Drift og vedlikehold av tunneler for ledere av driftskontrakter
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Drift og vedlikehold av tunneler.
Tore Braaten
Statens vegvesen Region sør.

Tunnel, Eidfjord
Bygget 1891

Foto: Wikipedia/Arne Stenstadvold

Min mini-CV
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Luftforsvaret, befalsutdanning 1967 - 1968
NTNU 1968 - 1973
- Vegplanlegging
- Trafikkteknikk
- Vegteknologi
Statens vegvesen
- Planavdeling, Buskerud, 1973 - 1984
- Anleggsavdeling, Buskerud, 1984 – 1988
- Anleggskontoret, Vegdirektoratet 6 mnd. 1988.
- Anleggssjef, Buskerud, 1988 -1995
- Produksjonssjef, Buskerud, 1995 - 2002
- Seksjonsleder byggherre, Nedre Buskerud 2003 - 2009
- Seksjonsleder vegseksjonen, Buskerud 2010 – 2011
- Fagansvarlig drift/vedlikehold Tunnelstudiet K1-K4.
- Prosjektleder tungt tunnelvedlikehold, Buskerud 2011 - 2014
- Prosjektleder spesialprosjekter, Buskerud 2014 – 2017
- FRE16 Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen 2017 – 2019
- Pensjonist fra 01.08.2019
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Hvilken erfaring har dere ? - med drift/vedlikehold av tunnel ?

2 min. summing !
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Vegtunneler i Norge
Fylke

Antall

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Totalt:

Trend:

34
26
18
21
7
276
98
19
127
14
20
121
206
35
27
47
44
36
8

Antall
løp
(52)
(34)
(22)
(21)
(9)
(286)
(98)
(21)
(127)
(14)
(44)
(123)
(206)
(37)
(27)
(48)
(49)
(64)
(10)

Lengde
alle løp
56 344
17 788
27 941
38 656
2 110
248 305
127 619
6 876
162 671
13 385
38 292
84 633
241 969
46 798
14 688
61 524
34 167
30 685
8 772

Lærdalstunnelen 24509 m

1184 tunneler, 1292 løp. Lengde samlet 1 263,223 km. Snitt 977,7 m
31 under bygging, (46 løp, 140,492 km , snittlengde 3,064 km)
Foto: Tore Braaten
112 nye planlagte og foreslåtte.
«Eldre» tunneler blir tatt ut av bruk ,tunneler bygges sammen, nye tunneler blir lengre – og mange får 2 løp

Det er tunneler i ALLE fylker !
For oppdatert, uoffisiell oversikt:
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_veitunneler_i_Norge.
14.11.2019
Pr. 04.04.2019: 1202 tunneler. (NVDB).

Kilde: Wikipedia 28112017/NVDB

NFF Tunnelstatistikk 2017
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Drift og vedlikehold: Det er en forskjell - - ● Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygninger og
tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bla. betjening av
installasjoner, forsyning av vann, energi, renhold, renovasjon.
● Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde tilstanden på byggverket
på et fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at byggverket som
helhet kan driftes og trafikkeres som tiltenkt. Det er vanlig å skille mellom løpende
og periodisk vedlikehold
● Forfall: Byggverkets tilstand innebærer at det ikke holder den tilstand det som
minimum skal holde.
● Investering innebærer å løfte byggverkets egenskaper til et høyere nivå enn
opprinnelig nytilstand.
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Vegens livsløp - - - -

-

N100 Veg- og gateutforming
samt underliggende håndbøker

R610 Standard for drift og
vedlikehold av riksveger

Normalt vedlikehold
Forfall !

Utslitt ! (Alternativ: NYBYGG !)
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Hvordan finne «Kvalitetssystemet» ??

Kvalitetssystemet
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Her er det !
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Virksomhetstyring.
Gjelder også tunneler !

Foto: Tore Braaten

Drifte

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten
Foto: Tore Braaten
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Vedlikeholde

Foto: Tore Braaten
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Foto: Tore Braaten

Tunnelsikkerhetsforskriftene (RV og KV + kommunale veger i Oslo)

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten
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Foto: Tore Braaten
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Forvalte tunnelsikkerhet i driftsfase.

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten
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Rehabilitering/oppgradering

Foto: Tore Braaten

Rehabilitering/oppgradering av tunneler skjer periodisk (20 – 25 års intervall) og må som regel også
programmeres og budsjetteres særskilt. Disse oppgavene blir derfor som hovedregel gjennomført som
investeringsprosjekter. (Eksempel: TOG)

Utfordring: FDV
● FDV-dokumentasjon skal være:
- Tilgjengelig
- Oppdateres
- BRUKES !
● PLANIA håndterer hva som skal gjøres, når
det skal gjøres og om det er utført.
● PLANIA samler oppgavene i arbeidsordre som «tas ut» av entreprenør
eller andre.
● PLANIA markerer når frister overskrides eller at det ikke kvitteres for
utført.
● PLANIA lagrer historikk som ikke kan endres. (Sikrer krav til lagring.)
● Det er IKKE tilstrekkelig å kvittere ut en jobb i PLANIA UTEN at den er
utført - - - .
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Foto: Per Ingulfsen

Utfordring: Korrosjon. («Spenningsrekka»)
• Historisk har de fleste metallkonstruksjoner
i tunnel vært uedle - - • Krav til mere bestandige konstruksjoner
øker kravene til materialkvalitet og
overflatebehandling samt «blanding» av
metaller - - - .
• Plast og komposittmaterialer korroderer
IKKE - - - .
• Selv forskjellige «rustfrie»
materialer i kontakt med
hverandre vil gi korrosjon - - - .
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Foto: Tore Braaten

Hendinger
❑ Vi bygger tunnelen for branner og katastrofer –
men de fleste (ca. 98% ) er trivielle hendinger som har årsak i:
▪ Tom for drivstoff
▪ Punktering eller tap av dekkbane
▪ Teknisk havari
▪ Tapt last
▪ Snø og is fra passerende kjøretøyer
▪ Dugg på frontruter og visir
❑ Denne type hendinger skjer IKKE PLANLAGT – og ofte på høytrafikktid ❑ Terskelen er lav for å stenge en tunnel for rydding.
❑ Når tunnelen stenges – stenges også tilstøtende veg –
❑ Ting Tar Tid ! (TTT – eller : Tunnel, Tømming, Tiltak !)
❑ 10 min stengt høytrafikktunnel gir 1 time kaos på
alternativ rute –
❑ Jo seinere respons – jo mere blir innsatsressusrer hindret av trafikk på veg
til tunnelen - -
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Utfordring tilgjengelighet. («Oppetid»)
Behov for alternativ rute
Ikke
planlagt
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Ikke
planlagt

Når som
helst
Helt/delvis

Når som
helst
Helt/delvis

Drift
5–15 min.
5 – 20 g/år

Drift/ULYKKE
1-5 timer
10 – 250 g/år

Planlagt

Planlagt

Ikke
planlagt

Natt

Natt/
Heltid

Heltid/
natt

Helt/delvis/
ledebil
Vedlikehold
3-8 timer
15-20 g/år

Helt/delvis/
ledebil
Rehabilitering
0,5 – 1,5 år
pr. 20 - 25 år

Helt/delvis/
ledebil
Reparasjon
1-3 mnd/
pr. 50 – 100 år

Utfordring: HMS ved arbeid i tunnel – R512 (HB213)
● Krav til :
-Hodevern
-Vernefottøy
-Fallsikring
-Synbart vernetøy
-Personlig belysning
-Overvåkning av tunnelluft
-Sikker-Jobb-Analyse
-GODKJENTE stillaser/stiger.
- Arbeidsplattform egnet for oppgaven. (En enkel
personlift IKKE egnet som arbeidsplattform for fjellarbeid.
(Rensk, pigging, boring med knemater.)
● Gjelder ALLE som skal utføre en jobb i tunnel.
● Ved arbeid på eller bak hvelv skal det alltid være en sikkerhetsmann
tilstede med samband ut av tunnelen.
● Nødvendig redningsutstyr skal være tilstede på arbeidsstedet.
● Hovedregel: IKKE arbeid i tunnel med trafikk - - - .
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Foto: Tore Braaten

Utfordring: HMS i tunnel- stenging.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Krav til arbeidsvarsling i N301 (HB051).
Må ha varslingsplan klar også for IKKE planlagte stenginger.
Arbeidsvarslingsplan med vedtak, hvordan stenges, inn- og utmelding.
Stenging vha. styresystem og bommer/signaler fra VTS – ELLER vha.
varslingsmidler, bukker, skilt osv. i samsvar med varslingsplan.
Husk tømmetid etter stenging og før arbeid påbegynnes. (Tunnel
gjennomkjøres for sjekk av at alle er ute.)
Ta høyde for at ikke ALLE respekterer stengingen - - - .
Kan være nødvendig med ekstra varsling/sperring.
Vær OBS på hvilke stengetider som er fastlagt i varslingsplanen.
Arbeidet må avsluttes slik at tunnelen kan ÅPNES til fastsatt tid.
I to-løps tunneler er vanligvis bare det ene løpet stengt ved planlagt
arbeid. All trafikk går i det andre. Lett å glemme - - .
Tunnelen gjennomkjøres FØR den gjenåpnes. (Er alt ryddet bort ??)

Utfordring: Hending i tunnel
● Ved brann eller ulykker er det brannvesenet,
eventuelt politiet som har innsatsledelse. Stå i
tett kontakt med innsatsleder og bistå.
● Innsatsleder bruker den tid som trengs til
berging av liv/helse og etterforskning.
● Planlegg innsats og organiser ressurser slik at
disse er tilgjengelig for nødvendige reparasjoner,
renhold og gjenåpning.

Foto: Tore Braaten

● Et brann- eller ulykkessted er et ÅSTED – og kan
ikke betres før åsted er frigitt. Nødvendige
ressurser for reparasjoner, renhold og
gjenåpning må være klar til innsats når åsted
frigis.
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Foto: Tore Braaten

Utfordring: Utslipp av vann ● Utslipp fra tunnel skal kun skje i samsvar med
utslippstillatelse gitt av forurensingsmyndighet.
(Fylkesmannen.)
● Det skal foreligge en miljøoppfølgingsplan
som skal følges opp og dokumenteres.
● Stiller krav til oppholdstid i slamavskiller.
● Stiller krav til rengjøringsmidler som brukes.
● Stiller krav til beredskap mot utilsiktet utslipp av miljøfarlig avløp.
● Stiller krav til slamtømming av sandfang, oljeavskillere og sedimenteringstanker.
● Stiller krav til oppfølging av rister, dykkere, tilstopping av innløp og utløp.
● Det er enda mange tunneler som ikke er oppgradert til dagens krav – innebærer
krav til spesiell årvåkenhet. (Det er ingen som aksepterer miljøfarlige utslipp fra
disse heller - - - - )
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Foto: Tore Braaten

Utfordring: Brannventilasjon
● Alle tunneler skal ha en forutbestemt ventilasjonsretning.
● Tunneler med ensrettet trafikk skal ventileres i trafikkretningen for tunnelen/det aktuelle
tunnelløpet.
● Det er BARE brannvesenet som ut fra en brannfaglig vurdering kan snu ventilasjonsretningen
– eller be VTS om at dette blir gjort.
● Det TAR TID å snu luften i en vegtunnel. En 3,3 km lang vegtunnel som har et tverrsnitt på 40
M2 inneholder minst 132000 M3 luft. Luft veier ca. 1,3 kg/M3 – samlet vekt luft i tunnel ca.
172 tonn.
● Når ventilasjonsretningen skal snus må
impulsen fra ventilatorene retardere den
luften som er i bevegelse i tunnel til stans
for å å akselrere den opp til ønsket hastighet
i ny ventilasjonsretning.
● Med lufthastighet 3,5 m/s vil bare tømmingen
av 3300 m tunnel UTEN å endre
ventilasjonsretningen ta ca. 17
minutter (Ca. 1000 sekunder.) Hele snu- og
tømmeoperasjonen vil kunne ta opp mot
30 - 40 min i en 3,3 km. lang tunnel.
Brann i tunnelen vil forlenge tiden.
14.11.2019

Foto: Tore Braaten

Hvordan kan vi bygge «bedre» tunneler ???

???
14.11.2019

2 min. summing !

Hvordan kan vi bygge «bedre» tunneler ???
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2 min. summing !

Krav til livsløpegenskaper Påstand:
Det stilles strengere krav til
«innmaten» i panteautomater for
tomflasker – enn til vegtunneler -

Veg- og tunnelfaglig miljø har mye
å lære av:
✓ Industri
✓ Forsvar
✓ Shipping
✓ Offshore
✓ Luftfart
✓ Romfart
✓ Jernbane

Foto: Tore Braaten
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«VEG-RAM(S)»
✓ Krav til fokus på livsløp ved planlegging/prosjektering og
anskaffelser.
✓ RAMS EN 50126 – Standard for jernbaneaplikasjoner.
Har åpenbart overføringsverdi for veg.
Ikkje utført tidligere for vegprosjekt.
Gjennomført et pilotforsøk for E16 Rehabilitering Nes tunnel.
✓ MÅL
Mer tilgjengelig veg/tunnel for brukerne.
En pålitelig veg/tunnel for brukere og eiere
En mer vedlikeholdsvennlig veg/tunnel for eier.
For vegtunneler fokus på:
✓ N500 «Vegtunneler»
✓ Krav og forhold utledet av risikovurdering (S)
✓ Optimalisere levetid og innpasse drift og vedlikehold i livssyklus
✓ «Oppetid», tilgjengelighet for trafikkanter.
✓ Drifts- og vedlikeholdskostnader
✓ Andre mulige tilnærminger enn EN50126 ? (ISO 31000 og EN
5814)

14.11.2019

Utgangspunkt
NEK EN 50126-1:1999
Jernbaneapplikasjoner –
spesifikasjon av pålitelighet,
tilgjengelighet, vedlikehold og
sikkerhet (RAMS)
R: Reliability
A: Availability
M: Maintenaceability
(S: Safety)
S: Tas for vegtrafikkanlegg vare
på gjennom risikovurdering.
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Drift og vedlikehold, avgjørende premiss
for planlegging, prosjektering, bygging ?
✓ Utviklet verktøykasse for risikovurderinger og styring av
trafikksikkerhet.
✓ Statens vegvesen og vegfaglig miljø mangler eller har i beste fall liten
erfaring med verktøy for å analysere og legge tilrette for tilgjenglighet,
pålitlighet og vedlikeholdsvenlighet.
✓ Gjennom Tunnelstudiet og samarbeidet med Jernbaneverket
(BaneNOR SF) fikk vi høre om «RAMS». Tenkemåten så ut til å
passe bra for en systematisk tilnærming til tema drift-/vedlikehold.
✓ På prosjektnivå gjennomført en forsøksvis pilot for risikovurdering
omkring forhold av betydning for drift/vedlikehold
(Prosjektering/utførelse av rehabilitering av E16 Nes tunnel) («VEGRAM(S)»)
✓ Erfaringer videreført i prosjekt «Moderne vegtunneler» og på nye
piloter. Nå på komplett vegprosjekt Fellesprosjektet
E16/Ringeriksbanen samt en del andre store prosjekter.
✓ Vegdirektoratet arbeider nå med veileder.
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Fellesprosjektet
Ringeriksbanen-E16 «FRE16»
- Delstrekning 2:
SVV.
- Delstrekning 1,3,4,5: BaneNOR
Reguleringsplaner pågår.
Bygging 2021/22-2029
NTP 2018-2029:
Prosjektsum, foreløpig:
30 + MRD Eks. MVA.
Nye vegtunneler: Ca. 6,7 km.
(Banetunneler ca. 27 km.)
Totalt nye tunnelløp: Ca. 70 km
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«VEGRAMS»-prosess.
●
I
Statens vegvesen
Tunnelprosjekt
Konseptvalgutredning

Kommunedelplan

Reguleringsplan

Tunnelforvalter

Prosjektering
Bygging

Overlevering

Vedlikehold

RAM-analyse
(overordnet)

RAM-analyse
(detaljert)

Drift- og
vedlikeholdsrevisjon

Drift- og
vedlikeholdsinspeksjon

Utrangering

Driftsfase

Byggeplan

Rehabilitering/
oppgradering

Overlevering

Drift- og
Drift- og
RAM-analyse
vedlikeholds- vedlikeholds(detaljert)
revisjon
inspeksjon
Fra utkast veileder
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Tilgjengelighet for alle.
✓ «Tilgjengelighetsloven» tydeliggjør ansvar for tilretteleggingstiltak.
✓ Innhentet erfaringer fra JBV Bærumstunnelen.
✓ Analyserer behov for tilrettelegging og anbefaler løsninger:
- Gjennomgang av lov og forskrift
- Tunnelrommets utforming ift. krav til tilrettelegging
- Nødtelefoner, plassering og utforming av rom
- Terskler og «vis» for kantstein.
- Taktil merking ved nødtelefoner og rømningsveger.
- Foreslår akustiske signaler ved nødtelefoner og
rømningsveger
- Avklarer behov for tilgang til redningsmateriell.|
- Bør vurdere å erstatte slagdører med skyvedører. (Foreløpig
ikke branngodkjent)
- Foreslår veiledning/»bruksanvisning» for funksjonshemmede i
vegtrafikktunneler.
✓ Tiltak koster lite ekstra når de inkluderes fra prosjektstart.

For alle ?

Foto: Tore Braaten

?
?

Foto: Tore Braaten

Foto: Tore Braaten
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Foto: Tore Braaten

?

Foto: Tore Braaten
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Hva med våre dagers vegtunnler om 166 år ??

Buda castle tunnel, Budapest, Ungarn. Åpnet 1853. Foto: Kari Marthe Braaten

