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Innspill til problembeskrivelse for beredskapsmålet KVU Vegforbindelser øst for Oslo   

I utfordringsnotatet foreslås samfunnsmålet 

• Avlasting av E6 gjennom Oslo 

• Sikre nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet 

I det følgende gis det en situasjonsbeskrivelse knyttet til kulepunkt 2 om beredskapshensynet.  

Sårbarhet overfor hendelser er i utfordringsnotatet angitt som en av hovedutfordringene i analyseområdet. 

Det gjelder særlig planlagte og ikke-planlagte hendelser på E6, for eksempel stengte tunnelløp. På grunn av 

manglende alternative ruter blir det da forsinkelser og økt belastning på vegnett som ikke er dimensjonert for 

de trafikknivåene som kommer i avvikssituasjoner. 

Tunnelene 

På E6 mellom Moss og Oslo er det fire lengre tunneler, Follotunnelen (0,9 km), Smiehagentunnelen (0,9 km, 

tunnel bare i sørgående retning), Nordbytunnelen (3,9 km) og Nøstvettunnelen (3,7 km), jf. Figur 0-1.   

 

Figur 0-1 Tunneler på E6 og tilgrensende hovedveger sør og øst for Oslo.  
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Rehabiliteringsprogram for tunnelene 

Siden 2015 har det vært et omfattende rehabiliteringsprogram for tunnelene på E6 mellom Moss og Oslo, 

som førte til en rekke planlagte tunnelstengninger. Programmet avsluttes våren 2019, og omfanget av 

tunnelstengninger vil fra 2019 være helt annerledes enn hva det har vært de senere årene. For å få et 

dekkende bilde av «dagens situasjon» gis det nedenfor en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ 

beskrivelse av avvikssituasjoner, med informasjon fra flere kilder. Omfanget av tunnelstenginger i de fire 

tunnelene på E6 mellom Moss og Oslo er vist i Figur 0-2. 

 

Figur 0-2 Stengingstimer per år i tunneler på E6. Kilde: Statens vegvesen.  

Det anses i utgangspunktet at perioden 2010-2014 gir det beste uttrykk for antall stengningstimer i framtidige 

år, på bakgrunn av intervju med personell med ansvar for rehabiliteringsprogrammet Statens vegvesen. De 

betydelige svingningene fra år til år (jf. figuren), illustrerer variasjonen i uplanlagte hendelser og i behovet for 

vedlikehold og annet arbeid i tunnelene. Gjennomsnittlig antall stengningstimer i perioden 2010-2014 legges 

derfor til grunn for dagens situasjon».  

Tabell 0-1 Nøkkeltall for trafikk og tunnelstenginger for tunneler på E6 

Tunnel Lengde (km) ÅDT 2018 Tungbilandel 2018 Gjennomsnittlig 

stengte timer per år  

2010-14  

Follo 0,9 17 800 14% 170 

Smiehagen 0,9 10 300 (*) 14% 176 

Nordby 3,9 32 700 14% 725 

Nøstvet 3,7 41 100 14% 338 

(*) ÅDT-tallet registrert for Smiehagetunnelen er dividert på 2, da det er tunnel bare i sørgående løp. Kilde: Vegkart og 

Stengningsstatistikk fra Statens vegvesen.  

Tallene for stengte timer selv før 2015 var vesentlig høyere for Nordbytunnelen og også i noen grad 

Nøstvettunnelen enn for de øvrige to tunnelene. Forskjeller i tunnelenes lengde kan være en mulig 
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forklaring. Men dette kan ikke forklare at gjennomsnittlig antall stengte timer i perioden 2010-14 var over 

dobbelt så stort for Nordbytunnelen som for Nøstvettunnelen, da disse to tunnelene er omtrent like lange.  

Forskjellen på antall stenge timer Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen i 2010-2014 skyldes sannsynligvis at 

Nøsttvettunnelen helt siden åpning har hatt kjørefeltsignaler og på den måten har kunnet stenge kun ett felt 

uten å stenge hele løpet. Nordbytunnelen har ikke hatt kjørefeltsignaler, slik at en hendelse i ett løp i mye 

større grad har medført at løpet har måttet stenge inntil hendelsen er løst. Med ferdig rehabilitert 

Nordbytunnel er det også kjørefeltsignaler her.   

Trafikken over døgnet 

Hvilket tidspunkt tunnelen stenges, har stor betydning for hvor mange kjøretøy som berøres, siden trafikken 

varierer betydelig over tid. Gjennomsnittlig timestrafikk i Nøstvettunnelen (2018). Lette og tunge kjøretøy per 

time i nordgående og sørgående løp. Figur 0-3 nedenfor viser rushtidsmønsteret for lette og tunge kjøretøy i 

Nøstvettunnelen. Trafikken er lav om natten, med tydelige topper i rushtiden. Det er likevel også høy trafikk 

gjennom hele dagen og tidlig kveldstid. Variasjonen over døgnet er noe ulik for tunge og lette kjøretøy.  

 

 

Figur 0-3 Gjennomsnittlig timestrafikk i Nøstvettunnelen (2018). Lette og tunge kjøretøy per time i nordgående og 
sørgående løp. 

Metodikk for å beregne tunnelstengningenes fordeling over døgnet 

Tilgjengelig statistikk over tunnelstengninger gir ikke informasjon om når på døgnet og på hvilke ukedager 

stengningene skjer, bare totalt antall timer hver enkelt tunnel er stengt per måned (og dermed per år). Vi har 

derfor gjort en supplerende analyse av trafikkstatistikken for antall kjøretøy per time for å få en indikasjon 

over når på døgnet og på hvilke ukedager det kan forventes tunnelstenginger. Resultatene fra denne 

analysen kombineres med statistikken for antall stengningstimer per år.  

Fra Statens vegvesen er det mottatt timesdata for trafikken i de berørte tunnelene for følgende perioder:  

Tunnel Data i 2016 Data i 2017 Data i 2018 

Nordbytunnelen Mars-des Jan-aug og des. Hele året 

Follotunnelen Jan-23/5  Ingen data 4/7 – 31/12 

Smiehagetunnelen Ingen data Ingen data  Ingen data 

Nøstvettunnelen 12/5-31/12 Hele året Hele året 

 

Det er altså bare for Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen i 2018 at det foreligger timesdata for trafikken for 

hele år. I beregningene har vi benyttet timestrafikken i 2018 for Nøstvettunnelen som grunnlag for å lage 
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indikatoren for i hvilke timer og på hvilke dager alle tunnelene er stengt. Grunnen til det er at det ikke fins 

timesdata for Follo- og Smiehage tunnelen. Nordbytunnelen hadde ifølge stengningsstatistikken et høyt 

antall stengningstimer i 2018, som trolig har vært påvirket av ekstraordinære forhold i forbindelse med 

rehabiliteringsprosjektet. 2018-tallene for stengingstimer i Nøstvettunnelen ligger på samme nivå som 

gjennomsnittet for årene 2010-2014. Trafikktallene for Nøstvettunnelen i 2018 synes dermed mer velegnet 

for å tallfeste når på døgnet stengningene fant sted i 2010-14. Å benytte timesfordelingen for 

Nøstvettunnelen også for de øvrige tunnelene er neppe en stor feilkilde, all den tid det i stor grad er de 

samme kjøretøyene som kjører gjennom alle de fire tunnelene.  

Metodikken som er benyttet er å definere et tunnelløp som stengt dersom trafikken i den aktuelle timen er 

mindre enn en gitt prosent av gjennomsnittlig trafikk i den aktuelle timen på den aktuelle dagen. 

Framgangsmåten er illustrert i figuren nedenfor.  

 

Figur 0-4 Illustrasjon av beregningsmetodikk for timefordeling av tunnelstengninger. 

Først beregnes for alle timene i året hvor mange prosent observert timestrafikk utgjør av normal trafikk i den 

aktuelle timen på den aktuelle dagen. I figuren er trafikken på en tilfeldig dag vist, der observert trafikk i time 

20 er 7 prosent av normal trafikk, noe som er svært lavt. På forhånd defineres en grenseverdi (cut-off verdi) 

for hvor lav denne prosenten skal være for at tunnelen i denne timen skal defineres som stengt. Deretter 

telles antall stengte timer i året etter dette kriteriet opp, og sammenlignes med «fasiten» (antall stengte timer 

ifølge tunnelstatistikken). Hvis det beregnede antallet stengte timer er mindre enn «fasiten», økes cutoff-

verdien skrittvis til beregnet antall stengte timer stemmer med stengte timer i tunnelstatistikken (motsatt hvis 

man i første omgang får et for høyt tall for stengingstimer).  
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I tilfellet med Nøstvettunnelen i 2018 måtte denne cut-off-verdien settes til 0,1 for at beregnet antall stengte 

timer skulle bli 338, som var gjennomsnittlig antall stengte timer i 2010-14. 

Beregningsresultater 

Utvalgte resultater for tunnelstengninger er vist i Tabell 0-2.   

Tabell 0-2 Beregnede nøkkeltall for tunnelstengninger og avbrutt trafikk i Nøstvettunnelen i 2018 

 Nøstvettunnelen 

Stengningstimer/avbruddstimer per år  

Avbrutte timer i alt 338 timer 

- Om natten (00-06) 177 timer (52 %) 

- I helger  71   timer (21 %) 

- I rushtid (hverdag 6-9 og 15-18) 20   timer (12%) 

  

Trafikk i 2018 (ÅDT) 41 100 kjt/døgn 

  

Avbrutt trafikk (omregnet til ÅDT)  

- lette 312 kjt/døgn 

- tunge   48 kjt/døgn 

Avbrutt kjøretøy i alt 360 kjt/døgn 

- Om natten 54 kjt/døgn (15%) 

- I helger  162 kjt/døgn (45%) 

- I rushtid (hverdag 6-9 og 15-18) 77 kjt/døgn (22%) 

 

Oppsummeringsvis:  

• Om lag halvparten av avbrutte timer var om natten og en av fem avbrutte timer var i helger (dag eller 

natt).  

• 12 prosent av de avbrutte timene var i rushtiden 

• I gjennomsnitt over året ble 360 kjøretøy per døgn rammet av tunnelstengning, av disse var 13 

prosent tunge kjøretøy. Andelen av rammede kjøretøy som er tunge kjøretøy er altså om lag den 

samme andelen som tunge kjøretøy utgjøre av den samlede trafikken.  

• Mens 12 prosent av avbruddstimene skjedde i rushtiden, rammet disse avbruddene 22 prosent av 

alle kjøretøy som ble rammet av avbrudd.   

Konsekvenser 

Disse tallene baserer seg på tallene for Nøstvettunnelen i 2018. De andre tunnelene har lavere trafikk og 

også andre tall for gjennomsnittlig antall avbruddstimer. Vi har beregnet stengningstall for de andre 

tunnelene ved å ta utgangspunkt i tallene for Nøstvettunnelen og å proporsjonaljustere med forskjellene i 

antall stengningstimer og i trafikkmengder, sammenlignet med Nøstvettunnelen.  På bakgrunn av at 

Nordbytunnelene nå har fått kjørefeltsignaler antas omfanget av stenging å bli det samme som i 

Nøstvettunnelen i perioden 2010-14. Da framkommer følgende tall for de ulike tunnelene.  
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Tabell 0-3 Beregnede avbruddstimer og antall kjøretøy berørt av avbrudd (tunnelstengninger) i dagens situasjon.  

 Follo Smiehage (ett løp) Nordby Nøsttvet 

Berørt trafikk (ÅDT) 17 800 10 300 32 700 41 100 

Avbrutte timer/år 170 176 338 338 

Avbrutte kjt/døgn 78,6 46,8 286,9 360,6 

 -lette 68,0 40,6 248,5 312,3 

 -tunge 10,5 6,3 38,5 48,4 

Avbrutte kjt i % av alle kjt 0,44 % 0,46 % 0,88 % 0,88 % 

Forsinkelser og økte kjøretider 

I to lengre perioder hver på 2-3 måneder høsten 2017 og 2018, var ett tunnelløp i Nordbytunnelen 

sammenhengende stengt mellom 2 og 3 måneder hver gang. I rehabiliteringsperioden kunne 

Nordbytunnelen ikke ha toveistrafikk i det ene tunnelløpet mens det andre løpet ble rehabilitert, på grunn av 

mangler ved signalsystemet. Det førte til lengre perioder hvor den avbrutte trafikken måtte kjøre «gammel» 

E6 via Bunnefjorden, noe som skapte store problemer for dem som normalt benytter denne vegen, og de 

som bor i nærheten av den. Nå etter rehabiliteringsprogrammet er signalsystemet forbedret, og trafikken kan 

gå i det tunnelløpet som ikke stenges. Trafikken i dagens situasjon trenger derfor i utgangspunktet ikke ledes 

over på omkringliggende vegnett. Et alternativ i rushtidssituasjoner er å la trafikken gå i to felt i 

rushtidsretningen i det åpne tunnelløpet, mens trafikk i motsatt retning må kjøre omkjøringsveger. Det er 

således noe usikkert hvordan trafikken vil bli regulert i slike stengningssituasjoner, men i dette kapitlet legges 

det til grunn at trafikken går i det åpne tunnelløpet.   

Så kommer spørsmålet om hvor store avvikene i kjøretidene for biltrafikken nå er ved tunnelstengninger. 

Vurderingene av dette må nødvendigvis bli temmelig grove. Det antas at ved tunnelstengninger vil trafikken 

gå i to felt i det tunnelløpet som ikke berøres av stengningen. Om natten vil trafikken være så lav at det ikke 

blir køsituasjoner i det hele tatt. Vi beregner derfor ingen forsinkelser for trafikk som berøres av 

tunnelstengninger om natten1. Etter de brukte forutsetningene utgjør denne trafikken 15 prosent av den 

trafikken som berøres av stengningene.  

For trafikk dag og kveld som berøres av stenginger, beregnes det forsinkelser. Det foreligger ikke nå 

datagrunnlag for å tallfeste dem med presisjon. Selv om det er betydelige trafikkvariasjoner både over 

døgnet og over uken, er det likevel høy trafikk i motsatt retning av rushtidstrafikken, som det framgår av 

figurene foran. Likeledes er helgetrafikken også betydelig. Gjennomsnittlig trafikk i Nøstvettunnelen i på 

helgedager i 2018 var 75 til 80 prosent av trafikken på en gjennomsnittlig hverdag. Dette er et såpass høyt 

trafikknivå at det kan forventes køsituasjoner når firefeltstrafikken også på helgedager skal gå på to felt i ett 

løp, dersom tunnelen stenges på dag- eller kveldstid.  

I tabellen nedenfor vises et regneeksempel på de samfunnsøkonomiske tidskostnadene  forbundet med 

forsinkelser i forbindelse med tunnelstengninger på E6. Det antas skjønnsmessig at for berørt trafikk på dag- 

og kveldstid får sin gjennomsnittlige reisetid ved tunnelstengning økt med 5 minutter for de korte tunnelene 

Smiehagentunnellen og Follotunnelen, og med i gjennomsnitt 15 minutter for Follotunnelen og 

Nøstvettunnelen. Disse forutsetningene er ikke nøye vurdert.  

Tidskostnader ved forsinkelser  

Det tas utgangspunkt i anbefalte tidsverdier for korte og lange bilreiser etter reisehensikt fra Statens 

vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 fra 2018. Disse sammenvektes med nasjonale 

 
1 Vi ser altså bort fra de små forsinkelsene som oppstår for natt-trafikken av at skiltet hastighet med toveistrafikk i ett tunnelløp vil være 

lavere enn skiltet trafikk når trafikken går som normalt i to løp.  
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gjennomsnittsandeler for reisehensikt og reiselengder, samt belegg. Omregnet til 2018-kroner gir dette en 

ordinær tidsverdi for lette kjøretøy på 247 kroner (2018) per time. For tunge kjøretøy der 

samfunnsøkonomisk driftskostnad per time for tunge kjøretøy 703 kroner per time.  

For trafikantene vil stengning representere en forsinkelse utover forventet reisetid. I beregningene forutsettes 

det således at all økning i reisetid regnes som forsinkelse. Det foreligger en rekke forskningsarbeider (bl. a. 

den norske tidsverdistudien utført av TØI) som entydig tilsier at reisetid i kø, uforutsigbar reisetid og 

forsinkelser representerer et nyttetap for trafikantene og vareeierne utover de tidsverdiene som er beregnet 

for forskjeller i normal/forventet reisetid.  

Jernbaneverkets metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser (2015) inneholder parametere 

(vektfaktorer) som angir hvor mye høyere tidsverdiene blir når de gjelder forsinkelser og ikke bare forskjeller i 

normal reisetid. Vi benytter i beregningene disse vektfaktorene. Det innebærer at tidsverdien for forsinkelse 

som vi legger til grunn i denne rapporten, er 2,5 ganger så høy som den «normale» tidsverdien for 

personreiser (dette er et skjønnsmessig gjennomsnitt av vektfaktoren for korte og lange reiser på 

henholdsvis 2,8 og 2,1 i Jernbaneverkets håndbok). Dette gir en tidskostnad for forsinkelse på 530 kroner 

per time for personbiler. For gods gir Jernbaneverkets metodehåndbok en forsinkelseskostnad for 

godskundene på 80 kroner per tonntime, og et gjennomsnittlig belegg på 11 tonn gods per tunge kjøretøy. 

Dette kommer i tillegg Vi legger disse verdiene til grunn. Dette gir en samlet tidsverdi på om lag 1500 kroner 

per forsinkelsestime for tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig tidsverdi for forsinkelser for alle kjøretøy (tunge og 

lette) blir med de brukte forutsetninger 746 kroner per time forsinkelse.  

Tabell 0-4 Regneeksempel på samfunnsøkonomiske tidskostnader i dagens situasjon (2019) forbundet med 
tunnelstengninger på E6 i Østfold og Akershus.  

 Follo Smiehage Nordby Nøsttvet I alt 

ÅDT 17 800 10 250 32 700 41 100  

Avbrutte timer/år 170 176 338 338  

Avbrutte kjt/døgn 78,6 46,8 286,9 360,6  

Avbrutte kjt dagtid (85 % av alle) 67 40 244 307  

Tidstap, minutter per avbrutt kjt dagtid 5 5 15 15  

Tapte timer per døgn 6 3 61 77  

Tapte timer per år 2 031 1 211 22255 27 972  

Tidsverdi, kroner per time 746 746 746 746  

Tidstap, mill kroner per år 1,5 0,9 16,6 20,9 40 

 

På grunn av lavere trafikk og antatt langt mindre tidstap per berørt kjøretøy i Follotunnelen og 

Smiehagetunnelen, blir det beregnet små kostnader knyttet til tunnelstengninger for disse tunnelene. Samlet 

for alle fire tunneler blir de årlige tidskostnadene forbundet med stengninger i regneeksemplet beregnet til 

om lag 40 millioner kroner per år.  

En årlig kostnad på ca. 40 millioner kroner i dagens situasjon vil utgjøre en nåverdi på i størrelsesorden 1 til 

1,5 milliarder kroner.  

Dette er beregninger basert på trafikken og forsinkelser i dagens situasjon. Med økende trafikk over tid, vil 

både antall kjøretøy som berøres, og tidsforsinkelsene ved stenginger, bli større enn i dag. I de 

samfunnsøkonomiske beregningene av konseptene kan det videre gjøres mer nøyaktige beregninger av 

forsinkelsene, på bakgrunn av modellberegningene.  

Det gjøres oppmerksom på at resultatene er sterkt avhengige av de benyttede inngangsdataene.  

 



Notat 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 

Oppdragsnr.: 5187738    

2019-05-09  |  Side 8 av 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2019-05-09  Einar Bowitz Einar Bowitz, 
Lars Kr. Dahl 

Lars Kr. Dahl 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



2

Trygt  fram sammen

19
-1

23
4 

- v
is

ue
ll.

ko
m

m
un

ik
as

jo
n@

ve
gv

es
en

.n
o

Publikasjonen kan bestilles:
Statens vegvesen, 
Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer

Telefonnr: 22 07 30 00
E-post: firmapost@vegvesen.no


