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SAMMENDRAG 

Dette er en teknisk planbeskrivelse knyttet til planlegging av nytt løp for Strømsåstunnelen og tilknyttet vegnett på 
hver side av tunnelen. I teknisk planbeskrivelse foretas det en mer detaljert beskrivelse av tekniske løsninger for de 
ulike fagene som ikke har egen fagrapport.  

 

Planen har sitt utgangspunkt i tunnelsikkerhetsforskriften som krever rømningsveger. Det bygges derfor en ny tunnel 
sør for dagens, og det bygges forbindelser mellom disse tunnelene som vil være nødutganger/rømningsveger. 
Avstand mellom disse er 250 meter. I Bjørkelia vil det nye tunnelløpet avsluttes med veg i dagen, slik at E134 blir en 
firefelts veg fra Bangeløkka til et stykke ut i Bjørkelia.  

 

Det er store utfordringer knyttet til anleggsgjennomføringen. Området rundt Bangeløkkakrysset er svært komplisert 
og kompakt. Her møtes E18 og E134 i et planskilt kryss, forbundet med rundkjøringer til vegnettet i Drammen. Å 
bygge et nytt veganlegg nær eksisterende veg i dette området, samtidig som trafikken skal gå, krever god planlegging.  
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Forord 

Statens vegvesen Region sør skal bygge nytt løp for Strømsåstunnelen (E134) i Drammen kommune. 

Planen omfatter nytt tunnelløp i Strømsåsen parallelt med eksisterende tunnel, tilkobling til krysset 

på Bangeløkka og innspleising til eksisterende veg i Bjørkelia på vestsiden av tunnelen. 
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1 Veg 

 

Hensikten med denne teksten er å beskrive hvordan den nye vegen er planlagt og dokumentere 

forutsetninger for dimensjonering. 

 

Veganlegget er prosjektert etter gjeldene normaler, retningslinjer og veiledere fra Statens vegvesen. 

Det meste av innholdet i normalene gjelder for nye veger. Deler av innholdet gjelder på fri 

vegstrekning og ikke i kryssområder. Det er foretatt tilpasninger til eksisterende veganlegg. 

 

De viktigste dimensjoneringsforutsetningene finnes her: 

 Håndbok N100, Veg- og gateutforming, 2013 

 NA-rundskriv 2015/2 erstatter deler av N100 (dimensjoneringsklasse H8 og H9), 2015 

 NA-rundskriv 2015/3, Stoppsikt i tunnel med fartsgrense 110 km/t, 2015 

 Håndbok N101, Rekkverk og vegens sideområder, 2013 

 Håndbok N200, Vegbygging, 2014 

 Håndbok N500, Vegtunneler, 2010 

 Håndbok V120, Premisser for geometrisk utforming av veger, 2013 

 Håndbok V121, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, 2013 

 

1.1 Generelt 

Vi har utarbeidet reguleringsplan for nytt løp i E134 Strømsåstunnelen. Eksisterende tunnel beholdes 

for å betjene trafikk i vestgående retning. Nytt løp med to kjørefelt etableres i 3,8 km lengde ved 

siden av eksisterende, for å betjene trafikk i østgående retning. Det etableres gangbare tverrslag 

mellom de to løpene, slik at tunnelene kan fungere som rømningstunneler for hverandre. Det bygges 

også ny E134 i dagen. Ny veg starter i eksisterende rundkjøring på Bangeløkka og ender ved Bjørkelia, 

1,2 km vest for eksisterende tunnelportal. Ny veg dimensjoneres som motorveg med fartsgrense 110 

km/t, bortsett fra en strekning over 0,5 km lengst vest der ny veg tilpasses til eksisterende veg. Vegen 

vil ikke skiltes med denne fartsgrensen før det er bygget motorveg over en lengre strekning mot 

Kongsberg. I portalområdet ved Bangeløkka vil skiltet hastighet være 50 km/t. 

 

Rampesystemet øst for E18 på Bangeløkka bygges om for å tilpasses høydene til ny tunnelportal, for 

å kunne brukes av modulvogntog og for å få lengre oppstillingslengde ved kø. Omtrent 200 m inne i 

nytt østgående løp etableres avkjøringsfelt som fortsetter som filterfelt utenom rundkjøringen på 

Bangeløkka, ment for trafikk fra E134 til E18 i retning Oslo. For vestgående trafikk fra rundkjøringen 

til eksisterende løp, endres feltene slik at det blir to felt ut av rundkjøringen. 
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Det etableres av- og påkjøringsramper på Bjørkelia, som del av fremtidig kryss i forbindelse med 

Konnerudforbindelsen. Frem til denne er etablert fungerer rampene som en nødveg, der kjørende i 

retning Drammen kan snu hvis Strømsåstunnelen er stengt. På begge sidene av tunnel planlegges 

vekslingsfelt som kan brukes for å lede trafikk over i motsatt løp ved midlertidig stenging av ett av 

løpene. Det vil ved en slik stenging være tovegs trafikk med redusert hastighet i ett løp.  

 

 

Figur 1: Sporingskurve i forbindelse med vekslingsstrekk Bjørkelia  

 

1.2 Dimensjonerende trafikkmengde E134 Strømsåstunnelen 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsåstunnelen var i 2014 på 17 600 kjøretøy pr. døgn. Antatt åpningsår 

for nytt løp i Strømsåstunnelen er 2023. Den dimensjoneres for den trafikkmengden den får i 2043. 

Ut fra fylkesvise prognoser blir dimensjonerende trafikkmengde i tunnel ÅDT 26 000 kjt/døgn, hvilket 

tilsvarer en trafikkvekst på 47 %.  

 

1.3 Dimensjoneringsklasse E134 Strømsåstunnelen 

Vegen dimensjoneres etter NA-rundskriv 2015/2, motorveg med fartsgrense 110 km/t. Nye veger og 

kryss er dimensjonert for kjøretøytype MVT (modulvogntog). MVT er sikret framkommelighet etter 

kjøremåte A. Rundkjøringen på Bangeløkka er beholdt omtrent som i dag, og kan trafikkeres av MVT 
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etter kjøremåte B. Selve tunnelen utformes i tunnelklasse E med tunnelprofil 2 x T9,5. Siden 

eksisterende tunnel har tunnelprofil T9, vil det kun være det nye løpet som blir utformet med 

tunnelprofil T9,5. Nærmest Bangeløkka må skiltet hastighet i tunnelen senkes og horisontalradier er 

her redusert. Tunnelen er siktutvidet og breddeutvidet for dimensjonerende kjøretøy.  

1.4 Normalprofil E134 

Normalprofil for E134 som motorveg i dagsone utformes i henhold til NA-rundskriv 2015/2 ved ÅDT > 

20 000 kjt/døgn. Utforming er vist i figuren under: 

 

Figur 2: Normalprofil E134 i dagen 

 

Nord for Strømsåstunnelen er deler av strekningen planlagt med atskilt trassering i stedet for 

midtdeler, for å kunne legge ny veg høyere i terrenget. Utforming er vist i figuren under: 

 

Figur 3: Atskilt trassering på E134 nord for Strømsåstunnelen 

 

Mellom tunnelportalen på Bjørkelia og strekningen med atskilt trassering, vil det være en strekning 

der de to kjørebanene ligger med samme høyde, slik at det kan etableres katastrofeåpning i 

midtdeler. Ved Bangeløkka er det tilsvarende mulighet for katastrofeåpning. 

 

Sideterrenget utformes påkjørselssikkert, eller det settes opp rekkverk. Der det er fylling mot berg, 

blir topp av jordskråningen 1,6 m over skulderkant. Der det er voll mot fallende sideterreng 

(støyvoll), blir topp av jordskråningen 2,1 m over skulderkant. Det settes opp brurekkverk ved ny 

Gosen bru østgående (det bygges bru for kjørebane til ny E134). For at dette rekkverket ikke skal 

være sikthindrende, utvides bredden på bruen med 2,9 m ekstra. Rekkverket føres inn i sideterreng. 

Løsningen er valgt for å løse utfordringen med brurekkverk i siktsonen. Fri høyde under brua vil bli 

som under eksisterende Gosen bru, ca. 4,3 m. 
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Normalprofil i bergskjæring når rekkverk ikke benyttes, er vist i figuren under.  

 

Figur 4: Normalprofil i bergskjæring.  

 

1.5 Normalprofil ramper 

Normalprofil til ramper i Bjørkelia er vist i figuren under: 
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Figur 5: Rampers normalprofil 

 

De nye rampene på Bangeløkka har to felt i samme retning og ellers samme bredder som over, i 

tillegg til breddeutvidelse. Mellom rampene settes det opp midtrekkverk av en type som ikke er 

sikthindrende. Skråninger utformes med helning 1:4 eller slakere. Sikkerhetsavstanden langs 

rampene vil være 4 m fra kjørebanekant (hvit stripe). Ny krage til tunnelportal og ny (forlenget) 

støymur er plassert utenfor sikkerhetsavstanden.  

 

1.6 Horisontal- og vertikalkurvatur 

Ny E134 er utformet etter kravene i NA-rundskriv 2015/2 og NA-rundskriv 2015/3. Nytt løp ligger ikke 

parallelt med eksisterende tunnel, fordi den da ikke ville ha fulgt de nye kravene til kurvatur. Det er 

valgt slake kurver fremfor rettlinjer for å bedre trafikksikkerheten. Kurvaturen endres med krappere 

radier nærmest Bangeløkka, slik at hastigheten til østgående kjøretøy må reduseres kraftig før 

kryssområdet. Det er valgt radius 200 m i starten for å tilpasse til søylene i Frydenhaug bru, radius 

500 m videre for å tilpasse hastighet 90 km/t, deretter radius 3 000 m for å kunne kjøre 110 km/t i 

fremtiden uten å måtte siktutvide tunnelen, og til slutt radius 7 000 m for å komme nærmere 

eksisterende løp og for å få en god tilpasning utenfor tunnelen. Radiene på de nye rampene på 

Bangeløkka er tilpasset eksisterende. I rampe fra E134 mot Oslo, er det planlagt radius 40 m, noe 

som gir en hastighet på omtrent 50 km/t. Maksimal stigning i tunnelen er 2,4 %. Mellom 

rundkjøringen og tunnelportal er stigningen 0,6 %. Maksimal stigning på de nye rampene på 

Bangeløkka er 5,5 %. 

1.7 Sikt 

Dagsone på ny E134 på Bjørkelia og største del av nytt tunnelløp, er planlagt med sikt for hastighet 

110 km/t. I eksisterende tunnel og i dagsonen mellom tunnel og Gosen bro er det ikke nok sikt til å 

øke skiltet hastighet til 110 km/t. Her vil tunnelvegg, skråning og brurekkverk være sikthinder. Ved en 

fremtidig forlengelse av motorvegen mot Kongsberg, vil dagens sikthindre gjøre at vestgående trafikk 

ikke kan få skiltet hastighet 110 km/t før etter Gosen bru. 
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Kurvaturen i nytt løp endres med krappere radier nærmest Bangeløkka, slik at hastigheten til 

østgående kjøretøy må reduseres kraftig før kryssområdet. Der radiene er krappere, planlegges det 

med siktutvidelse av tunnelen, tilsvarende en hastighet som er 20 km/t høyere enn skiltet hastighet.  

 

 

Figur 6: Avstand fra midt i kjørefelt til sikthinder (tunnelvegg), B = Ls2 / 8R 

 

Det vil si at tunnelens bredde utvides med 2,5 m mellom profil 1050 og 400, der kurvaturens radius 

er 500 m. Skiltet hastighet vil her være 70 km/t, mens siktutvidelsen er planlagt som om hastigheten 

skulle være 90 km/t. Mellom profil 400 og ut av tunnelen, er kurvaturens radius 200 m. Skiltet 

hastighet vil her være 50 km/t, mens siktutvidelsen er planlagt som om hastigheten skulle være 70 

km/t. Tunnelens bredde utvides her med 2,0 m. Langs rampe fra E134 mot Oslo på Bangeløkka, 

finnes det i dag en sikthindrende krage på eksisterende tunnelportal. Kragen forlenges over ny portal 

og trekkes litt ut fra vegen. Siktlengden her er i dag 38 m på det minste, noe som tilsvarer god nok 

sikt for hastighet 45 km/t. Ved bruk av formelverk i håndbok V120, er det beregnet at nødvendig 

siktlengde ved fartsgrense 50 km/t er 43 m. Det er ikke planlagt å flytte eksisterende krage, slik at 

siktlengden blir som i dag. Siden ny krage trekkes litt ut, vil det over ny portal være god nok sikt for 

hastighet 50 km/t. Langs rampen fra E18 fra Kristiansand mot Bangeløkka, vil stoppsikten bli 70 m, 

som i dag. Dette er god nok sikt for hastighet 60 km/t. 
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Figur 7: Sikt ved eksisterende tunnelportal, Bangeløkka 

 

 

Figur 8: Sikt ved eksisterende rundkjøring, Bangeløkka 
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I eksisterende rundkjøring på Bangeløkka, vil siktforhold endres for arm fra nytt løp i 

Strømsåstunnelen. Sikten på rampene er beregnet på denne måten: 

 Sikt mot rampe fra Kristiansand: Rk (kjørekurvens radius ved kjøresporbredde 2 m) = 50 m. 

Det gjør at hastighet langs kjørekurve i midten av høyre felt i rundkjøringen er beregnet til 45 

km/t og lengden av kjørekurven blir 50 m. Minste sikt bakover i rundkjøringen skal da være 

10 x 50 m på denne armen. Dette medfører at det i store deler av rabatt mellom filterfelt og 

rundkjøring ikke skal plasseres sikthindre. 

 Sikt mot rampe fra Drammen: Rk = 35 m. Det gjør at hastighet langs kjørekurve i midten av 

høyre felt i rundkjøringen er beregnet til 40 km/t og lengden av kjørekurven blir 45 m. Minste 

sikt bakover i rundkjøringen skal da være 10 x 45 m på denne armen. 

 Sikt mot rampe fra Oslo: Rk = 35 m. Det gjør at hastighet langs kjørekurve i midten av høyre 

felt i rundkjøringen er beregnet til 40 km/t og lengden av kjørekurven blir 45 m. Minste sikt 

bakover i rundkjøringen skal da være 10 x 45 m på denne armen. 

 Sikt mot rampe fra Strømsåstunnelen: Rk = 30 m. Det gjør at hastighet langs kjørekurve i 

midten av høyre felt i rundkjøringen er beregnet til 35km/t og lengden av kjørekurven blir 35 

m. Minste sikt bakover i rundkjøringen skal da være 10 x 35 m på denne armen. 

1.8 Breddeutvidelser av kjørebane 

Ny veg er breddeutvidet slik at vegen er fremkommelig for modulvogntog etter kjøremåte A, både på 

fri vegstrekning og i kryssområder. Nødveg på Bjørkelia er fremkommelig for vogntog etter kjøremåte 

A, mens modulvogntog vil kunne bruke denne snumuligheten ved kjøremåte B. 

 

1.9 Kryssløsninger Bangeløkka 

Eksisterende kryssområde på Bangeløkka endres. Det er planlagt to kjørefelt inn mot eksisterende 

rundkjøringen på Bangeløkka for trafikk fra tunnelen. På E134 ut av rundkjøringen, i retning 

Kongsberg, planlegges det to kjørefelt. Dette gjøres, fremfor å la filterfelt fortsettes om høyre felt, 

fordi det er viktig å unngå at lange/tunge kjøretøy må skifte kjørefelt. Slike feltskifter medfører ofte 

ulykker grunnet blindsoner. Før tunnelportalen flettes høyre kjørefelt og filterfelt som i dag.  

 

Avstanden fra ny tunnelportal til rundkjøring på Bangeløkka er 136 m. Dette er lengre enn kravet, 

som er 86 m (2 x stoppsikt). Kravet er basert på hastighet 50 km/t. Selv om dette blir skiltet 

hastighet, kan det på grunn av vegens gode geometriske utforming og høge hastighet lengre inne i 

tunnelløpet, forventes at en stor andel av kjøretøyene kjører raskere enn tillatt hastighet. Til 

sammenlikning er stoppsiktkrav 75 m i dimensjoneringsklasse H1, der hastigheten er 60 km/t. Selv 

om kravene er oppfylt, er det en svakhet i planen at avstanden fra ny tunnelportal til rundkjøring er 

så kort, og det bør derfor gjøres tiltak for å holde hastigheten ut av tunnelen lav. 
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Figur 9: Avstanden fra ny tunnelportal til rundkjøring på Bangeløkka er 136 m 

 

Omtrent 200 m inne i nytt østgående løp etableres avkjøringsfelt som fortsetter som filterfelt 

utenom rundkjøringen på Bangeløkka, ment for trafikk fra E134 til E18 i retning Oslo. Når et slikt 

parallelført retardasjonsfelt starter inne i tunnelen, gir det krav til en ekstra lengde på 50 m utenfor 

tunnelen. Det er 86 m fra tunnelåpning til filterfeltets start, slik at kravet er oppfylt. 

 

1.10 Kryssløsning Bjørkelia 

Det etableres av- og påkjøringsramper i Bjørkelia, som del av fremtidig kryss i forbindelse med 

Konnerudforbindelsen. Frem til denne er etablert fungerer rampene som en nødveg, der kjørende i 

retning Drammen kan snu hvis Strømsåstunnelen er stengt. Avstanden fra enden av retardasjons-

feltet til tunnelåpningen er 320 m. Et kjøretøy tilbakelegger denne strekningen på 10 sekunder når 

det kjører i høyeste tillatte hastighet. Avstanden fra tunnelåpningen til starten av akselerasjonsfeltet 

er 250 m. Et kjøretøy tilbakelegger denne strekningen på 8 sekunder når det kjører i høyeste tillatte 

hastighet. Kravet i håndbok N500 er at direkteført retardasjonsfelt ikke skal starte nærmere 

tunnelåpning enn stoppsikt, som er 247 m hvis skiltet hastigheten skulle bli 110 km/t også i 

vestgående retning. Dette gjør at kravet er oppfylt. Rampene er utformet slik at startfarten på 

akselerasjonsfelt og sluttfarten på retardasjonsfelt er minst 80 km/t.  
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1.11 Avvik fra vegnormal 

Siden nytt løp i tunnelen munner ut i kryssområdet på Bangeløkka, der hastigheten er lav, er ikke 

denne delen av tunnelen dimensjonert for hastighet 110 km/t. Det er krav til at følgende skal 

godkjennes av vegdirektoratet: 

 Atskilt terrassering av kjørebanene vest for tunnelen 

 Sporing for modulvogntog 

Det eksisterende tunnelløp, som vil bli brukt for vestgående trafikk mot Kongsberg, fyller ikke dagens 

krav. Det samme gjelder deler av dagsonen. Eksisterende veg vil derfor ikke kunne brukes til 

motorveg med hastighet 110 km/t, før man har passert Gosen bru. Kurvaturen på eksisterende 

rampe mot Oslo over tunnelportal på Bangeløkka innbyr til hastighet på rundt 40 km/t gjennom 

kurven. Kurven ender like før akselerasjonsfeltets start. Hastigheten er mindre enn ønskelig. 

Eksisterende tunnelportal gir sikthinder tilsvarende hastighet på rundt 45 km/t. Det er i planen ikke 

foreslått tiltak for å bedre eksisterende forhold. 

 

2 Landskap 

 

2.1 Landskapsbilde 

Prosjektet har to dagsoner, en kort dagsone på Bangeløkka (ca. 0,3 km) og en lengre i Bjørkelia (ca. 

1,5 km).  

Landskapet på Bangeløkka består av kryssområde, E18 x E134. Bangeløkka er et stort vegkryss med 

harde asfaltflater og trafikk i flere plan. Mindre grøntområder mellom E134 og ramper myker opp 

området som ellers er dominert av infrastruktur. Langs avkjøringsrampe fra E134 er det en støymur 

av skifer. Frydenhaug gård og Frydenhaug skole ligger i lia ovenfor kryssområdet.  

Landskapet i Bjørkelia består av ei nordvendt li. Området rundt tunnelportalen er skogkledd med 

blandingsskog, men videre vestover er det flere hogstflater. Dagens veg danner en linje i landskapet, 

men vegen sees i liten grad fra omgivelsene. Vegetasjonen langs vegen har et grønt og frodig preg. 

Portalområdet ligger lavt i terrenget, og er skjermet for innsyn fra terreng og vegetasjon. En turveg 

og en kraftlinje ligger parallelt i lia ovenfor E134.  

2.2 Terrengbehandling 

Det er tilstrebet å tilpasse og forankre veganlegget eksisterende terrengform. 

 

2.2.1 Bangeløkka 

Langs utsiden av - og påkjøringsrampen vil terrenget i størst mulig grad beholdes, men det blir 

oppfylling mellom rampe og støymur. Arealet mellom rampene og E134 får redusert bredde med 20-

25 m. Arealet vil ha en jevn helning mellom rampene og E134. Flaten her helning 1:2 der rampen er 

høyest, deretter 1:3 og flatere mot rundkjøringen.  
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Figur 10: Plan for Bangeløkka 

 

Figur 11: Snitt Bangeløkka. 

 

2.2.2 Bjørkelia 

I portalområdet er det helning 1:2 mellom E134 og nødvegen. Langs nødvegen legges det opp til 

jordskjæring med helling 1:2 med bredde min 4,0 m. Deretter fjellskjæring med helning 3,5:1, og 

jordskjæring på toppen med helning 1:2. Fyllinger har helning 1:2. Tursti tilpasses i fylling i skråningen 

nedenfor portalområdet.  

Mellom portalområdet og parsellslutt ligger ny veglinje delvis terrassert i skråningen over 

eksisterende veglinje. Det er helning 1:2 mellom veglinjene.  

Støyvoll med høyde 2,0 m over kjørebanekant etableres langs dagens E134 mellom Bjørkelia og 

parsellslutt. Vollen har helning 1:2. Bredden av vollen er 1,5 m for å gi plass til støyskjerm av 

gabioner. En turveg etableres langs foten av vollen på siden mot bebyggelsen.  
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Figur 12: Bjørkelia – plan  

 

 

Figur 13: Bjørkelia. Snitt ved portalområdet. 

 

 

Figur 14: Bjørkelia. Snitt profil 4730 rett før Gosen bru. 
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2.3 Konstruksjoner 

 

2.3.1 Tunnelportal Bangeløkka  

Murene på begge sider av portalåpningene forblendes med skifer for å skape en sammenhengende 

konstruksjon, og som i tillegg har samme materialbruk som portal til Kleivene tunnelen og til murer i 

kryssområdet. På østsiden har terrenget helning 1:3 langs portalen. Mellom portalåpning og dør til 

VA-dør er terrenget flatt, men har et svakt fall mot vegen.  

 

Figur 15: Ny portal Bangeløkka. 

 

2.3.2 Støymur Bangeløkka 

Eksisterende støymur på Bangeløkka forhøyes med inntil 1,5 m og forlenges med ca. 60 m. Murens 

design med trappinger og forblending beholdes. På østsiden beholdes dagens terrengnivå. På 

vestsiden mot rampe fylles terrenget opp med en helning slakere enn 1:4 mot vegen.  

 

Figur 16: Oppriss av dagens støymur ved Bangeløkka. Muren er forblendet med skifer. 
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Figur 17: Dagens skifermur forlenges og forhøyes med samme design og materialbruk. 

 

2.3.3 Tunnelportal Bjørkelia 

Terrenget har samme helning som ny portal 1:2. Mellom portal og nødveg anlegges en 1,0 m høy voll 

for å dempe synligheten av terrenginngrepet langs nødvegen.  

 

 

Figur 18: Bjørkelia. Snitt ved ny portal. 

 

2.3.4 Gosen bru 

Under eksisterende og ny bru etableres steinplastring med stedegen stein. Dette gjelder flatene i 

skråningen mellom landkar og turveg.  
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Figur 19: Eksempel på steinplastring. 

2.3.5 Støymur av gabioner Bjørkelia 

I Bjørkelia etableres støyskjerm av gabionmur av typen «Soundblock» eller tilsvarende. Gabionmuren 

har høyde 1,0 m og bredde 1,0 m. Muren etableres på toppen av støyvoll. Gabionmuren skal ha tre 

kammer, der de to ytterkammerne fylles med stedegen stein i grå farge. For å skape variasjon legges 

det inn felter med stein i kontrastfarger i en uregelmessig avstand. Lengden på feltene kan varieres 

Indre kammer kles med geotekstil og fylles med fine masser (undergrunnsmasser, sand, jord e.l.). 

 

 

Figur 20: Prinsippsnitt som viser støyvoll med gabionmur i Bjørkelia. 

 

2.4 Vegetasjonsetablering 

 

2.4.1 Bangeløkka 

På Bangeløkka vil det bli benyttet tilsåing med gress, treplantinger og felt med busker/masseplanter 

som erstatning for vegetasjon som går tapt. I kryssområdet er vegetasjon et vesentlig element for å 

dempe eller visuelt bryte opp veganlegget. Beplantingen skal ha en urban karakter. 

 

2.4.2 Bjørkelia 

I Bjørkelia vil prinsippet med naturlig revegetering bli benyttet. Rundt portalområdet og nødveg 

foreslås masseplanter for å dempe synligheten av veganlegget. Langs støyvollen legges det inn felt 
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med masseplanter/tregrupper for å bryte opp og skape variasjon langs vegen. Beplantningen skal ha 

en naturlik karakter. 

I forkant av oppstart av anleggsarbeidene skal det gjøres en registrering av svartelistede arter, og 

deretter utarbeides det en plan med tiltak for bekjempelse. Det skal ikke benyttes svartelistede arter 

i ny beplantning. 

 

3 VA, overvann og drenering 

 

3.1 Dagens anlegg 

Dagens Strømsåstunnel går inn i Bjørkelia og kommer ut på Bangeløkka. Eksisterende tunnel er ca. 4 

km lang, har ensidig fall og bunnpunkt i profil 240. Vannet pumpes fra lavbrekket i tunnelen, opp til 

et sedimentasjonsbasseng som ligger i fyllingen utenfor portalen til Kleivene tunnelen. 

Strømsåstunnelen har drensledning og hjelpedrens gjennomgående i hele tunnelen. Drensledning, 

overvannsledning og trykkledning går til pumpestasjon. Pumpestasjonen er over tre plan med et 

fordrøyningsmagasin. Vannet pumpes fra tunnelen opp til et sedimentasjonsbasseng som ligger i 

fyllingen utenfor portalen til Kleivenetunnelen. Sedimentasjonsbassenget sedimenterer partikler og 

har en oppholdstid på 14 dager om sommeren og 25 dager om vinteren.  

 

Bangeløkka:  

Det er mye infrastruktur i bakken i kryssområdet. Her er det kommunale ledninger, ledningsnett som 

tilhører Statens vegvesen og kabler. Vannet fra tunnelen og omliggende veganlegg føres ut til 

Drammenselva via Statens vegvesens ledningsanlegg. Utslippsledningen er en 0,8 meter i diameter 

(Ø800) betongledning som kobles inn på Collettskanalen før den 10 meter lengre ned er anlagt som 

et overløp på kanalen. Dette vil si at ved liten vannføring går vannet fra veganlegget i Colletskanalen, 

mens ved stor vannføring går både vannet fra Statens vegvesen og kommunen i overløpet som 

tilhører Statens vegvesen. Betongledningen kommer fra Kleivenetunnelen som er en del av E18 fra 

sør. Denne er innstøpt i dagens portal til Strømsåstunnelen, før den går ned til rundkjøringen og 

videre til Colletskanalen.  

 

Bjørkelia:  

Det er grunne grøfter og sluk langs vegen, samt kryssende stikkrenner. Det finnes bekker med stor 

vannføring. Disse er lagt i stikkrenner med store dimensjoner, og det er ikke registrert noen spesielle 

kapasitetsproblemer gjennom eksisterende E134. Det er ikke noen synlige tegn på problem med 

telehiv eller erosjon langs vegen. I dagens vegtrase krysser overføringsledningen til 

Glittervannverket. Denne ledningen ble lagt om ved bygging av parsellen Bjørkelia–Nedre Eiker i 

1997.   
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3.2 Ny situasjon  

Tunnelen har fall mot øst. Det er et lite nedslagsfelt over tunnelen, dette tas opp før portalen i to 

sandfangsluk og føres inn i tunnelen via en drensledning til drenssystemet i tunnelen som i dag.  

Det vil være et separat system for drensvann og vaskevann. Overvann og vaskevann vil fanges opp av 

de tette flatene i tunnelen og renne til sluk. Drensvann vil tas inn via en langsgående drensledning i 

lavpunktet til traubunnen. Vannet vil samles i pumpesumpen utenfor tunnelen og pumpes ut til 

eksisterende kum ved rundkjøringen. Herfra går vannet via eksisterende ledningstrasé til 

Drammenselva.  

Ved de ulike situasjonene følger vannet følgende trinn:   

 Vasking: sandfang → slamfang → oljeutskiller → sedimentering (med oppholdstid) → 

pumping  

 Vannstrøm utenom vasking av tunnel: sandfang → slamfang → oljeutskiller → pumping  

 Drensvann: drensledning → sandfang → pumping  

3.2.1 Sandfang og slamfang  

Sandfangene langs vegbanen inne i tunnelen vil fange grove partikler som sand/grus i vaskevannet. 

Disse er utformet med kjeftsluk, dykket utløp og et sandfang på 0,75 m3. I tillegg bør det være en 

større slamutskiller før oljeutskilleren. Dette vil bidra til å øke levetiden til oljeutskilleren og 

pumpene og bidra til å sikre rensegraden til oljeutskilleren. Rensegraden for forurensning bundet til 

finpartikulært material er liten i dette trinnet.   

Dimensjonen til en slamutskiller varier mellom ulike leverandører. Den kan ligge i størrelsesorden 

912 m3.  

3.2.2 Oljeutskiller   

En oljeutskiller fjerner oljedråper fra vaskevannet og overvannet. Forurensningsforskriften stiller krav 

for oljeutskillere, og utslipp skal være < 50 mg/l (THC). En oljeutskiller vil være en sikkerhet ved for 

eksempel et tankbiluhell. Oljeutskilleren kan stenges automatisk ved for høye verdier. Dimensjonen 

vil variere mellom ulike leverandører, og de kan ha en standard kapasitet på mellom 10 og 50 l/s.  

Tømmingsfrekvens av oljeutskiller er avhengig av belastningen, men må tømmes minimum én gang 

hvert år.   

3.2.3 Sedimentering av vaskevann  

Det finnes både lukkede og åpne renseløsninger for tunnelvaskevann. Det er kommet et notat med 

forslag til tekst i ny håndbok N500. Her kreves det at renseløsning utenfor tunnel er lukket. Dette for 

å forhindre etablering av dyre- og planteliv og redusert oppholdstid på grunn av nedbør. Et lukket 

sedimenteringsanlegg kan bygges som prefabrikkerte tanker, eller et plasstøpt basseng.  

 

En renseløsning skal kunne fjerne partikler og bryte ned såpevannskomponenter. Både for 

sedimentering og nedbrytning av såpevannskomponenter er oppholdstiden viktig. Tunneler kan 

vaskes både med og uten såpe. Ved bruk av såpe kan vaskevannet regnes som oksygenfritt ved 

utslipp til resipient. Oppholdstiden skal minimum være 14 dager.   
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For å sikre at sedimentene blir i tanken og ikke påfører resipienten for store mengder vaskevann bør 

utløpet strupes slik at det gir en utslippsmengde på 1 l/s. Det anbefales at vaskevannsmengden som 

tankene dimensjoneres for er 100 l/m tunnel. Dette er valgt ut fra publiserte erfaringstall.  

 

Dimensjonering av slamfang, oljeutskiller og rør krever en dimensjonerende vannmengde i l/s. For 

vaskevannsmengde er det valgt 25 l/s, dette er valgt ut fra erfaringstall brukt i andre prosjekter. Disse 

er hentet fra entreprenører som utfører vask av tunneler og leverandører for oljeutskillere. De gir en 

varierende vannmengde på 15‐25 l/s.  

 

3.2.4 Pumpestasjon  

Det er lavbrekk inne i tunnelen. Når tunnelen vaskes renner vannet med selvfall fra tunnelen til en 

sedimenteringstank utenfor tunnelen. Etter endt oppholdstid går vannet med selvfall til 

pumpesumpen. Drensvann og overvann fra tunnelen utenom vask går til pumpesumpen. Alt vannet 

pumpes ut til overvannskum i rundkjøringen. Ved pumpestopp vil vannet stige til utløpshøyden og gå 

med selvfall ut til kummen. For å unngå at vannet går inn i drensledningen må det etableres en 

tilbakeslagsventil på drensledningen. På den nye tunnelen vil tankanlegget være vesentlig større enn 

det som er i dagens tunnel. Pumpestasjonens overbygning legges i tunnelportalen, mens mest mulig 

av tankanlegget under bakken utenfor portalen. Det planlegges inngang til pumpehuset fra tunnelen 

og i portalen. Pumpehuset kan trekkes ut av portalen og bygges som en prefabrikkert pumpestasjon, 

men av landskapsmessige hensyn og kommunens krav om høy estetisk utforming av området er 

dette ikke valgt.  

 

3.2.5 Slokkevann  

Det planlegges å legge en vannledning gjennom hele tunnelen med brannuttak hver 250 meter. I 

henhold forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal minste dimensjonerende vannmengde 

være på 20 l/s.  

 

3.2.6 Tankbiluhell  

Hvis det skulle skje et tankbiluhell med oljeholdig væske vil det kunne installeres en stenger på 

oljeutskilleren som fører til at væsken stues opp bakover. Væsken vil da bli stående inne i tunnelens 

lavpunkt, og det vil ikke være fare for at væsken når sårbare resipienter eller naturområder. Ulempen 

er at det vil stå i vegbanen, men i et slikt tilfelle vil uansett tunnelen måtte stenges å rengjøres.  

 

3.2.7 Bangeløkka 

Det planlegges ikke store endringer på drensplanen for Bangeløkka. Det må etableres nye sluk foran 

portalen, samt at noen sluk må flyttes. Vannmengden som tilføres eksisterende nett vil øke noe på 

grunn av økt andel asfalt i området. Ø800 betongledningen og pumpeledningen fra eksisterende 

Strømsåstunnel vil gå gjennom taket på løsmassekulverten på den nye tunnelen. Pumpeledningen 

må heves noe for ikke å gå igjennom konstruksjonen. Det er vurdert at den beste løsningen er å legge 

om betongledningen ned langs ny rampe for avkjøringen fra E18 og frem til overvannskum. Her går 
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det et eksisterende drenssystem med sluk. Slukene må tilpasses ny rampe. Eksisterende Ø600-

ledning fra kummen som ligger gjennom rundkjøringen oppdimensjoneres. Dette vil påvirke 

nærliggende ledninger.  

 

3.2.8 Bjørkelia 

Det foreslås ingen endringer i VA-løsningene. Nytt system kobles på dagens utslippspunkt. Gjennom 

den videre detaljplanleggingen må dimensjonen på de kryssende stikkrenner kontrolleres og høyder 

måles inn. Ved bygging av ny veg skal dimensjonering av stikkrenner utføres i henhold til håndbok 

N200. Kravene til avrennings- og klimafaktor ved utregning av vannmengder er økt i siste utgave av 

N200. Dette kan føre til at eksisterende stikkrenner ikke kan forlenges, men må byttes ut.  

I henhold til foreliggende arbeidstegninger vil vannledningen fra Glittervannverket ikke komme i 

direkte konflikt med ny veg. Fra prosjektert bunn grøft til topp varerør er det 0,94 meter. Traseen er 

ikke målt inn, det er derfor usikkerhet rundt denne høyden. Det er derfor viktig å få målt inn eksakt 

plassering for traseen. Hvis høyden er korrekt må ledningen isoleres. Ledningen kan ikke brytes 

under bygging av ny tunnel.  

 

3.2.9 Oppsummert 

Det nye tunnelløpet til Strømsåstunnelen vil ha et separat system for drensvann og vaskevann i 

tunnelen. Overvann og vaskevann vil fanges opp av de tette flatene i tunnelen og renne til sluk. 

Drensvann vil tas inn via en langsgående drensledning i lavpunktet til traubunnen.  

I et lukket sedimentasjonsanlegg, utenfor tunnelen, sedimenteres og brytes vaskevannet ned, dette i 

løpet av en oppholdstid på 8 uker.  

Pumpehuset er plassert i tunnelportalen med inngang fra både tunnelen og portalen. Alt vannet 

samles i pumpesumpen og pumpes ut til Statens vegvesenets eksisterende kum OK53 ved 

rundkjøringen. Herfra går vannet via eksisterende trase til Drammenselven. 

På Bangeløkka må en Ø800 mm betong overvannsledning legges om. Dette på grunn av at den vil gå 

gjennom taket til løsmassekulverten til nytt tunnelløp. Den er foreslått lagt om langs 

avkjøringsrampen til E18 fra sør.  

Ved Bjørkelia er det planlagt lukket drenering med tilkobling og forlenging av eksisterende 

stikkrenner, dette må vurderes etter kontrollregning av eksisterende dimensjoner ihht håndbok 

N200.  

I profil 4675 ligger Glitrevannverkets overføringsledning, denne kan ikke kuttes under bygging av ny 

E134. 

Det vises for øvrig til vedlagte rapport om temaet «VA, overvann og drenering».  
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4 Elektro 

 

4.1 Generelt 

Elektroprosjekteringen er kun gjort på generelt grunnlag og vil derfor justeres ved endelig 

detaljprosjektering. Det er tatt utgangspunkt i 40 ventilatorer i tegningen som er det scenarioet som 

vil gi flest vifter. Dette antallet vil variere. Det er ikke gjort lysberegninger av anlegget og dermed vil 

endelig belysning bli forandret i detaljprosjekteringen.  

 

4.2 Tekniske bygg 

Det er planlagt to tekniske bygg i dagen, samt tre inne i tunnel. I tillegg anbefales det bygg ved 

ventilasjonstårn. 

Tilførsel til eksisterende tunnel vil bli byttet over til de to tekniske byggene som blir plassert i dagen. 

De nye tekniske byggene i dagen vil få tilførsel fra de to eksisterende tekniske byggene.  

 

Kabelføringen legges i grøft sammen med VA på en egen hylle frem til tekniske bygg i tunnelen, med 

trekkekummer i alle nødlommer. Det blir behov for transformatorer ved alle tekniske bygg.  

 

På Mjøndalen-siden vil tilførselen til begge løp gå ned i tverrtunnelen og fordeles der, eventuelt kan 

disse bli tatt igjennom portalåpningen. I tillegg blir det to mindre bygg for målestasjoner for 

luftkvalitet utenfor tunnel. Detaljutforming av tekniske bygg vil måtte utføres i prosjekteringsfasen 

på grunn av forventede endringer i krav til slike bygg.  
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Figur 21: Teknisk bygg Bjørkelia 
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Figur 22: Teknisk bygg Bangeløkka 
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Figur 23: Eksisterende tekniske bygg på Bangeløkka. Kledningen på nytt teknisk bygg Bangeløkka skal 

være lik eller liknende som eksisterende bygg.  

 

4.3 Veglys 

 

Det legges opp til tradisjonell belysning. Trafikken er så høy at det ikke er noe å spare på dimming, 

ved lav trafikk. Ved Bangeløkka er det tenkt tosidig belysning fra utløpet av ny og eksisterende tunnel 

fram mot rundkjøringen. Ved av- og påkjøringsrampen fra E18 vil eksisterende belysning beholdes 

der det er mulig og suppleres med nye master ved behov. Belysning inne i tunnelen vil bestå av én 

lysrekke med LED armaturer langs vegens senterlinje, med økende intensitet ved inngangen. Ved 

utkjøringen på Bangeløkka (3 felt) er det tenkt to lysrekker for økt belysning i konfliktområdet. 

Samtidig må det vurderes om det skal være økt belysning ved alle nødtelefoner og nødlommer. På 

Mjøndalen -siden av tunnelen er det tenkt ny belysning både langs E134 og ved nødvegen som går 

over tunnelåpningene. Intensiteten økes før tunnelen, og ved av- og påkjøringsfelt i forbindelse med 

nødvegen. 
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Figur 24: Utsnitt fra Bangeløkka, veglys 

 

4.4 Trafikkstyring og tunnelsikkerhet 

 

4.4.1 Trafikkstyring ved stenging av tunnelløp 

Aktuelle reguleringer som avviker fra normalsituasjonen er:  

 Stenging av østgående løp. Tovegs trafikk i vestgående løp 

 Stenging av vestgående løp. Tovegs trafikk i østgående løp 

 Stenging av begge løp. Trafikk stenges ved Mjøndalen, og trafikanter mellom Mjøndalen og 

tunnelen kan snu ved at snuvegen over tunnelmunningene blir åpnet. Ved Bangeløkka 

stenges ramper mot tunnelen på samme måte som i dag, med variable skilt, bommer og 

signaler. 

Situasjoner som utløser dette kan være vedlikehold, brann, stoppet kjøretøy, kollisjoner osv.  

SRO (styring, regulering og overvåkning) for detektering/overvåkning og styring må utarbeides ved 

detaljprosjektering av tunnelsystemet.  
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Sikker avvikling av tovegstrafikk medfører et betydelig antall bommer, variable skilt og 

kjørefeltsignaler. Prinsippløsninger for disse reguleringene er utarbeidet til reguleringsplanen. 

Skissert utforming må tilpasses til endelig løsning for veggeometri, konstruksjoner, rekkverk med 

mer. 

 

4.4.2 Brann og lokal luftforurensning 

Ved brann må det ventileres i trafikkretningen i det løp som brannen er i. Det andre løpet ventileres 

samme vei.  

Det blir i tillegg ekstra styring av ventilasjon basert på målinger av luftkvalitet i nærliggende 

boligområder. Dette krever ekstra bygg for målestasjon i de aktuelle områder. Under 

detaljprosjektering for dette bør det tilstrebes valg av måleutstyr med lave driftskostnader og 

tilstrekkelig nøyaktighet. Dette vil være av en annen type enn utstyr tilpasset kravene inne i 

tunnelene. 

Ved måling av luftkvalitet i nærliggende områder er det NO2som er hovedproblemet. Samtidig er det 

dokumentert korrelasjon mellom sot og NO2. Korrelasjonen er god nok til at man kan nøye seg med å 

måle NO2. 

 

4.5 Dimensjoneringskriterier for ventilasjon 

 

• Tunnellengde 3805m 

• Høydeforskjell mellom portaler 63,5 m 

• Dimensjonerende stigning 3 %  

• Sett vekk fra lavbrekk nær bunnen av tunnelen. 

• Trafikk, ÅDT 25000,  

• Profil T9,5 

• Dimensjonerende branneffekt 50 MW 

• N500 gir i tabell minst 3,5 m/s mens figurer gir 2,5 m/s. 3,5 m/s er lagt til grunn. 

Gjennomsnittlig stigning er kun 1,7 %. Deler av tunnelene er over 3 %. For å sikre at vi legger til grunn 

nok vifter, er det valgt en svært konservativ beregning. Vi anser det som svært viktig på dette 

tidspunkt å ha tilstrekkelig margin på viftebehovet.  

Ved enveistrafikkert tunnel er det ikke nødvendig å regne på forurensing fra trafikk, da en tunnel 

med de gitte trafikkmengder og lengde vil være selvventilerende. 

 

4.6 Ventilasjon 

Basert på 3 % stigning blir det behov for en installert skyvekraft på 31610 N nedover. 

Justeres det til den gjennomsnittlige stigningen vil vi få behov for 29031 N i installert skyvekraft. 
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Avhengig av viftetype, og diameter på viftene vil vi kunne dekke 31610 N ved 10 til 38 ventilatorer 

avhengig av diamanter og type. Totalt effektforbruk vil være alt fra 690 kW til 900 kW, også avhengig 

av ventilator. 

Ved bruk av de største viftene vil det være behov for å ta ut ekstra masse i taket/henget for å få plass 

til dem. 

Vi vil anbefale en ventilator med byggehøyde 1750 mm.  Man vil da få 23 ventilatorer. Ved de 

kontrollerte ventilatorer vil dette gi svært gode tall for antall N/kW. Dette gir behov for å ta ut noe i 

høyden, når de skal plasseres parvis. 

Dersom man velger en ventilator med byggehøyde 2100 mm, vil man kunne klare seg med 10 

ventilatorer. Men for å klare det med 10 stk, blir virkningsgraden dårlig. Alternativet med de minste 

og de største gir samme effekt, totalt ca 900 kW. 

Viftene bør være symmetriske, da noen av dem skal bidra til å gi mottrykk når ventilasjonstårnet er i 

bruk. 

 

4.7 Duggproblematikk 

Vi er kjent med at eksisterende løp har store problemer med dugg. Problemet er kjent fra enkelte 

toveistrafikkerte tunneler med høy trafikk. 

Når en bil kjører inn mot luftstrømmen i tunnelen, kan problemet oppstå når kjøretøyenes frontrute 

har en lavere temperatur enn duggpunktet i tunnelen. 

En av årsakene til høy luftfuktighet i en tunnel er vanndamp - H2O -  som er blant de største 

komponentene i eksos. Diesel og bensin er hydrokarboner. Nyere motorer har god 

forbrenningseffekt og det aller meste av hydrokarbonene går til H2O, CO2 og NOX ved forbrenning. 

Høy trafikk gir derved stor produksjon av vanndamp i tunnelen, noe som bidrar til høyere 

luftfuktighet og duggpunkt. 

Når en bil kjører inn med luftstrømmen, slik den vil gjøre i en enveistrafikkert tunnel vil frontruten 

opprettholde tilnærmet samme temperatur som luften i tunnelen, gjerne litt over. Det er derfor ikke 

grunn til å forvente problemer med dugg ved nytt tunnelløp. Vi er heller ikke kjent med at dette har 

vært et problem i andre tunneler med enveistrafikk i tunnelløpene. 
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5 Geoteknikk 

 

Bangeløkka ligger i grensen av gammelt elveløp for Drammenselva. Bangeløkkakrysset ligger på leire, 

mens i området fra Bangeløkka til Drammenselva er det et lag sand/sandig materiale over leire.  

Grunnforholdene i området er svært varierende og til dels svært dårlige og setningsømfintlige. På 

deler av området består grunnen av en blanding av gammel flis- og søppelfylling, dels av leire og 

noen steder berg i dagen. Løsmassene er setningsømfintlige og humusholdige. Dette berører i 

hovedsak eksisterende konstruksjoner, da planlagt portal og løsmassetunnel ligger i et område der 

fundamentering direkte til berg, og sprengning av berg for å plassere konstruksjonen, er eneste 

mulighet. I Bjørkelia er det marine avsetninger over fjell. Mektigheten varierer.  

 

Statens vegvesen har selv ansvaret for alle geotekniske undersøkelser. Tidligere geotekniske 

undersøkelser viser at området fremstår som forholdsvis stabilt (stor byggeaktivitet i nærområdene, 

anlegg har tidligere vært utført uten de store geotekniske utfordringene). Påhuggsområdene vil bli 

forholdsvis kompliserte uansett, inngrepet er stort og det er svært viktig at randsonene er stabile. 

 

Hovedkonklusjonen er at de geotekniske forholdene antas å være løsbare uten stor fare for 

betydelige ekstrakostnader i anleggsgjennomføringen.  

 

Det vises for øvrig til vedlagte notat om «geoteknikk» utarbeidet av SVV.  

 

6 Ingeniørgeologi 

 

Statens vegvesen har selv ansvaret for alle geologiske undersøkelser. Basert på informasjonen gjengitt 

i den geologiske rapporten så er hovedbildet at stabiliteten i fjellet er forholdsvis akseptabel. Sikring 

med bolter, buer og sprøytebetong vil (mest sannsynlig) utgjøre hovedmengden av sikringsmidlene, 

eventuelle behov for tyngre sikring vil måtte vurderes videre av geolog. Hovedkonklusjonen er at 

forholdene er løsbare uten stor fare for betydelige ekstrakostnader i anleggsgjennomføringen.  

 

Det henvises vises for øvrig til vedlagte notat om «geologiske forhold» utarbeidet av SVV. 
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7 Risikoanalyse jf. byggherreforskrift 

 

Byggherren plikter å tilrettelegge for en hensiktsmessig anleggsgjennomføring (byggbarhet). Anlegget E134 

Strømsåstunnelen kan prinsipielt deles i to (tre) ulike hovedfokusområder, dette er; 

 

 Tunnelarbeider, med tilhørende massetransport, hoveddriveretning fra Bjørkelia retning 

Bangeløkka.  

 Betongarbeider og trafikkomlegging i området Bangeløkka. Med omlegging av trafikk på E18 som er 

en forholdsvis betydelig utfordring, samt nærhet til Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og bebyggelse 

og Drammen sentrum.  

 

Under er det vist til byggherrens plikter i tråd med byggherreforskriftens krav:  

 

 

Figur 25: Byggherrens plikter  

 

Det vises for øvrig til vedlagte risikomatrise for E134 Strømsåstunnelen – (Byggherreforskriftens 

krav).  
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8 Risikoanalyse tunnel for anleggsfasen 

Hovedgrepet er å unngå tunneldrift fra 2 stuffer, tunneldrift fra Bangeløkka eller fra tverrslag er ikke 

egnet.  

 

På Bangeløkka vil det være produksjon av løsmassetunnel i betong (4/5 faser) under E18 (omlegging 

av trafikk på E18).  

 

I områdene der det kan være aktuelt med tverrslag er det ikke et egnet vegnett som kan håndtere 

massetransporten på en forsvarlig måte.  

 

 

Figur 26: Utdrag fra riskomatrise for anleggsfasen 

 

Det vises for øvrig til vedlagte risikomatrise for «Anleggsfasen».  
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Vedlegg 

 

1. Rapport om «VA, overvann og drenering» utarbeidet av Multiconsult. 
2. Notat om «Trafikkstyring og tunnelsikkerhet» utarbeidet av Multiconsult. 
3. Risikoanalyse tunnel, utarbeidet av SVV.  
4. Risikoanalyse, jf. Byggherreforskriften, utarbeidet av Multiconsult. 
5. Temarapport om «Ingeniørgeologi» utarbeidet av SVV.  
6. Temarapport om «Geoteknikk» utarbeidet av SVV.  

 


