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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 

Statens Vegvesen Region Øst (SVV) leder arbeidet med å utarbeide en KVU (Konseptvalgutredning) 
for kryssing av Oslofjorden. Sweco har fått i oppdrag å utarbeide et grunnlag for en fullstendig 
alternativanalyse, med et tilstrekkelig antall gjennomførbare og reelle alternativer innenfor 
korridorene Hurumlandet og Moss-Horten. Proactima AS har fått i oppdrag fra Sweco å fasilitere en 
ROS-analyse for to utvalgte kryssingsalternativer for å belyse risiko og sårbarhet. Utvalgte 
alternativer er valgt basert på input fra Statens vegvesen Region øst. 

Trafikksikkerhet og robusthet er sentrale prosjektmål. Statens vegvesens 0-visjon for trafikksikkerhet 
stiller krav til et sikkert vegsystem. Det skal lede til sikker adferd, løsningene skal være logiske og 
lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være 
informativt og ukomplisert, og invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser. Alle nye 
veglenker skal også gi trafikantene en tilfredsstillende forutsigbarhet. Her er nedetiden sentral og er 
et viktig suksesskriterium for en ny forbindelse. 

1.2 Formål 

Formålet med analysen er å belyse ulikheter i risiko og sårbarhet mellom alternativ K3 Bru Moss – 
Horten og alternativ K4 Moss – Horten Undersjøisk tunnel. Analysen er avgrenset til trafikksikkerhet 
og nedetid (risiko for stenging av fjordforbindelsen).  

2 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende avgrensninger gjelder for analysen: 

 Analysen er avgrenset til å gjelde ferdig avlegg etter avslutning av en ca. 15-20 år lang
bompengeperiode. Analysen omfatter ikke risiko knyttet til konstruksjonenes
styrke/integritet, herunder sammenstøt mellom skip/fly og brukonstruksjon.

 Analysen inneholder ikke forhold knyttet til bygging og installasjon.

Følgende forutsetninger og antagelser er gjort for vurderingene i analysen: 

 Konseptene ble analysert slik de ble presentert på analysemøtet. Endringer i kurvaturer,
tekniske løsninger, vegstandard osv. vil påvirke konklusjonene.

 Vurderingene er basert på dagens vegnormaler. Det er ikke gjort vurderinger på hva som vil
være aktuelle vegnormaler i fremtiden.

3 Beskrivelse av konseptene 

Utgangspunktet for analysen er to ulike alternativer for kryssing av Oslofjorden. Konseptene 
representerer hovedsakelig prinsipielle løsninger, og analysen er gjort på et tidspunkt der få detaljer 
er bestemt om konseptene.  

Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvert konsept. Vedlegg 1 viser nøkkeldata for de ulike 
konseptene. 
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Konsept K3 Bru Moss – Horten med ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel. 

Konseptet som er vurdert strekker seg fra E18 ved Undrumsdal til E6 ved Patterød og består av 
tunnel, veg i dagen og bru for kryssing av Oslofjorden. ÅDT er ca. 45.000 etter bompengeperioden. 

«Dag»-tunnelene på Horten-siden og på Jeløy er forutsatt bygget med T 9,5 i to løp. Veger i dagen er 
i dimensjoneringsklasse H7, bredde 20 m og med fartsgrense 80 km/t. Konseptet innebærer 
hengebru med spennvidde på 1800 m og lengde på 3400 m. Bruløsningen er i dimensjoneringsklasse 
H7 med 4 kjørebaner og 20 m total bredde. Vegen føres på begge sider ned i kulvert (på en kunstig 
øy) og inn i tunnel under havnivå før den treffer strandlinjen slik at områdene inn over land ikke 
berøres etter byggeperioden. På Horten-siden blir det en løsmassetunnel inn under land, mens det 
på Jeløy er det antatt fjelltunnel.  

Løsningen innebærer kryss i tunnel på Horten-siden. 

Se figur 1 og profiltegning i vedlegg 2. 

Figur 1 - Konsept K3 med ilandføring til tunnel, samt konsept K4. 

Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 

Konseptet som er vurdert strekker seg fra E18 ved Undrumsdal til E6 ved Patterød og består av 
tunnel, veg i dagen og tunnel for kryssing av Oslofjorden. ÅDT er ca. 40.000 etter 
bompengeperioden. 

Veger i dagen er dimensjoneringsklasse H9, bredde 23 m og med fartsgrense 100 km/t. Tunnelen for 
kryssing av Oslofjorden er på 16,1 km lengde har tverrsnitt T13 i to løp, tre kjørefelt i hver retning,  
og ca. 5 % stigning fra lavbrekk på kote minus 332 m. Dimensjoneringsklasse er H9 med fartsgrense 
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100 km/t. En ca. 0,6km tunnel og erstatning for Mosseporten på landsiden har tverrsnitt T 13 i to løp 
og tre kjørefelt i hver retning. 

Se figur 1 og vedlegg: 

Vedlegg 3 – Profiltegning 
Vedlegg 4 – Oppriss, plan m.m. 
Vedlegg 5 – Tunnelprofil 

4 Fremgangsmåte for gjennomføring av ROS-analysen 

4.1 Om ROS-analyser 

En stor utfordring med å gjennomføre ROS-analyser i en så tidlig planfase er at det er stor usikkerhet 
knyttet til analyseobjektet, jfr. Figur 2. De ulike konseptene er foreløpig definert som prinsipielle 
løsninger og det er et stort handlingsrom i forhold til å konkretisere kryssningssteder i de påfølgende 
planfasene. Samtidig er kunnskapen om hvert enkelt konsept som vurderes begrenset. Dette gjør det 
utfordrende å gjennomføre ROS-analysen, men samtidig muliggjør det store handlingsrommet at 
funnene fra ROS-analysen kan gi reell påvirkning på hvilken kryssingsløsning som blir valgt. 

Figur 2 Det er høy grad av usikkerhet i tidlig fase av et prosjekt, men også et stort handlingsrom 

Det er også en utfordring at analysen skal ha et langt tidsperspektiv. Det er ikke sikkert vi er i stand til 
å forestille oss hvordan fremtidens transportløsninger vil være frem i tid og analysen reflekterer 
derfor i stor grad dagens transport- og kjøretøyløsninger. 

4.2 Introduksjon til ROS-prosessen 

ROS-analysen har blitt gjennomført som en kvalitativ grovanalyse på overordnet nivå. Det finnes en 
rekke beskrivelser av hvilke trinn som inngår i en ROS-analyseprosess. Felles for disse er imidlertid at 
de inneholder en planleggingsfase, en risiko- og sårbarhetsvurderingsfase og en 
risikohåndteringsfase. En kort beskrivelse av aktivitetene som har inngått i de ulike trinnene er gitt i 
delkapitlene under. 

4.3 Planlegging 

Gjennomføring av planleggingsmøte 
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Som en del av planleggingen av ROS-analysen ble det gjennomført et planleggingsmøte med Sweco 
og Statens vegvesen. På dette møtet ble innholdet i de ulike konseptene lagt frem. Formål, og 
avgrensninger for ROS-analysen ble også diskutert. Deltakerne i planleggingsmøtet er vist i Tabell 1. 

Tabell 1 Deltakere i planleggingsmøtet (gjennomført 5.8.2014) 

Navn Arbeidsgiver Funksjon 

Rune Hovda Sweco Prosjektansvarlig  

Ove Solheim SVV Delprosjektleder teknologi 
KVU 

Kasper Normelan Concreto KVU-prosessrådgiver 

Torgrim Huseby Proactima Konsulent 

Thor Erik Nøkland Proactima Konsulent 

 
Forberedelser til analysemøte 
I forberedelsene til analysemøtet ble det innhentet informasjon om de aktuelle konseptene. Det ble 
også utviklet en fremgangsmåte for ROS-analysen som ble vurdert til å være hensiktsmessig for at 
vurderingene skulle kunne brukes som beslutningsunderlag og at det ville være mulig å fullføre 
diskusjonene i løpet av et en-dags analysemøte. Den valgte metodikken består i en trinnvis 
gjennomføring som beskrevet i kapittel 4.4 nedenfor, analyseskjema som vist i vedlegg 6, og tabell 2 
som definerer kategorier for ulikheter i risiko mellom konseptene. 
 
Deltakerne fikk på forhånd tilsendt en plan for analysemøtet som beskrev formål, avgrensninger og 
metodikk samt grunnlagsdokumenter. 
 
Følgende grunnlagsdokumenter ble identifisert: 

 Planleggingsnotat for Anslagssamlinger for KVU kryssing av Oslofjorden for 
konseptområdene Hurumlandet og Horten – Moss. 

 Safetec - ST-06606-2 Notat ROS-analyse KVU kryssing av Oslofjorden  

 Konseptoversikt (pdf-fil ”Konseptoversikt_07052014”) 

 TØI-rapport 1205/2012 Kjøretøybranner i vegtunneler  

 Håndbok N500 Vegtunneler 

 Håndbok N100 Veg- og gateutforming 

 Håndbok R411 Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer 

 Håndbok N400 Bruprosjektering 
 
Vurderingskriterier 
Formålet med analysen er å belyse forskjeller i risiko mellom konseptene med hensyn til 
trafikksikkerhet og robusthet i driftsfasen. Kriterier utover dette er ikke fastsatt for analysen. 

Tabell 2 Kvalitativ skala benyttet ved risiko- og sårbarhetsvurderingene 

Vurdering*  Beskrivelse  

++  
Konseptet vurderes å ha betydelig lavere risiko sammenlignet med 
referansekonseptet  

+  Konseptet vurderes å ha lavere risiko sammenlignet med referansekonseptet  

o Konseptet vurderes å ha lik risiko sammenlignet med referansekonseptet  
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-  Konseptet vurderes å ha høyere risiko sammenlignet med referansekonseptet  

--  
Konseptet vurderes å ha betydelig høyere risiko sammenlignet med 
referansekonseptet  

*Vurderingene må begrunnes med argumenter for økning/reduksjon i sannsynlighet og/eller 
konsekvens for aktuell hendelse.  

 

4.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Risiko- og sårbarhetsvurderingene ble gjort i et heldags ROS-analysemøte. Deltakerne i dette møtet 
er vist i Tabell 3. 

Tabell 3 Deltakere i ROS-analysemøtet (gjennomført 14.08.2014) 

Navn Arbeidsgiver Fagområde Funksjon 

Ove Solheim SVV Generell vegfag, bruer Delprosjektleder 
teknologi KVU 

Arild Nærum SVV Trafikksikkerhet, 
planlegging, ROS-analyser 

Trafikksikkerhet 

Marius Hofseth SVV Tunnelsikkerhet, ROS-
analyser, normaler-avvik 

Sikkerhetskontrollør i 
Region øst 

Valentina Moltzau SVV Tunnelvedlikehold, 
tunneldrift 

Vedlikehold m.m. av 
tunneler i Oslo/Akershus 

Anders Jordbakke SVV   

Rune Hovda Sweco Offshore, bruer, 
planlegging 

Prosjektansvarlig Sweco 

Bent Aagaard Sweco Tunnelplanlegging, Sweco, 
geologi 

Tunnelansvarlig Sweco 

Kasper Normelan Concreto Generelt vegfag, anlegg, 
KVU-prinsipp 

KVU-prosessrådgiver 

Finn Gulbrandsen SVV Trafikksikkerhet, Erfaringer 
fra Oslofjordtunnelen 

Trafikksikkerhet 
Akershus 

Kai Gundersen VTS Hendelseshåndtering og 
trafikksikkerhet 

Gruppeleder VTS-Oslo 

Christian Prydz VTS Hendelseshåndtering VTS-Oslo 

Lasse Køhler Botten Nedre Follo 
Brannvesen 

Brann, hendelser, 
utrykningsetater 

Leder forebyggende 
avdeling 

Torgrim Huseby Proactima Konsulent Møteleder 

Magnus Bjelkerud Proactima Konsulent Samferdsel 

Thor Erik Nøkland Proactima Konsulent Skribent 

 

Analysemøtet ble gjennomført i følgende trinn: 

1. Introduksjon 

Analysens bakgrunn, formål, omfang og metodikk ble gjennomgått og avklart. 

2. Presentasjon og avklaring av analyseobjekt. 
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Forutsetninger og avgrensninger ble gjennomgått og avklart. Særtrekk ved alternativene og 
eventuelle avvik/fravik fra krav eller normer ble identifisert (se vedlegg 6). 

3. Identifisering av uønskede hendelser.

Analysegruppen fikk utdelt en liste over uønskede hendelser, trukket ut av notat fra ROS-møte nr. 1. 
Med dette som underlag ble det gjennomført en idémyldring på mulige uønskede hendelser for de 
tre konseptene som skulle vurderes. Idémyldringen resulterte i 43 uønskede hendelser (se vedlegg 
7). For å redusere omfanget av hendelser til et håndterbart antall for denne analysen, har hver enkelt 
deltaker prioritert, ved avkryssing, fem hendelser som bør analyseres videre. Prioriteringen er 
foretatt ut fra en vurdering av hvilke hendelser som er mest relevante i forhold til prosjektmålene om 
trafikksikkerhet og robusthet og hvilke som antas å innebære høyest risiko. Gruppens samlede 
vurdering gir dermed en rangering av de uønskede hendelsene som bestemmer rekkefølgen for 
analyse. Før analysen ble gjennomført ble det avklart at rangeringen hadde tilslutning i 
analysegruppen. Det ble analysert tre uønskede hendelser. Disse er  

 trafikkulykke,

 brann/eksplosjon i kjøretøy og

 svikt i styringssystem.

Etter analysen ble øvrige uønskede hendelser raskt gjennomgått for å avklare om det var vesentlige 
problemstillinger som ikke var dekket. De analyserte hendelsene er av relativ overordnet karakter, og 
det ble konkludert med at svært mange av de øvrige hendelsene som kom frem under idémyldringen 
ble belyst i analysene. Analysegruppen konkluderte med at de tre analyserte hendelsene på en god 
måte belyste ulikhetene mellom konseptene. 

4. Analyse

De prioriterte uønskede hendelsene ble analysert mht. årsaker, konsekvenser, beredskap og 
sårbarhet for de ulike konseptene. Ulikheter i risiko knyttet til de uønskede hendelsene, for de 
alternative konseptene, ble kategorisert iht. tabell 2. 

Alternativ K3 Bru Moss – Horten, med ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel, ble valgt som 
referansekonsept og analysert først. Deretter ble Konsept K4 Tunnel Moss – Horten analysert. 

Gruppen vurderte den relative forskjellen i trafikksikkerhet mellom de ulike konseptene, og ikke 
risikonivået. Målet var å synliggjøre forskjellene mellom konseptene, og for å oppnå dette ble hele 
skalaen brukt. 

5. Oppsummering

Hovedkonklusjoner ble oppsummert. Analysemøtet ble evaluert og eventuelle behov for ytterligere 
avklaringer ble avklart. 

4.5 Risikohåndtering 

Denne rapporten inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for ulike alternative planløsninger, og 
gir således innspill til beslutningstaker slik at hensynet til trafikksikkerhet og nedetid kan ivaretas. 
Rapporten gir således et grunnlag for risikohåndtering. 
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5 Risiko- og sårbarhetsvurderinger av konseptene 

5.1 Innledning 

Nedenfor er en oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurderingene for de tre konseptene. Se 
analyseskjema i vedlegg 6 for nærmere detaljer. 

5.2 Konsept K3 Bru Moss – Horten, ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel 

Konseptet er benyttet som referansekonsept for de øvrige konseptene. Analysegruppen påpeker 
følgende svakheter: 

 Konseptet innebærer kryss i tunnel i Horten by. Dette medfører øket ulykkesrisiko 

sammenliknet med kryss i dagen. 

 Konseptet har dimensjoneringsklasse H7 med 80 km/t fartsgrense og ned mot 70 km/t før 

kryss. Vegnormalen tilsier bruk av klasse H9.  

 Det er mange overgangssoner mellom tunnel og bru/veg i dagen. Overgangssoner medfører 

høyere risiko for trafikkulykke. 

 Hendelser i tunnel kan gi perioder med nedsatt kapasitet og stengning. Stengning av ett eller 

flere kjørefelt på bru eller veg i dagen antas også å få store konsekvenser for 

trafikkavviklingen (nedetid).   

I den videre prosjekteringen av bruløsninger er det derfor viktig å ha fokus på vegutforming, 
vegelementer og kryssløsninger i tilknytning til brua, og optimalisere faktorer som kurvatur, sikt, 
hastighet osv i disse områdene.  

Erfaringer viser at svikt i utstyr og systemer for drift og overvåking må påregnes og at konsekvensene 
ofte er betydelige for trafikkavviklingen. Det er også en bekymring for at bemanningen i VTS og 
tilgangen til vedlikeholdspersonell ikke bygges opp til å møte fremtidige behov.  

 

5.3 Konsept K4 Tunnel Moss- Horten 

K4 vurderes å ha høyere risiko knyttet til en trafikkulykke enn referansekonseptet fordi  

 Tunnelens lengde og dybde gir øket sannsynligheten for en ulykke.  

 Hastigheten er høyere og gir mer alvorlige ulykker. 

 Omfanget av tovegstrafikk pga. planlagt vedlikehold er betydelig større og øker 
sannsynligheten for en ulykke. 

 Konsekvensen av en ulykke er generelt høyere i tunnel enn på bru eller veg i dagen.  

Både sannsynlighet for brann og alvorlighetsgrad av brann vurderes som betydelig høyere i K4 
sammenlignet med referansekonseptet. Spesielt pekes det på lengden av den undersjøiske tunnelen 
og stigningsgrad som hovedårsak til økt sannsynlighet for og større konsekvenser av en brann. 
Brannscenario i lang undersjøisk tunnel med tovegs trafikk i ett løp vurderes å kunne få katastrofale 
konsekvenser for liv og helse. 

Sannsynlighet for stenging av fjordforbindelsen pga. svikt i styringssystem vil være høyere enn i 
referansekonseptet. 
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Brann vil også kunne ha store konsekvenser for nedetid. Det vil på kort sikt innebære stenging av det 
ene løpet og ved skader på tunnelen vil det kunne innebære tovegstrafikk og redusert kapasitet i 
lengre perioder. 

Det kom frem under analysen av alternativ K4 at omfanget av vedlikehold og spesielt tunnelvask kan 
medfører lange perioder med nattestenging. Det anbefales å gjøre analyser av dette for å estimere 
planlagt nedetid for konseptet. 

 

6 Konklusjon 

 

6.1 Analysegruppens hovedkonklusjon 

Tabell 4 nedenfor oppsummerer analysegruppens konklusjoner. Se tabell 2 for risikokategorisering. 

Tabell 4 - Analysegruppens vurdering av ulikheter mellom konseptene for de prioriterte uønskede hendelsene 

Uønsket hendelse Konsept K3 Bru Moss – 
Horten, ilandføring ned i 
kunstige øyer til tunnel  
 
Referansekonsept 

Konsept K4 Tunnel 
Moss – Horten 

 Trafikk-
sikkerhet 

Nedetid Trafikk-
sikkerhet 

Nedetid 

Trafikkulykke 0 0 - - 

Brann/eksplosjon 0 0 -- -- 

Svikt i 
styringssystem 

 0  - 

Analysegruppens vurderer totalt sett med hensyn til trafikksikkerhet og nedetid at konsept K4 
vurderes å ha til dels betydelig høyere risiko enn K3. 

 

6.2 Styrker og svakheter ved analysen 

Analysegruppen konkluderte i sin evaluering av møtet at gruppen hadde tverrfaglig god kompetanse 
og at analysen har vært målrettet, kommet dypere i problemstillingen og har belyst ulikheter i 
konseptene på en tilfredsstillende måte i forhold til KVU-plannivået. Enkelte deltakere i 
analysegruppen gav uttrykk for at det ville vært nyttig om analysen også hadde inkludert å vurdere 
konseptenes absolutte risikonivå fordi analysegruppen har pekt på svakheter ved referansekonseptet 
(se punkt 5.2). Vurderinger av konseptenes risikonivå var imidlertid ikke analysens formål, men kan 
eventuelt belyses i en separat analyse.  
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7 Kilder og referanser 

1. Planleggingsnotat for Anslagssamlinger for KVU kryssing av Oslofjorden for
konseptområdene Hurumlandet og Horten – Moss.

2. Safetec - ST-06606-2 Notat ROS-analyse KVU kryssing av Oslofjorden
3. TØI-rapport 1205/2012 Kjøretøybranner i vegtunneler
4. Håndbok N500 Vegtunneler
5. Håndbok N100 Veg- og gateutforming
6. Håndbok R411 Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer
7. Håndbok N400 Bruprosjektering
8. En analyse av vegtrafikkulykker på bruer på Europa- og riksvegnettet i perioden 1993-97,

utført av Statens vegvesen (TTS - 8 – 1999).
9. Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011
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Vedlegg 1 Utformingsdata for 

konseptene 
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Konsept Veg i dagen Bru Tunneler på land Undersjøisk tunnel 

Konsept K3 Bru Moss – 
Horten, ilandføring ned i 
kunstige øyer til tunnel 

3 strekninger, totalt ca. 6,2km 

Dimensjoneringsklasse H7 med 
fartsgrense 80 km/t. 4 
kjørebaner, totalt 20 m bredde, 
1,5 m skulder. 

To bruer á ca. 3,8 km og 
0.8km. 

Dimensjonsklasse H7 med 
fartsgrense 80 km/t. 4 
kjørebaner, totalt 20 m 
bredde. 

Bru går direkte ned i to 
lange tunneler á 4,6 og 
4,5km. Tverrsnitt T9,5 i 
to løp. 

Har dessuten tre 
mindre tunneler på ca. 
0,7- 0,6 og 0,4km. 

To korte lengder i forlengelse 
av tunneler fra kunstig øy til 
fast land. 

Konsept K4 Tunnel Moss – 
Horten 

2 strekninger, totalt ca. 3,7 km 

Dimensjoneringsklasse H9 med 
fartsgrense 100 km/t. 

En bru, ca. 0,9 km 

Dimensjonsklasse H7 med 
fartsgrense 80 km/t. 4 
kjørebaner, totalt 20 m 
bredde. 

En ca. 0,6km tunnel og 
erstatning for 
Mosseporten på 
landsiden. 

Lengde ca. 16,1 km 

Tunnelklasse F. Tverrsnitt T13 
i to løp. Tre kjørefelt i hver 
retning. Ingen skulder.  
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Vedlegg 2 Profiltegning - Konsept 

K3 Bru Moss – Horten, 

med ilandføring til 

tunnel 
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Vedlegg 3 Profiltegning - Konsept 

K4 Tunnel Moss - 

Horten 
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Vedlegg 5 Tunnelprofil - Konsept 

K4 Moss – Horten 

Tunnel 

 



Sweco Norge AS 
ROS-analyse for KVU for kryssing av Oslofjorden, Trafikksikkerhet og nedetid 

Revisjons nr.: 1 Vedlegg Rapport nr.: PO-1071664-RE-01 



Sweco Norge AS 
ROS-analyse for KVU for kryssing av Oslofjorden, Trafikksikkerhet og nedetid 

Revisjons nr.: 1 Vedlegg Rapport nr.: PO-1071664-RE-01 

Vedlegg 6 Analyseskjema 



Side 1 

ROS Analyseskjema - KVU kryssing av Oslofjorden 
 Analysemøte den 14.08.14 

Referansekonsept: 

Konsept K3 Bru Moss – Horten, ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 
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Konseptet har dimensjoneringsklasse H7 med 80 km fartsgrense og ned mot 70 km før kryss. Vegnormalen tilsier bruk 
av klasse H9. 

Det er forutsatt havarinisjer hver 125 m med rømningsmulighet over i motsatt løp. Dette er en dobling i forhold til 
vegnormalen (jfr. ROS-analyse for Rogfasttunnelen). 
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 Trafikk i dagen på en brukonstruksjon.

 Konseptet inkluderer gang/sykkelveg - myke trafikanter.

 CA. 4 km lang bru.

 Mulig fryseproblematikk i overganger fra tunnel til bru.

 Høy trafikk (ÅDT > 45000).

 Må integrere utstyr for tunnel med bru.

 Ilandføring ned i kunstige øyer.

 Ingen alternativ omkjøring nærmere enn Oslofjordtunnelen.

 Kryss i tunnel i Horten by.

 Lang og dyp tunnel med høy trafikk (ca 7 km i hver retning fra lavbrekk med stigning på 4,15 til 4,8 %)

 Det er ulike krav for i veg i dagen og tunnel.

 Lukket rom, ventilasjonsutfordringer, dyp.

 Det foreligger ingen normalkrav for tunneler over 10 km (særskilte vurderinger skal ligge til grunn).

 Det finnes ingen erfaringer med så lang tunnel under sjø med så høy trafikk.

 Ingen alternativ omkjøring nærmere enn Oslofjordtunnelen.

 Stort og løpende vedlikeholdsbehov, f.eks. vask (mange planlagte stengninger).
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Beskrivelse 

Med trafikkulykke menes her alle ulykkestyper med betydning for trafikksikkerhet. 

Årsaker 

Feil kjørehastighet: En utfordring med planlagt konsept er at publikum vil kunne oppleve vegen som tryggere enn det 
den er designet for og kjøre raskere enn fartsgrensen. Planlagt fartsgrense over bru er 80 km/t med 70 km/t ned mot 
kryssene. Dersom hastigheten overstiger det som kurvaturen er designet for, vil det kunne resultere i ulykke.  

Glatt vegbane ut av tunnel: Konseptet inneholder 3 tunneler med tilhørende seks overgangssoner fra tørr vegbane i 
tunnel til våt/iset kjørebane på bru og veg i dagen.   

Vind: Sterke vindkast kan resultere i utforkjøring eller velt. Normalt vil en bru stenges når vinden blir for sterk, men 
det forutsetter at vindforholdene overvåkes og at det finnes kriterier og rutiner for stenging. Det foreligger ikke 
analyser av mulig nedetid pga. vind.  

Kryss i tunnel (Horten): Kryss i tunnel vurderes som problematisk sammenliknet med kryss i dagen. Øker 
sannsynligheten for trafikkulykker, spesielt påkjøring bakfra. 

Saktegående trafikk over brua: Brua vil være et spektakulært utsiktspunkt. Det kan føre til at kjørende senker farten 
og er uoppmerksomme på trafikken. Brua har også en lang stigning på ca 3 km og med stigningsgrad opp til 4,99 %. 
Dette vil medføre saktegående tungtrafikk. Totalt sett betyr dette øket risiko for ulykker og spesielt påkjørsel bakfra. 

Redusert sikt: Det antas at tåke kan føre til redusert sikt på bru. Spesielt ved overgang fra tunnel til bru kan det føre til 
påkjøring bakfra, og eventuelt kjedekollisjoner. Det foreligger ikke data om siktforhold. 

Tovegstrafikk pga. planlagt vedlikehold; Det vil være aktuelt å kjøre tovegstrafikk i ett løp ved planlagt vedlikehold. 
Dette gir øket risiko for bla. møteulykker. 

Konsekvenser(liv og helse) 

Konsekvenser av en ulykke på brua vurderes som å tilsvare veg i dagen. Ved trafikkulykke i tunnel er det bekymring for 
utvikling av brann (se uønsket hendelse nr. 2).  

Nedetid 
Stenging pga. trafikkulykke/hendelse: 
En trafikkulykke vil medføre stengning av ett eller flere kjørefelt på bru. Dersom en hendelse inntreffer i en av 
tunnelene, vil det umiddelbart bli full stopp i det ene løpet og full stopp i hele forbindelsen inntil gjenåpning eller 

Årsaker 
Fall og stigningsgrad: Den undersjøiske tunnelen har ca. 5 % stigning/fall i 6-7 km fra lavbrekk på kote minus 332 m. 
Dette gjør at sannsynlighet for hendelser med varmgang i bremser, tap av bremsekraft er høy. Fall og stigning kan også 
gi dårlig sikt som øker sannsynlighet for påkjøring bakfra. 
Standardsprang: Havarinisjer innebærer «standardsprang». Havarinisjene skal på den ene siden gi mulighet for å stanse 
utenfor veibanen og således forhindre en trafikkulykke. På den andre siden medfører utkjøring fra nisjene og nisjene i 
seg selv en trafikkrisiko. Som alternativ til havarinisjer er foreslått å anlegge en gjennomgående skulder med samme 
bredde som havarinisjene. 
Høyere hastighet: Det er planlagt med høyere kjørehastighet i dette konseptet (H9-vegstandard og 100 km/t) enn i K3 a) 
og b).  
Monoton veg: Lang undersjøisk tunnel vil kunne virke monoton/søvndyssende og føre til uoppmerksomhet. 
Fotgjengere i tunnelen ved motorhavari: Personer som beveger seg i tunnelen for eksempel ved motorhavari utgjør en 
stor fare. I virkeligheten er det ingen skulder å gå på. Det kan også være personer som opptrer irrasjonelt som følge av 
tunnelfobi eller av annen årsak. 
Liten avstand til sideterreng: Tunneler innebærer kort avstand fra kjørebane til sideterreng og øker sannsynlighet for 
kollisjon etter «utforkjøring».  
Last som faller av: Kan oppdages av VTS som så vil regulere hastighet eller stenge felt eller tunnelløpet. 

Tovegstrafikk pga. planlagt vedlikehold; Hvis man ønsker å opprettholde forbindelsen over fjorden, må man kjøre tovegs 
trafikk i ett løp ved planlagt vedlikehold.  Dette gir økt sannsynlighet for bla. møteulykker. VTS erfarer daglig at bilister 
kjører mot rødt kryss hvis det er mulig å kjøre der. Omfanget av planlagt tovegstrafikk pga vedlikehold som vasking m.m. 
antas å måtte bli svært stort. 

Sannsynligheten for trafikkulykke vurderes totalt sett som høyere i K4 enn i K3. 

Konsekvenser (liv og helse) 

Konsekvensene av en trafikkulykke kan bli større i dette konseptet enn K3 pga. tunnelens geometri (buet sideflate og 
kort avstand til vegg), høyere hastighet og farer ved brann.  

Nedetid 
Stenging av tunnel kan deles inn i: 
Planlagt stenging: Legges om mulig til tider av døgnet hvor trafikken er lav (21:00-05:00). 
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 Referansekonsept: 

Konsept K3 Bru Moss – Horten, ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel 

 

Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 

eventuell omlegging av trafikken. Det er imidlertid sjelden at alle kjørefelt i en retning stenges på bru for ikke- 
planlagte stengninger som for eksempel pga mindre trafikkulykker.  

Ved ulykker er tiden såpass kort for å rydde og klargjøre for trafikk, at det som regel ikke være hensiktsmessig å legge 
om til tovegstrafikk i ett løp. Å legge om til tovegs trafikk tar tid. 

 
Stengning pga. planlagt vedlikehold: 
Erfaringsmessig er det meget sjeldent at alle kjørefelt i en retning stenges pga vedlikehold på en bru. Det er langt 
færre delvis/helt stengte bruer pga vedlikehold pr år sammenlignet med tunnel.  
I hvilken grad en kan unngå tovegstrafikk i hele traséens lengde vil avhenge av hvorvidt det blir mulig å skifte løp og 
spesielt ved overgangen tunnel/bru. Ved stenging må trafikken ledes via Oslofjordtunnelen eller Oslo. 
 
Med en trafikkmengde på 45.000 ÅDT antas det at delvis stengning vil ha store konsekvenser for trafikkavviklingen. 
 
 

Vurdering av risiko 

K3 a) er analysens referansekonsept.  

Analysegruppen påpeker følgende svakheter: 

 Konseptet innebærer kryss i tunnel. Dette medfører øket ulykkesrisiko sammenliknet med kryss i dagen. 

 Det er avvik mellom vegklasse og erfart hastighet. 

 Det er mange overgangssoner mellom tunnel og bru/veg i dagen. Overgangssoner medfører høyere risiko 
både ved inn og utkjøring. 

 Hendelser i tunnel kan gi perioder med nedsatt kapasitet og stengning. Stengning av ett eller flere kjørefelt 
på bru eller veg i dagen antas også å få store konsekvenser for trafikkavviklingen.   

 
I den videre prosjekteringen av bruløsninger er det derfor viktig å ha fokus på vegutforming, vegelementer og 
kryssløsninger i tilknytning til brua, og optimalisere faktorer som kurvatur, sikt, hastighet osv i disse områdene.  

Ikke planlagt stenging: Ofte på tider med høy trafikk. Vil innebære varighet fra minutter til måneder. Tidsbruk for 
håndtering av bilkollisjon er som regel rundt 2-6 timer. Årsaker til ikke planlagt stengning kan være  

1. Mindre driftsforstyrrelser: Håndteres av vegvesenets driftsressurser f.eks. hensatt bil i kjørebane eller i 
haverinisje, eller gjenstand i kjørebane. 
2. Hendelser: Verken VTS eller SVV vil ha kontroll på situasjonen, området blir definert som skadested og 
behandles av politiet. 

 
Erfaring viser at det kan være svært mange planlagte og ikke planlagte stengninger av tunneler. Tunneler krever mye 
løpende vedlikehold og hyppige reparasjoner av styringssystemet, særlig hvis mulighet/krav til tovegs trafikk skal være 
kontinuerlig operativt.  Planlagt vedlikehold vil legges til perioder med lite trafikk.  
Det er de ikke-planlagte små og store hendelser som er årsaken til de fleste helt eller delvis stengte tunnelløp eller 
stengte kjørefelt.  
 
Hendelser som trafikkulykke, branntilløp, personer til fots i tunnel, osv vil ofte medføre stengning av hele tunnelløpet 
frem til VTS har fått kontroll over situasjonen. Lange tunneler medfører lang tid før tunnelen blir tømt, lang tid til 
eventuelt å måtte etablere tovegs trafikk i ett løp, og deretter lang tid til å omstille til normal trafikkavvikling igjen. . 
Antall situasjoner som medfører nedetid for tunnelen pga hendelser, samt lengden av nedetiden øker med økt 
tunnellengde og ÅDT. 

 

Ved en trafikkulykke i tunnel vil alle felt i tunnelløpet stenges for trafikk. Forbindelsen vil i praksis bli helt stengt i en 
retning inntil vegen er ryddet eller trafikken er lagt om til tovegstrafikk. Oftest vil begge løp bli stengt hvis det er fare for 
at publikum vil evakuere til det andre løpet. Med ÅDT på 40.000 vil en ulykke uansett ha store konsekvenser for 
trafikkavviklingen.  

 

En trafikkulykke kan også medføre skader på tunnel, spesielt på lys, ventilasjon og signalanlegg som kan medføre lange 
nedetider. En vegtunnel med ÅDT 40.000 som blir uten belysning, styringsmuligheter eller overvåking, stenges 
umiddelbart når slikt skjer. 

 

Vurdering av risiko 

K4 vurderes å ha høyere risiko knyttet til en trafikkulykke enn K3 fordi  

 Tunnelens lengde og dybde gir øket sannsynligheten for en ulykke.  

 Hastigheten er høyere og gir mer alvorlige ulykker. 

 Omfanget av tovegstrafikk pga. planlagt vedlikehold er betydelig større og øker sannsynligheten for en ulykke. 

 Konsekvensen av en ulykke er generelt høyere i tunnel enn på bru eller veg i dagen.  

 

 

Konklusjon for hendelsen trafikkulykke: Konseptet K4 vurderes å ha høyere risiko sammenlignet med referansekonseptet K3 (-) 
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Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 
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Beskrivelse 

Brann eller eksplosjon i kjøretøy, særlig i tunnel. 

 

Årsaker 

Propan antenner etter kollisjon: Brann kan oppstå som følgehendelse av kollisjon. Kryss i tunnel kan gi økt 
sannsynlighet for kollisjon som kan føre til brann Utenlandske lastebiler/bobiler/campingvogner som har eget 
propananlegg.  

Varmgang i bremser: Det er vurdert å ville bli en økning av transport av farlig gods fra dagens nivå. Oppbremsing av 
tunge kjøretøy kan føre til varmegang og påfølgende brann. I Oslofjordtunnelen er det registrert 5-10 brannhendelser 
pr år. Det er relativt flatt terreng i omkringliggende vegnett noe som er en fordel ved at kjøretøy ikke ankommer 
Oslofjordkryssing med allerede varme bremser.  

Teknisk svikt: For eksempel brann i batteri på elbiler. VTS opplever generelt økende problemer med brann i biler. 

Sabotasje: Tunnelen kan være mål for sabotasje. (Er ikke vurdert spesifikt). 

Trafikkulykke: Trafikkulykker kan generelt resultere i brann.  

 

 Konsekvenser (liv og helse) 

Konsekvenser ved brann vil være veldig ulike om den skjer i en tunnel, på bru eller veg i dagen.  

 

På bru og veg i dagen vurderes en brann som betydelig mindre alvorlig enn i en tunnel. Ekstreme hendelser som for 
eksempel brann i tankbil eller større mengder gass kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser også om det skjer på bru 
eller veg i dagen i form av skader på medtrafikanter, teknisk anlegg og konstruksjoner. Varsling av hendelser på ikke 
overvåket bru vil ta noe lenger tid enn i overvåket tunnel. Skadepotensialet i en tunnel er imidlertid betydelig større 
enn på bru og veg i dagen. Ved brann i tunnel er det fare for at strømforsyning til lys ødelegges. (Kabler til signal og 
ventilasjon er lagt i bakken i vegskulder og ikke i kabelbru). 

   

Konsekvenser av brann i tunnel for liv og helse vil hovedsakelig være knyttet til røykutvikling og 
evakueringsmuligheter. 

Brann i en toløpstunnel hvor evakuering kan skje til røykfritt løp, vil være mindre kritisk. Som oftest er det publikum 
som melder ifra om brann – og normalt går det 30 sekunder fra varsel er mottatt til VTS stenger begge løp. 
Trafikantene som har passert brannstedet vil ha mulighet til å kjøre videre ut av tunnelen. På patterødsiden er en 
bekymring for tilbakestuing av trafikken fordi det er kryss for avkjøring før E6 i det eksisterende konseptet. 
Tilbakestuing vil gjøre at trafikanter på veg ut av tunnelen vil kunne bli innhentet av røyk og må evakuere inn i det 
andre løpet. Problemet er at publikum ikke kjenner godt nok til evakueringsmuligheter i tunnel og kan derfor reagere 
for seint. 

 

Trafikksikkerhet: I en periode hvor et løp har blitt stengt for reparasjon etter en brann vil det være mulig å benytte det 
andre løpet med tovegs trafikk. Men det vil gi mange utfordringer og vurderes til å være en særdeles sårbar situasjon; 

- En ny brann i tunnel i lang undersjøisk tunnel med tovegstrafikk vil ha et stort skadepotensiale pga. utfordringer 
med rømning og brannventilasjon. 

- Jo lenger en kjører i tovegstrafikk jo større blir hastigheten (effekten av innsnevring forsvinner over tid). VTS 
bekymring er større for brann ved tovegstrafikk. 

 

 

 

 

 

 

Årsaker 

Som for K3, men med betydelig større sannsynlighet for brann. Hovedårsaken til en økning i sannsynlighet for brann er 
de lange strekkene med ca. 5 % stigning/fall som vil gi utfordring med varmegang i bremser. I Oslofjordtunnelen som er 
under halvparten så lang, og som har betydelig lavere trafikkmengde (7,3 km lang, og ÅDT 6000 mot 2x16,1km og ÅDT 
45000) har det vært 5-10 brannhendelser i året. Uten særskilte tiltak forventes det derfor flere brannhendelser i den 
vurderte undersjøiske tunnelen.  

 

Omfanget av planlagt vedlikehold i form av vasking m.m. anses også som betydelig, noe som fører til omfattende bruk 

av tovegstrafikk og dermed også øket risiko for trafikkulykke som igjen kan medføre brann. 

Konsekvenser (liv og helse) 

Som for K3. Konsekvenser av brann i tunnel for liv og helse vil hovedsakelig være knyttet til røykutvikling og 
evakueringsmuligheter. Storbranner vil mest sannsynlig føre til tap av liv. Røykutvikling med kødannelse og følgeulykker 
er en bekymring. 

 

Brann i en toløpstunnel hvor evakuering kan skje til røykfritt løp, vil generelt være mindre kritisk. Det er et problem at 
publikum ikke kjenner godt nok til evakueringsmuligheter i tunnel og kan derfor reagere for seint, eller ikke i det hele 
tatt. 

 

Som oftest er det publikum som melder ifra om brann – og normalt går det 30 sekunder fra varsel er mottatt til VTS 
stenger begge løp. Trafikantene som har passert brannstedet vil ha mulighet til å kjøre videre ut av tunnelen. På 
patterødsiden er en bekymret for tilbakestuing av trafikken fordi det er kryss for avkjøring før E6 i det eksisterende 
konseptet. Tilbakestuing vil gjøre at trafikanter på veg ut av tunnelen vil kunne bli innhentet av røyk og må evakuere inn 
i det andre løpet.  

 

Ved brann er en generelt bekymret for følgeulykker i forbindelse med evakuering og dårlig sikt. Brann i forbindelse med 
tovegstrafikk vil ha mer alvorlige konsekvenser enn ved trafikk i to løp. Dette fordi uansett hvilken vei røyken ventileres, 
så vil den berøre stillestående trafikanter. Vellykket evakuering til det andre løpet vil dermed være en forutsetning for å 
redde liv. Det kan også oppstå situasjoner hvor personer evakuerer fra stillestående kjøretøy i en røykfylt tunnel med 
dårlig sikt samtidig som det passerer trafikk forbi på vei ut av tunnelen.  

Ved brann i en tunnel med tovegs trafikk vil det være svært sannsynlig med tap av menneskeliv pga røyk i begge 
retninger fra brannstedet, noe som gjør det svært vanskelig å evakuere. Det er mindre trafikk enn når to løp benyttes, 
men det vil fortsatt være mange som vil kunne bli fanget i en røykfull tunnel. 

Det som gjør innsats fra brannvesen mer krevende i undersjøisk tunnel sammenlignet med brukonseptene er oversikt og 
adkomst til brannstedet. Brann i tunnel er mye vanskeligere å håndtere enn på veg i dagen, bla. på grunn av røyk og 
manglende sikt. En fordel med toløpstunnel er at brannvesen også kan også angripe fra det friske tunnelløpet. 
Responstid er anslått til 10-15 min. Tunnel defineres som særskilt brannobjekt og skal kunne håndteres med 
minimumsbemanning. Men denne tunnelen vil måtte vurderes spesielt. 

Trafikksikkerhet: I en periode hvor et løp har blitt stengt for reparasjon etter en brann vil det være mulig å benytte det 
andre løpet med tovegs trafikk. Men det vil gi mange utfordringer og vurderes til å være en særdeles sårbar situasjon; 

- En ny brann i tunnel i lang undersjøisk tunnel med tovegstrafikk vil ha et stort skadepotensiale pga. utfordringer 
med rømning og brannventilasjon. 



 

   Side 4 
 

ROS Analyseskjema - KVU kryssing av Oslofjorden 
 Analysemøte den 14.08.14 

 Referansekonsept: 

Konsept K3 Bru Moss – Horten, ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel 

 

Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 

Nedetid 

Ved en brann på brua forventes det fra kort tid til ett døgn før en kan åpne igjen. Ved brann i en av tunnelene vil det 
ta alt fra et døgn til flere måneder før tunnelen igjen kan settes i drift. Tovegstrafikk kompliserer trafikkflyt siden 
krysset i tunnel ikke kan brukes. Det kan heller ikke være vekslingsfelt rett før tunnelportal. Kapasiteten vil også gå 
ned. Det er også usikkerhet om hvilken retning rushtrafikken vil gå, eller om det vil være noen forskjell. 

 

- Jo lenger en kjører i tovegstrafikk jo større blir hastigheten (effekten av innsnevring forsvinner over tid). VTS 
bekymring er større for brann ved tovegstrafikk. 

 

Nedetid 

Sårbarheten vurderes å være større i en lang tunnel sammenlignet med korte tunneler. En brann vil kunne resultere i 

materielle skader på signal og styringssystem og vil føre til at tunnelen stenges eller kjøres med tovegstrafikk i ett løp i 

lenger tid under reparasjon og utbedring. 

Vurdering av risiko 

Både sannsynlighet for brann og alvorlighetsgrad av brann vurderes som betydelig høyere i K4 sammenlignet med K3. 

Spesielt trekkes lengden på den undersjøiske tunnelen og stigningsgrad som hovedargument for økt sannsynlighet og 

større konsekvenser av en brann. Brannscenario i en 16,1 km lang undersjøisk tunnel med tovegstrafikk vurderes å 

kunne få katastrofale konsekvenser.  

Brann vil også kunne ha store konsekvenser for nedetid. Det vil på kort sikt innebære stenging av det ene løpet og ved 
skader på tunnelen vil det kunne innebære tovegstrafikk og redusert kapasitet i lengre perioder. 

Konklusjon for hendelsen brann/eksplosjon i kjøretøy: Konseptet K4 vurderes å ha betydelig høyere risiko sammenlignet med referansekonseptet K3 (--) 
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Konsept K3 Bru Moss – Horten, ilandføring ned i kunstige øyer til tunnel 

 

Konsept K4 Tunnel Moss – Horten 
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Beskrivelse 

VTS utstyr svikter, eller for lav bemanning hos VTS fører til at trafikkstyringen svikter. 

 

Årsaker 

Typiske årsaker til tekniske feiler: 

- Strømutfall (kan skje pga av vær og vind, lyn, solstorm, m.m.). VTS har reservestrømløsning (UPS), men denne brukes 
kun til styrt nedstengning og kan ikke drifte anlegget.  

- Svikt i automasjonssystemet (PLS’er) 

- Fiberbrudd 

- Sikringsutfall 

Jo lenger tunnel, jo mer teknisk utstyr jo større er sannsynligheten for svikt/feil.  

Mulige fremtidig endringer i klima/vær kan skape økte problemer med tekniske feil.  

 

 

Konsekvenser/Nedetid 

Ved svikt i styringssystem er det en fare for at hendelser ikke oppdages og nødvendig oppfølging fra VTS blir ikke 
igangsatt med muligheter for følgeulykker. 
Ved svikt i styringssystemet kan ikke tunneler styres og det kan det ikke gå trafikk der. Dette innebærer at tunneler 
stenges og dermed også forbindelsen over fjorden. Nedetid pga. tekniske feil kan være fra noen timer til flere uker. 
Stengning kan føre til kolonnekjøring, med redusert kapasitet, eventuelt vil det innføres patruljekjøring (med høy 
kostnad og mindre kapasitet for trafikkflyt) 

 Tunnelen blir delt inn i ulike avsnitt. – Ved utfall kan styring gjøres fra lokal nødstyringsskap. 

Skal en tunnel klargjøres for tovegskjøring ved planlagt og ikke planlagt nedetid, mer enn dobles utstyrsbehovet og 
dermed vedlikeholdsbehovet. 

Med mye styringsutstyr på brua kan svikt i styringssystemet også her føre til nedstenging. 

 

Manglende bemanning kan gi lengre nedetider. En alvorlig hendelse krever oppmerksomhet fra 2-4 operatører. Hvis 
VTS får økt arbeidsmengde i årene fremover blir vegstyringen mer sårbar. Det er også en bekymring knyttet til mangel 
på vedlikeholdspersonell som skal utføre teknisk vedlikehold i tunnelene. Ved lav tilgjengelighet av kvalifisert 
personell vil det ta lenger tid å utføre reparasjoner. 

 

 

 

Vurdering av risiko 

Erfaringer viser at svikt i utstyr og systemer for drift og overvåking må påregnes og at konsekvensene ofte er 
betydelige for trafikkavviklingen. Det er også en bekymring for at bemanningen i VTS og tilgangen til 
vedlikeholdspersonell ikke bygges opp til å møte fremtidige behov.  

 

 

 

 

 

Årsaker 

Som for K3, men sannsynlighet for teknisk svikt vurderes å være høyere fordi det vil bli installert betydelig mer utstyr i 
en lang tunnel og følgelig mer utstyr som kan feile. 

 

Konsekvenser/Nedetid 

Skal en tunnel klargjøres for tovegskjøring mer enn dobles utstyrsbehovet og dermed vedlikeholdsbehovet.  

Planlagt nedetid som følge av vedlikeholdsbehov i den undersjøiske tunnelen gir derfor grunn for stor bekymring.  

Vurdering av risiko 

Risiko for stenging av fjordforbindelsen pga. svikt i styringssystem vil være høyere enn i referansekonseptet pga. høyere 
sannsynlighet for svikt.  

 

Tilleggskommentar vedr. nedetid: 

Nedetid pga. rengjøring ble diskutert i analysegruppen. Dette er ikke relatert til hendelsen svikt i styringssystem, men 
ble identifisert som en vesentlig problemstilling for konsept K4. Erfaringer fra Oslofjordtunnelen som er 7,1 km lang, 
viser at det tar nærmere 3 netter å vaske kun veggene med normal innsats. Tunnelen Moss-Horten har 32,2 km 
tunnelløp som har større tverrsnitt enn nåværende Oslofjordtunnel. En vegg- og kjørebanevask vil her kunne kreve 12-
15 netters stenging av ett løp.  I vinterhalvåret vaskes Oslofjordtunnelen hver 14. dag. Dersom dette vaskeregimet 
overføres, vil den undersjøiske tunnelen antakelig være bortimot kontinuerlig nattestengt for å utføre nødvendig ulike 
former for vedlikehold.  

Et avbøtende tiltak ble foreslått av gruppen: Bygge et tredje løp. Da ville ett av tre løp kunne være reserve for omkjøring 
og kunne vedlikeholdes grundig under de periodene det ikke var i bruk. Da ville behovet for planlagt og større ikke-
planlagte stenginger ivaretas uten tovegstrafikk i ett løp. 

 

Konklusjon for hendelsen svikt i styringssystem: Konseptet K4 vurderes å ha høyere risiko sammenlignet med referansekonseptet K3 (-) 
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Vedlegg 7 Uønskede hendelser 

fra idémyldring 
 

Uønskede hendelser fra Idémyldringen. Antall deltakere som har prioritert hendelsen står i parentes.: 

 Trafikkulykke (7) 

 Brann og eksplosjon i kjøretøy (9) 

 Havari av pumper (vann i tunnel) (3) 

 Tapt last 

 Ikke planlagt stengning (uavhengig av 

årsak) (1) 

 Vind på bru 

 Havarert kjøretøy (2) 

 Bortfall strøm (2) 

 Tovegs trafikk i et løp (4) 

 Nedfall (1) 

 Velt av kjøretøy 

 Teknisk feil med tung bil 

 Utilstrekkelig lufting (2) 

 Påkjøring bakfra (2) 

 Svikt i styringssystem (6) 

 Vanninnbrudd gjennom 

ventilasjonssjakt 

 Stopp i trafikk pga hendelser utenfor 

objekt 

 Kollaps av konstruksjon 

 Manglende bemanning (3) 

 Farlig gods (2) 

 Ulykker pga forbikjøring 

 Påkjøring av gjenstand i vegbanen (1) 

 Monotoni (2) 

 Skipskollisjon på bro 

 Utforkjøringsulykke 

 Fotgjengerulykke (1) 

 Variable kjøreforhold (tunnel/bro) 

 Vanninntrengning pga flo 

 Selvmord 

 Avvisning av trafikk 

(omdømmeproblem) 

 Tunneltåke (2) 

 Tunnelfobi 

 Tåke 

 Redusert sikt (1) 

 Underkjølt regn 

 Omfattende trafikkstyringssystem (2) 

 Høydefobi 

 Konflikt med innflyging Rygge 

 Vedlikeholdstid 

 Sabotasje 

 Jordskjelv 

 Flodbølge  

 Tilbakeblokkering 
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