spalter i 
trevirket.  
 
Hele eller deler av snøoverbygget kan eventuelt behandles med flammehemmende tilsetninger. Det finnes 
flere måter å behandle trevirke på, slik at det blir flammehemmende – i praksis vil det si at trevirket blir 
tyngre antennelig og får lavere evne til å spre flammer ved en gitt branneksponering. Trevirke kan 
trykkimpregneres, slik at de flammehemmende kjemikaliene trenger helt eller delvis inn i materialet, eller 
det kan overflatebehandles (sprøyting, maling). Effekten av flammehemmende tilsetninger kan svekkes over 
tid på grunn av påkjenninger fra vind og vær, som kan medføre at disse tilsetningsstoffene vaskes ut fra 
materialet over tid. 
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Det finnes flere typer kjemikalier som brukes som flammehemmere for trevirke. Disse inkluderer 
fosforbaserte forbindelser, borforbindelser og polymere brannhemmende forbindelser. Det er vist i forsøk 
med testing i konkalorimeteret (ISO 5660), at hastigheten for brannutvikling hos furu impregnert med 
polymerbaserte flammehemmere kan reduseres med opp til 40 % i forhold til ubehandlet trevirke [12]. Det 
ble også observert at en kombinasjon av impregnering med flammehemmende midler og midler mot 
skadedyr og sopp reduserte hastigheten på brannutviklingen ytterligere. Tid til antennelse ved varierte med 
de ulike tilsetningene som var anvendt, men var ikke vesentlig forskjellig fra tid til antennelse for ubehandlet 
furu. Ved at et branntilløp forblir lite i lengre tid, kan det øke mulighetene for at mennesker i nærheten kan 
slokke brannen (sveisere, togførere, stasjonsansatte etc).  
 

7.5 Deteksjon og brannvarsling 

Tidlig deteksjon av branntilløp og varsling til personer som kan slokke brannen tidlig er et viktig 
brannsikringstiltak. Detektorene må være tilpasset miljøet de skal fungere i, og være pålitelige og robuste. 
Det betyr at de må detektere reelle branntilløp med stor sikkerhet, og gi færrest mulig feilalarmer.  
 
Hensikten med brannvarsling i snøoverbygg er todelt:  

 Varsle personell som kan slokke brannen. 
 Forhindre at tog kjører inn i et snøoverbygg i brann. 

 
Avstanden til dem som mottar alarmen kan være avgjørende for slokkemulighetene. Personer i nærheten kan 
ha muligheter for å slokke små branntilløp om de blir varslet tidlig nok. Når brannen har blitt stor, kreves det 
større slokkeinnsats, og da er innsatstiden til nærmeste brannvesen viktig, det vil si tiden fra innsatsstyrken er 
alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Brannvesenets muligheter for rask transport til brannstedet, 
slokkeutstyr og kompetanse er faktorer som har betydning for slokkeinnsatsen. Dette er forhold som skal 
inngå i kommunenes ROS-analyse. 
 
I de senere årene er det gjennomført endel utvikling og forskning innenfor systemer for deteksjon av brann i 
veitunneler. Noen av problemstillingene fra veitunneler vil også være relevant for snøoverbygg, mens noen 
forhold vil være svært forskjellige for de to bruksområdene. Dette avsnittet gir en kort og prinsipiell oversikt 
over mulige løsninger for deteksjon av brann i snøoverbygg. Oversikten er i hovedsak basert på informasjon 
fra Fire Protection Handbook [13]. Kostnader i forbindelse med anskaffelse, montering og vedlikehold er 
ikke vurdert her. 
  
Mulige deteksjonssystemer i snøoverbygg:  

 Kameraovervåking (bilde- eller termokamera) 
 Varmedetektorer 
 Røykdetektorer 
 Flammedetektorer (UV eller IR) 

 
Kameraovervåking 
Bildene fra kameraet kan overvåkes av operatør, eller automatisk ved at data analyseres av et pålitelig system 
for bildeanalyse. Kameraovervåking brukes ofte i veitunneler. 
Fordeler:  

 Det kan være enkelt å avgjøre tidlig om det er et branntilløp ut fra bilder og automatisk bildeanalyse. 
Ulemper:  

 Hvert kamera kan overvåke et begrenset område i overbygget. 
 Kamera vil være utsatt for påvirkning av støv og smuss og klimaforhold (fukt, kulde). 
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Lineære varmedetektorer 
For et snøoverbygg vil en linjedetektor være mest aktuell, det vil si at temperaturforandringer detekteres i 
hele overbyggets lengde. Det finnes ulike typer linjedetektorer som er basert på ulike prinsipper; disse kan 
beskrives som elektriske kabler, fiberoptiske kabler, termoelementkabler og gassfylte kabler. 
Fordeler: 

 Kan detektere varmeutvikling i hele overbyggets lengde. 
 Relativt enkel å montere. 

Ulemper: 
 Tendenser til sen respons. 
 Tendenser til feilalarmer. 

 
Røykdetektorer 
Snøoverbyggene har stor høyde under taket, stort volum, og stor naturlig ventilasjon gjennom begge 
åpningene, samt gjennom glisne veggkonstruksjoner. Dette vil føre til at røyk fra et branntilløp vil tynnes 
effektivt ut, og det vil ta lang tid før en røykdetektor eventuelt reagerer. Togtrafikk vil føre til spredning av 
støv og andre partikler i luften i overbyggene, noe som kan føre til feilalarmer. Vi anser derfor ikke 
røykdetektorer som egnet til branndeteksjon i snøoverbygg.   
 
Flammedetektorer 
Flammedetektorer kan være basert på måling av lys i UV- eller IR-området. Det finnes løsninger som 
forhindrer feilalarmer på grunn av sollys eller andre kjente lyskilder. 
Fordeler:  

 Det kan være enkelt å avgjøre tidlig om det er et branntilløp. 
 Få feilalarmer. 
 Detektorene har relativt lang rekkevidde (det angis 25 m). 

Ulemper:  
 Krever overvåking av operatør, eller at data analyseres av et pålitelig bildebehandlingssystem. 
 Hver detektor kan overvåke et begrenset område i overbygget dersom det er hindringer i siktefeltet, 

eller overbygget følger en sving. 
 Detektor vil være utsatt for påvirkning av støv og smuss og klimaforhold (fukt, kulde). 

 
Av de ulike detektortypene nevnt over, anser vi flammedetektorer som best egnet i snøoverbygg, og gjerne i 
kombinasjon med kameraovervåking. Aktuelle produkter må da vurderes med tanke på dette spesielle 
bruksområdet. Det kan være aktuelt å prøve ut ulike løsninger (produsent, måleprinsipp, plassering, 
deteksjon av aktuelle brannscenarier) før det tas en endelig avgjørelse. 
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Vedlegg A: 

Resultater fra brannteknisk prøving i henhold til ISO 5660 (konkalorimeteret) 
 

 

Tid til antennelse 
 
Tabell A1 Antennelsestid for kondisjonert planke ved test ved ulike strålingsnivåer. 

Varmefluksnivå 

[kW/m
2
] 

Tid til antennelse[s] 

Forsøk 1 Forsøk 2 

12 Ingen antennelse etter 1200 s Ingen antennelse etter 1200 s 

20 148 175 

25 67 71 

35 35 35 

50   

 
Tabell A2 Antennelsestid tørket planke ved test ved ulike strålingsnivåer. 

Varmefluksnivå 

 [kW/m
2
] 

Tid til antennelse [s] 

Forsøk 1 Forsøk 2 

25 - 
*)
 58 

35 23 26 

50 12 13 
*) Gnistenner ikke brukt 
 
Tabell A3 Antennelsestid kondisjonert bjelke ved test ved ulike strålingsnivåer. 

Varmefluksnivå 

 [kW/m
2
] 

Tid til antennelse [s] 

Forsøk 1 Forsøk 2 

25 56 41 

35 27 24 

50 15 13 

 
Tabell A4 Antennelsestid tørket bjelke ved test ved ulike strålingsnivåer. 

Varmefluksnivå 

 [kW/m
2
] 

Tid til antennelse [s] 

Forsøk 1 Forsøk 2 

25 ? 45 

35 22 30 

50 10 7 
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Kritisk varmefluks 
Med referanse til teoridiskusjonen i avsnitt 2.1.2 presenteres her tid til antennelse opphøyd i en faktor på  
-0,55 som funksjon av varmestrålingsfluksen for de ulike forsøksseriene. 
 

 

Figur A1 Kritisk fluks kondisjonert planke, 12,2 kW/m2. 

 
 

 

Figur A2 Kritisk fluks tørket planke, 5,9 kW/m2. 
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Figur A3 Kritisk fluks kondisjonert bjelke, 0 kW/m2. 

 
 

 
 
Figur A4 Kritisk fluks tørket bjelke, 12,1 kW/m2. 
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Resultater fra et fullstendig enkeltforsøk i henhold til ISO 5660 
 
Som et eksempel på resultater fra et fullstendig enkeltforsøk iht. ISO 5660-1 (varmeavgivelseshastighet) og 
ISO 5660-2 (røykproduksjon), viser Tabell A1 resultater for kondisjonert planke fra Hallingskeid, testet ved 
varmestrålingsnivå 50 kW/m2. Varigheten av testen var 1535 s. 
 
Tabell A1 Resultater fra testing av kondisjonert planke ved testing i henhold til ISO 5660-1 og -2, ved 

varmestrålingsnivå 50 kW/m2. 

Varmestrålingsnivå fra kon [kW/m²] 50 
Prøvestykkets tykkelse [mm] 22,3 
Eksponert overflateareal [m2] 0,0088 
Prøvestykkets tetthet [kg/m³] 407,6 
Prøvestykkets flatetetthet [kg/m²] 9,1 

Tid til antennelse [s] 11 
Tid til slokking [s] 1051 
Varighet av prøving [s] 1535 
Prøvestykkets opprinnelige masse [g] 90,9 
Masse ved antennelse, ms [g] 89,5 
Masse ved slutt av test, mf [g] 13,5 
Totalt massetap [%] 85,1 

Total varmeavgivelse [MJ/m²] 117,0 

Maksimal varmeavgivelseshastighet [kW/m²] 137 
Tid til maksimal varmeavgivelseshastighet [s] 40 
Effektiv forbrenningsvarme [MJ/kg] 13,4 
Total røykproduksjon ikke-flammende fase [m²/m²] 5,1 
Total røykproduksjon flammende fase [m²/m²] 35,3 
Total røykproduksjon [m²/m²] 40,4 
Maksimal hastighet for røykproduksjon [m²/m²s] 1,41 
CO2 produksjon [kg/kg] 1,48 
CO -produksjon [kg/kg] 0,0108 
Filnavn ("rådata")  111114P6 

 
 
Kurve over varmeavgivelse som funksjon av tid for samme prøveobjekt er vist i avsnitt 4.3.3, sammen med 
varmeavgivelsen fra en tilsvarende prøving av sponplate. 
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