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1. Bakgrunn for risikovurderingen
1.1 Bestilling
Vurderingen er bestilt av prosjektleder Nils Brandt. Samfunnsseksjonen ved Arild Nærum og
Vibeke Schau har hhv stått for gjennomføring og dokumentasjon av risikovurderingen.
1.2 Metode
En enkel modell basert på HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for
risikovurderingen. Metoden omfatter de 5 trinnene beskrevet nedenfor:
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen.
For mer informasjon vises det til Håndbok V 721 Risikovurderinger i vegtrafikken.
Trinn 2-4 ble gjennomført av en tverrfaglig sammensatt gruppe i et heldagsmøte (HAZIDmøte) 03.03.15 i Drammen.
1.3 Prosess
27.02.15 ble det avholdt et møte mellom Oddvar Kaarmo (Multiconsult) og Arild Nærum for
gjennomgang av tunnelen i forhold til sikkerhetsrelaterte krav i håndbok N 500
«Vegtunneler». Videre ble tunnelen gjennomgått med tanke på å avdekke eventuelle
«særtrekk» som kan medføre sikkerhetsproblemer. Resultatet ble oppsummert i tabeller
som ble gjennomgått og kvalitetssikret i selve HAZID-møtet. Dette arbeidet dannet grunnlag
for risikovurderingen som ble gjennomført i HAZID-møtet 03.03.15.
Følgende personer deltok i HAZID-møtet:
Deltakere på HAZID-samling
Nils Brandt
John Almeida
Geir Holm Gundersen
Jan Ove Grave
Frode Gunnerød
Erling Rustad
Hanne Løver Thon
Cecilie Aali Hornstuen
Bjørn Hilsen
Steinar Hansen
Dag Ødegård
Oddvar Kaarmo
Jon Olav Upsal
Idar Bækken
Arild Nærum
Vibeke Schau
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Prosjektleder E134 Strømsåstunnelen, SVV Prosjektavdelingen
Vegplanlegger prosjektet, SVV Plan og prosjektering
Vegplanlegger prosjektet, SVV Plan og prosjektering
Vegtrafikksentralen Region sør
Vegavdeling Buskerud, drift og vedlikehold
Vegavdeling Buskerud, plan og forvaltning
Vegavdeling Buskerud, stab (tunnelforvaltning)
Drammensregionens brannvesen Cecilie.Aali.Hornstuen@drbv.no
Drammensregionens brannvesen Bjorn.Hilsen@drbv.no
Trafikant Nedre Buskerud
SVV Forvaltningsseksjonen (tunnelsikkerhet)
Multiconsult oddvar.kaarmo@multiconsult.no;
Multiconsult jon.olav.upsal@multiconsult.no;
Multiconsult idar.baekken@multiconsult.no;
Prosessleder, SVV Samfunn
Rapportskriver, SVV Samfunn
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Samlet sett har denne gruppa kompetanse innen trafikant, trafikksikkerhet, vegplanlegging,
trafikkteknikk, drift, skilt, tunnelsikkerhet, tunnelforvaltning og brannsikkerhet.
Risikovurderingen baserer seg på deltakernes kompetanse og erfaringer, samt dokumentert
kunnskap nedfelt i relevante normaler og veiledninger.
1.4 Formål
Formålet med risikovurderingen var følgende:
 Å vurdere planforslaget (permanent løsning) med hensyn til risiko
 Å vurdere forslag til trafikkomlegging ved planlagt stenging av ett løp (tovegstrafikk i
ett løp) med hensyn til risiko
Risikovurderingen skal gi svar på hvilke elementer som bidrar til risiko og hvordan
sikkerheten kan forbedres. Rapporten skal altså gi beslutningsstøtte i forhold til hvilke
avbøtende tiltak som bør iverksettes for å optimalisere løsningen med tanke på sikkerhet.
1.5 Vurderingskriterier
Løsningene vurderes i forhold til vegnormaler og veiledninger, blant annet Håndbok N100
Veg og gate- utforming og N500 Vegtunneler, og nullvisjonens krav til sikre veger. Et
vegsystem som ikke skal føre til drepte eller hardt skadde må utformes på menneskets
premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.
Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste for
trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være
informativt og ukomplisert. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og
fartsgrenser. Kort sagt skal det være lett å handle riktig og vanskelig å handle feil.
Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal ha
beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets
tåleevne.
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2. Prosjektbeskrivelse
2.1 Plannivå
Reguleringsplan
2.2 Bakgrunn
E134 Strømsåstunnelen er en ca. 3,7 km lang ettløpstunnel. Grunnet økt trafikkmengde må
det i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften bygges en rømmingstunnel. Det er besluttet at
tunnelen skal utvides til to fullverdige løp, som hver for seg også vil fungere som
rømmingstunnel for det andre løpet. Prosjektet er omtalt i NTP 2014-2023:
«For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk,
settes det av statlige midler i siste seksårsperiode til bygging av ekstra tunnelløp i
Strømsåstunnelen på E134 i Buskerud. Midlene kan benyttes som bidrag til en mer
omfattende utbygging av vegnettet i tilknytning til tunnelen, forutsatt at det blir lokalpolitisk
tilslutning til bompengeopplegg for en større utbygging.»
2.3 Planens innhold
Reguleringsplanen omfatter bygging av et nytt tofeltsløp i Strømsåstunnelen med
tilknytning til eksisterende E134 ved Bjørkelia (uten kryss) og tilknytning til E18 og
lokalvegsystemet på Bangeløkka (eksisterende rundkjøring). Ved Bjørkelia skal vegen
snevres inn fra 4 til 2 kjørefelt. I krysset på Bangeløkka skal det etableres mulighet for av- og
påkjøring i alle kjøreretninger, som i dag. Foreslått kryssløsning ligner dagens kryssløsning da
det nye løpet er plassert like øst for dagens løp. Kryssløsningen legger opp til at det
etableres to filterfelt som slipper trafikken i retning Mjøndalen-Oslo og trafikken retning
Oslo-Mjøndalen utenfor selve rundkjøringen.
Planforlaget vil redusere risikoen for møteulykker i Strømsåstunnelen til et minimum ved
etablering av to løp. Risikoen for brann reduseres dermed også, samtidig som ventileringen
kan foregå mer effektivt uten motstrøms trafikk og evakuering/redning blir enklere med to
parallelle løp.
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E18

Bjørkelia
Bangeløkka

E134 Strømsåstunnelen

E18 Kleivenetunnelen

Figur 1: Oversiktskart som viser planområdet

Figur 2: Oversiktskart som viser eksisterende kryss på Bangeløkka
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2.4 Inndeling i analyseobjekt
Analyseobjektet består av planforslaget for eksisterende og nytt tunnelløp, samt
kryssområdet på Bangeløkka og ved Bjørkelia. Kryssområdet på Bangeløkka omfatter
tilkobling med E18 og lokalvegsystemet i Drammen sentrum mens kryssområdet ved
Bjørkelia omfatter tilkobling med «Konnerudnedføringa», en framtidig vegforbindelse
mellom bydelen Konnerud, E134 og en ny «bytunnel» retning Drammen sentrum.
I tillegg til planforslaget for ny permanent løsning er det i tillegg vurdert en løsning for
trafikkomlegging ved planlagt stenging av ett løp. I slike tilfeller skal trafikken i begge
retninger benytte det samme løpet, dvs at det skal gå tovegstrafikk i ett løp. Dette
forutsetter at det tilrettelegges for «veksling» mellom kjøreretningene utenfor hver portal,
samt en del teknisk utstyr som f eks kjørefeltsignaler, bommer osv.
I kap 3.1 og 3.2 gir en mer detaljert beskrivelse av analyseobjektet.
2.5 Trafikkgrunnlag og vegstandard
Figuren nedenfor viser dagens trafikkmengde (2010). Tungtrafikkandel i parentes.

Bj. B. gt øst –
ÅDT 19.000 (9 %)

Figur 3: Dagens (2010) trafikktall
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E134:
Dagens E134 er en tofelts veg med midtrekkverk i dagsonene, fartsgrense 70 km/t i
tunnelen og 90 km/t videre fra Bjørklia mot Mjøndalen. Mot rundkjøring på Bangeløkka er
fartsgrensen satt ned til 50 km/t like før utløpet av tunellen. Dagens tunnel har profil T9.
For at ny tunnel skal være tilpasset fremtidig utvidelse av E134, planlegges ny løsning etter
dimensjoneringsklasse H9, dvs. en firefelts veg med 110 km/t. Ny tunnel får profil T9,5.
Fartsgrensen i tunnelen etter bygging av nytt løp vil være i området 80 til 110 km/t,
avhengig av hva som på sikt blir fartsgrensen videre mot Mjøndalen. Fartsnivået forventes
uansett å bli over 80 km/t. Fartsgrensen inn mot Bangeløkka forutsettes beholdt som i dag,
med en nedtrapping til 70 og 50 km/t, av hensyn til den krappe kurven (horisontalradie 200
m) og nærheten til rundkjøringa.

E18:
Dagens E18 har fartsgrense 100 km/t med unntak av E18 retning Oslo, fra Kleivenetunnelen
til Bangeløkka, som har redusert fartsgrense 80 km/t og retning Kristiansand, fra midt på
motorvegbrua til inngang Kleivenetunellen, som har redusert fartsgrense 90 km/t.
Kryss i forbindelse med tunnel
Planforslaget inneholder kryss like utenfor tunnel og avkjøringsrampe delvis inne i tunnelen,
noe som vil medføre søknad om fravik fra vegnormalene. Nedenfor gjengis tunnelnormalens
(N 500) krav til kryss i forbindelse med tunnel:
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I siste versjon av Håndbok N 100 Veg- og gateutforming er det gjort noen endringer i forhold
til avstandskravene mellom tunnelåpning og kryss:
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3. Identifiserte sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak
3.1 Planforslaget (nytt tunnelløp, kryss på Bangeløkka og kryss ved Bjørkelia)

3.1.1 Beskrivelse av analyseobjektet
Det nye tunnelløpet bygges med en horisontalgeometri for et hastighetsnivå tilsvarende 110
km/t, med unntak av siste del inn mot Bangeløkka. Her vil geometrien bygges opp med
kurver, og med en tilsvarende nedtrapping 110/70/50 km/t. Sikt blir i samsvar med krav
(110 km/t), avslutningsvis vil det måtte legges inn såpass mye sikt (mer enn minimum) slik at
det er mulig å oppdage en eventuell kø inn mot Bangeløkka på en fornuftig måte. Trafikktall
og trafikkanalyser viser at det vil bli stående kø i rush-perioden fra Bangeløkka og
forholdsvis langt inn i tunnelen.
Nytt tunnelløp bygges med en vertikal geometri på anslagsvis 3 % i store deler av tunnelen.
Inn mot Bangeløkka vil vertikalgeometrien flates ut og den vil tilpasse seg vertikalen på
eksisterende tunnel. Hensikten med en tilpasning for vertikalgeometrien er mulighet for
bruk av tovegstrafikk i begge tunnelløp. Videre er en flatere vertikal ut av
tunnelen/tunnelportalen hensiktsmessig med tanke på siktforholdene inn mot
rundkjøringen på Bangeløkka.
Det vil i rush-perioder stå trafikk (kø) på E18 (begge avkjøringsramper, retning fra Tønsberg
mot Drammen og retning fra Oslo mot Drammen) og det vil stå kø inne i Strømsåstunnelen.
Det legges opp til etablering av et høyresvingefelt inne i tunnelen, i retning Mjøndalen-Oslo,
som fortsetter i et filterfelt like utenfor tunnelportalen og videre opp mot E18.
Rømmingstunnelene vil bli etablert i forbindelse med havarilomme/sos. Det vil bli etablert
rømmingstunneler for hver 250 meter (vestgående og østgående tunnelløp).
Rømmingstunnelene vil innbyrdes variere i lengde, men uansett vil de ikke bli bygget med
stigning større enn 5 %.
Kartet nedenfor viser planforslag for eksisterende og nytt tunnelløp og kryssløsning på
Bangeløkka.
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Figur 4: Foreslått kryssløsning på Bangeløkka. Oransje linje viser eksisterende løp, blå linje
viser nytt løp. Rød pil viser filterfelt for trafikk retning Oslo-Mjøndalen, blå pil viser filterfelt
for trafikk retning Mjøndalen-Oslo.
Planforslaget omfatter også tilkobling mellom trafikken til/fra Konnerud og E134 i en
rundkjøring på taket av tunnelen nær tunnelåpningen til Strømsåstunnelen (ved Bjørkelia),
samt en tilkobling til en ny «bytunnel» retning Drammen sentrum i samme rundkjøring.
«Bytunnelen» er vist med 7 % stigning. Maksimal tillatt stigning er 5 %. Det er mange
detaljer som må justeres for å oppfylle gjeldene tunnelnormal, som f eks avstand mellom
tunnelportal og kryss, stigning på ramper, kurver/sikt/breddeutvidelse og
rømmingsmulighet fra ramper.
Kartet nedenfor viser planforslag for kryss ved Bjørkelia, med tilkobling til
«Konnerudnedføringen». Forslaget inngår i en kommunedelplan som ble vedtatt i 2001.
Planen er ikke bearbeidet siden den gang.
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Figur 5: Foreslått løsning for tilkobling mellom E134, Konnerudnedføringa og
lokalvegsystemet («bytunnel») ved Bjørkelia.

3.1.2 Identifisering av uønska hendelser og medvirkende årsaker
Før HAZID-møtet ble det gjennomført en strukturert gjennomgang av tunnelen i forhold til
sikkerhetsrelaterte krav i håndbok N 500. For hvert enkelt krav ble det konstatert eventuelle
fravik, mangler eller svakhet i forhold til kravet. Tunnelen ble også gjennomgått i forhold til
«særtrekk», dvs forhold som potensielt kan medføre sikkerhetsproblemer. Resultatet av
denne gjennomgangen ble kvalitetssikret i selve HAZID-møtet, og er oppsummert i tabell 1,
2 og 3 nedenfor. Vurderingene dannet grunnlag for gjennomføring av risikovurderingen.
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Forklaring på fargekodene i tabeller for identifiserte avvik fra krav:
Vurdering

Oppfølging

Ikke fravik

Ikke behov for tiltak

Svakhet eller mangel i forhold til krav

Vurdere hvilken risiko dette utgjør og kostnadseffektiviteten av å
lukke fraviket

Fravik fra N500

Fraviket lukkes eller det iverksettes alternative risikoreduserende
tiltak som gir minst like god sikkerhet

Sikkerhetstiltak

Horisontalkurvatur/
sikt

N500

Krav for toløpstunneler

4.2.2

Dimensjoneringsklasse H9 medfører
stoppsiktkrav på 220 m +/Dersom det er nødvendig eller ønskelig
med horisontalradius mindre enn at krav
til sikt tilfredsstilles, skal tunnelbredden
utvides i innerkurve
Horisontalkurvaturen bør velges konstant
i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor
tunnelåpningen

4.2.3

Maks stigning i tunnel er 5 %
(unntak for undersjøisk)

Strømsåstunnelen
Ca 3800 m
OK

Portaler

Tunnel-klasse

Tunnelprofil

4.3.2

4.4

4.5.1
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Fravik
Portaler bør bygges med traktform for å
redusere påkjørselsfaren. For alle
tunneler skal portalkanter i en høyde 0,9
m være skjermet med rekkverk som føres OK
inn mot tunnelen med økende stivhet og
forankres i portalenes innside
Prognose for ÅDT 20 år etter åpning>
OK
12.000 kjt/døgn tilsier kl. E.
ÅDT>50.000 kjt/døgn kl F
Toløps tunneler skal ha tunnelprofil
2xT9,5.
Krav til fri høyde er 4,6 m over kjørebane,
målt ved kantstein.
Min. høyde til teknisk utrusting skal være
4,8 m over kjørebane.
Det skal avsettes 0,6 m til sikring, kontroll
og inspeksjon mellom normalprofil og
teoretisk sprengingsprofil.

Rmin 500 m
Min radius i eksisterende tunnel
er 200 m.
Det er behov for justeringer for å
oppnå tilstrekkelig sikt.

OK
Vertikal-kurvatur

Kommentar

Fravik

4,5 % i vestgående (eksisterende)
løp siste del mot vest.
Ramper til og fra Konnerudnedføringen er vist med 6-7 %
Firkantprofil østre portal

ÅDT 2014 19.000 kjt/døgn

Eksisterende løp= T9

OK
OK

OK
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Sikkerhetstiltak

Havarinisjer

N500

Krav for toløpstunneler

Tab 5.1
(s 50)

Nødstasjoner

5.2.2.3

Havarinisjer i toløpstunneler bør
uansett plasseres på høyre side.
Eksisterende tunnel har
havarinisjer på begge sider. Flest
på venstre side i fartsretningen.
Forutsettes endret

Utformes 3x30 m (fig 4.23 s 44).

Eksisterende tunnel har 3x10.
Forutsettes endret

Kryss utenfor
tunnel

OK

Det skal være havarinisjer hver 500 m i kl OK
E og hver 250 m i kl F.
Nødstasjoner mellom havarinisjene
OK
plasseres i skap. Skapene kan plasseres
på føringskant av betong eller felles inn i
tunnelvegg. Døren til kiosker skal være
utstyrt med panikkbeslag på innsiden.
Hver nødstasjon skal inneholde
nødtelefon og to brannslokkere. Maks
avstand mellom stasjonene er 125 m. I
tillegg skal det installeres utenfor hver
tunnelåpning
Kiosk med nødstasjon adskilt fra
tunnelrommet med dør skal merkes at
nødstasjonen ikke gir beskyttelse ved
brann.
Hvis brannslokker fjernes skal det gis
signal til VTS, som da skal stenge
tunnelen manuelt.
Skilt skal varsle trafikantene om dette

4.7
(tab. 5.1)

I toløpstunneler skal det legges til rette
for rømming via gangbare
tverrforbindelser mellom tunnelløpene.
Maks avstand 250 m

Forutsettes endret i eksisterende
tunnel
Forutsettes fulgt, også i
eksisterende tunnel
Nødtelefon foretrekkes i kiosk pga
støyproblemer i skap

Svakhet
Problemer med å få plass til
havarilomme utenfor østre portal

OK

OK
OK
Svakhet

OK
Avstand fra tunnelåpning til midtpunktet
av forkjørsregulerte T- og X-kryss skal
være minst 2 ganger stoppsikt. Avstand
4.8
fra tunnelåpning til uregulerte kryss eller Fravik
Hb N100
til vikelinje i rundkjøring, skal være minst
kap E9
lik stoppsikt. Avstand fra tunnelåpning til
start eller slutt på rampetilslutninger og Fravik
sideanlegg skal være minst lik stoppsikt.
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Kommentar

Havarinisje bør plasseres i ytterkurve ved
horisontalradius <5000m.
OK

4.6.1

4.6.3

Nødutganger

Strømsåstunnelen
Ca 3800 m

Utfordring med rømmingsveg for
ramper ifm Konnerudnedføringen.
Det legges opp til maks 5 %
stigning i tverrforbindelsen (opp
mott 100 m lengde). Det er en
utfordring for brannvesenet.
135 m fra tunnelportal til
rundkjøring på
østsiden/Bangeløkka.
Konnerudnedføringen planlegges
med ramper inn i
Strømsåstunnelen.
Kort avstand (30m?) fra rampe fra
tunnel til rundkjøring ifm
Konnerudnedføringen.
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Sikkerhetstiltak

N500

Nødstrømsanlegg

5.2.2.1

Ledelys for
tunnel

5.2.2.2

Slokkevann

5.2.2.4

Krav for toløpstunneler

Utstyr som skal være knyttet opp mot
nødstrømsanlegg (batterier eller
aggregat):
1 Overvåkning, styring
2 Rødt stoppblinksignal
3 Sikkerhetsbelysning
4 Ledelys for tunnel
5 Nødtelefon
6 Serviceskilt
7 Nødutgangsskilt
8 Radio- og kringkastingsanlegg
Nødstrømforsyningen skal gi min 1 t
driftstid ved dim belastning.
Nødnett har krav til min 4 t driftstid.
Vurdere behov for å tilknytte hele eller
deler av ventilasjonsanlegg til
nødstrømsanlegg
• Innbyrdes avstand på ca. 25 m. I kurve OK
skal lysene plasseres slik at det er sikt fra
lys til lys
• Skal tennes automatisk ved fjerning av
brannslokker eller alarm fra
brannsentral.
• Ledelysene skal plasseres på samme
side som nødutgangene
• Lysytelse 1800 lumen.
Alternative løsninger er:
3
• Etablering av egne kummer (ca. 6 m ) i
tilknytning til drenssystemet.
OK
• Tankvogn med tilstrekkelig kapasitet
3
(ca. 6 m ).
• Slokkevannsreservoar ved lavbrekk.
Det skal monteres fjernstyrte bommer
med kontrollfunksjon (sensorer eller
kamera). Forutsetter at rødt
stoppblinksignal er tent før de kan
aktiveres

Fjernstyrte
bommer for
stengning

5.2.2.5

Videoovervåkingssystem

5.2.2.6

Krav til ITV-overvåking med automatisk
registrering av hendelser (AID) i
toløpstunneler > 3 km

Høydehinder

5.2.2.7

Det er krav om høydehinder (avviser) i
alle tunnelklasser.
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Strømsåstunnelen
Ca 3800 m
OK

OK

Kommentar

6 hydranter i dagens tunnel.
Forutsettes videreført i ny tunnel

Skal også etableres i tilknytning til
kryssene for omkjøring på begge
sider av tunnelen.
Mulighet for automatisk
omlegging til tovegstrafikk i ett
løp ved planlagte stenginger
krever flere ekstra bommer
Må tilkobles nødstrøm

OK

OK

Forutsettes etablert. Bør plasseres
i tilknytning til eventuelle kryss på
begge sider av tunnelen
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Sikkerhetstiltak

N500

Kommunikasjonsog kringkastingsanlegg

5.2.3.3

Mobiltelefon

5.2.3.4

FM-skilt med gult
varselblinkanlegg
Nødutgangsskilt
og skilt som viser
retning og
avstand til
nødutgang
Avstandsmarkering til
utgang

Stoppblinksignal

Kjørefeltsignaler

Kabler

6.2.2

Krav for toløpstunneler

Strømsåstunnelen
Ca 3800 m

Statens vegvesen har ansvar for å
etablere videreformidling av kringkasting
OK
i alle tunneler lengre enn 500 meter.
Minimum P1. Innsnakkpanel skal
plasseres utenfor tunnelen

Avklares med mobiltelefonoperatørene. OK
Serviceskilt 601 Radiokanal skal settes
OK
opp utenfor tunneler med innlagt
kringkastingsanlegg. Skal gjentas inne i
tunnelen for hver 500 m og kombineres
med gult varselblinkanlegg som aktiveres
når melding blir sendt

6.2.2

Tunnelutgang regnes som nødutgang.
Avstanden mellom skiltene skal ikke være OK
lengre enn 25 meter

6.2.2

Dette er et krav for tunneler lengre enn 3
OK
km. Skiltet plasseres for hver 1000 meter.

6.3

6.3

10.1.4

Tekniske bygg

10.1.5

Normal-belysning

10.3.1

Sikkerhetsbelysning

10.3.6
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Tunneler skal være utstyrt med rødt
stoppblinksignal foran tunnelåpningene.
Bør plasseres på begge sider av vegen der
trafikken ønskes stoppet. Skal kunne
fjernstyres fra VTS
Kan benyttes for å avstenging av kjørefelt
ved trafikkuhell, for å oppnå toveis
trafikk i tunnelløpet eller i forbindelse
med sideorienterte vedlikeholdsarbeider.
Signalene skal i normalsituasjonen være
mørke
EX-kabler skal ikke benyttes
Kabling i tunnelen skal seksjoneres, slik at
andre seksjoner fungerer ved brudd på
en eller flere kabler i en seksjon.
Tilstrekkelig antall separate rom,
Lavspenning
Nødstrøm
Høyspenning/trafo
Tele
Akkumulator
Vegtunneler med lengde over 100 meter
skal ha belysning.
Hver fjerde armatur lyser i ca. 1 time
etter at strømmen faller ut (seksjonert
strømtilførsel)

OK

Kommentar

Nødstasjon med innsnakk utenfor
tunnel må plasseres i tilstrekkelig
avstand fra portal til at eventuell
røyk ut av munningen ikke
kommer i konflikt med bruk av
nødstasjonen. Også i tilstrekkelig
avstand til at rekkverk mot
tunnelportalen kan avsluttes. Bør
også omfatte Radio Norge, P2, P3
og P4

Forutsetter installering av DAB.
Ikke behov for FM-skilt
Fortsatt behov for varsling av
innsnakk.

Skal også etableres i tilknytning til
kryssene for omkjøring på begge
sider av tunnelen.

Forutsettes etablert ifm
tovegstrafikk i ett løp ved
planlagte stenginger.
Det er krav om at man minimum
skal se minst to kjørefeltsignaler
til enhver tid.
OK

OK

OK

Krav i hb forutsettes fulgt.
Lysberegninger må gjennomføres

OK
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Sikkerhetstiltak

N500

Ventilasjon

10.4

Krav for toløpstunneler

Toløpstunneler med lengde 0,5-1,0 km
skal dimensjoneres for en
brannbelastning på 20 MW.
Tunneler over 1,0 km dimensjoneres for
50 MW.
Tunneler i kl F >2 km dimensjoneres for
100 MW

Strømsåstunnelen
Ca 3800 m
OK

Kommentar

Ventilasjonsberegninger må
gjennomføres.
Krav tilsier 50 MW.
Rampene til/fra Konnerud må
undersøkes spesielt.

Tabell 1: Fravik, svakheter og mangler i forhold til krav i håndbok N 500.
«Særtrekkliste» for vurdering av nye tunneler
Forklaring på fargekodene i etterfølgende tabeller
Vurdering

Oppfølging

Ikke særtrekk

Ikke behov for tiltak

Særtrekk som kan medføre økt risiko

Vurdere hvilken risiko særtrekket utgjør og
kostnadseffektiviteten av å utbedre særtrekket eller
kompensere for det gjennom andre
risikoreduserende tiltak.

Vurdering av spesielle særtrekk ved tunnelen
Sikkerhetsparametere
Tunnellengde

Status
3760 m

Kommentar
 Lang tunnel


Vann- og frostsikring


ÅDT sesongvariasjoner
Innsatstid for
redningstjenestene
Andel tunge kjøretøy
Særtrekk ved tilstøtende veg

OK
Brannvesenet:
Ambulanse:
Politi:
OK






Svakhet

Transport av farlig gods
Avløp for brannfarlige og giftige
væsker

Hastighetsaspekter

OK
Forutsettes ført
sammen med
vaskevann til egen
oljeutskiller.
Svakhet

Gående og syklende

OK
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Brannsikret PE-skum (8 cm sprøytebetong) i eks
tunnelløp.
Betongelementer gjennom hele den nye
tunnelen.
Ingen spesielle
3-5 min fra Bangeløkka.

11 %
Fare for kø inn i tunnelen fra øst pga
rundkjøring og trafikksystemet på Bangeløkka.
Gjelder også tilbakeblokkering ut på E18 i begge
retninger, og inn i Kleivenetunnelen.



Vaskevann ca 80 l/ løpemeter tunnel.



Høyt hastighetsnivå pga lang tunnel. Spesielt
kritisk mot øst inn mot rundkjøringen tett på
tunnelportal.
Eget, tilstrekkelig attraktivt, tilbud utenom
tunnelen.
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Saktegående kjøretøy
Omkjøringsveg

OK





Svakhet



Geografi og meteorologi

Plassering av tekniske bygg
utenfor tunnel

Svakhet



Forbud mot traktor skiltes.
Omkjøring via Kreftingsgt/Øvre Sund bru og
Rosenkrantzsgata.
Buskerud Vegavdelingen ønsker å legge opp til
etablering av tovegstrafikk i ett løp ved planlagt
stenging av det andre løpet.
Kort avstand til omlegging mellom rundkjøring
og østre portal.
Ingen spesielle problemer. Duggproblemer i
dagens ettløpstunnel forventes å forsvinne med
envegsrettet trafikk.
Problemer med å plassere adkomst til teknisk
bygg utenfor østre portal.

Tabell 2: Vurdering av særtrekk
Oppsummering - avdekte sikkerhetsproblemer:
Sikkerhetsproblemer
1
Ramper til og fra Konnerudnedføringa er vist med stigning/fall 6-7 %.
2
Eksisterende løp= T9 (kravet tilsier T9,5).
3
Problemer med å få plass til havarilomme utenfor østre portal.
4
Utfordring med rømmingsveg for ramper ifm Konnerudnedføringa.
5
Konnerudnedføringa planlegges med ramper inn i Strømsåstunnelen.
6
Kort avstand (ca 30m) fra rampe fra tunnel til rundkjøring ifm Konnerudnedføringa.
7
Fare for kø inn i tunnelen fra øst pga rundkjøring og trafikksystemet på Bangeløkka.
8
Høyt hastighetsnivå pga lang tunnel. Spesielt kritisk mot øst inn mot rundkjøringen tett på
tunnelportal.
9
Buskerud Vegavdeling ønsker å legge opp til tovegstrafikk i ett løp ved planlagte stenginger.
Kort avstand til omlegging mellom rundkjøring og østre portal.
10
Problemer med å plassere adkomst til teknisk bygg utenfor østre portal.

Tabell 3: Oppsummering av vurderingene i tabell 1 og 2
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Sikkerhetsproblemene i tabell 1, 2 og 3 dannet grunnlag for identifisering av uønska
hendelser og medvirkende årsaker i HAZID-møtet. Resultatene er oppsummert i tabell 4.
Uønska hendelser
UH 1 Påkjøring
bakfra

UH 2
Feltskifteulykker

UH 3 Utforkjøring

UH 4 Sidekollisjon

UH 5 Møteulykke
UH 6 Brann

Medvirkende årsaker
BANGELØKKA
 Kø tilbake fra rundkjøringa på Bangeløkka og videre inn i tunnelen.
 Kø på rampe og videre ut på E18, fra Oslo.
 Kø på rampe og videre ut på E18, fra Kr. sand.
 Generelt komplisert kryss. Det kan bli vanskelig for trafikantene å velge riktig felt og
plassere seg riktig, og det kan oppstå problemer knyttet til «posisjonering».
 Dårlig sikt i kurven i venstre felt mot Bangeløkka, på veg ut av tunnelen.
 Høy hastighet i venstre felt, på veg ut mot rundkjøringa, på veg ut av tunnelen.
 Fletting/feltskifte fra filterfelt mot øvrig trafikk som skal inn i tunnelen. Avstanden
fra filterfeltets avslutning og fram til tunnelportalen er svært liten.
 Fletting mellom filterfelt fra tunnelen og trafikk mot E18/Oslo.
 Følgeulykke av brann: påkjøring bakfra dersom E18 røyklegges.
BJØRKELIA
 Rampa inne i selve tunnelen, fra Konnerud mot Bangeløkka, kommer brått på.
 Kort avstand fra tunnelportal til rundkjøringa/tilkobling med Konnerudnedføringa.
 Krapp kurvatur inn mot rundkjøringa/tilkobling med Konnerudnedføringa.
Utfordring å etablere tilstrekkelig sikt.
BANGELØKKA
 Fletting/feltskifte fra filterfelt mot øvrig trafikk som skal inn i tunnelen. Avstanden
fra filterfeltets avslutning og fram til tunnelportalen er svært liten.
 Fletting mellom trafikk i filterfelt fra tunnelen og trafikk mot E18/Oslo.
 Generelt komplisert kryss. Det kan bli vanskelig for trafikantene å velge riktig felt og
plassere seg riktig, og det kan oppstå problemer knyttet til «posisjonering».
 Start på filterfelt er plassert i kurve (på veg ut av tunnelen). Dårlig sikt ved feltskifte
fra høyre felt til «Oslofelt».
BJØRKELIA
 Rampe inne i selve tunnelen, trafikk fra Konnerud, kan medføre uheldig/lite planlagt
feltskifte.
 Dersom avstanden mellom tunnelportal og påkjøringsrampe ved Bjørkelia blir liten
kan dette medføre uheldig/lite planlagt feltskifte. Vanskelig å se trafikken som
kommer ut av tunnelen. Samtidig skal 2 felt innsnevres til ett felt retning
Mjøndalen i dette området.
BANGELØKKA
 Krapp kurve på filterfeltet ved rundkjøringa, i kombinasjon med høy hastighet fra
tunnelen (retn Mjøndalen-Oslo).
 Fare for å kjøre inn i sentraløya ved høy hastighet ut av tunnelen.
 Litt krappere/vanskeligere kurvatur (S-kurve) på rampa fra Kr.sand ned mot
Bangeløkka.
BANGELØKKA
 Høy hastighet ut av tunnelen mot Bangeløkka.
 Problemer med snøopplag på Bangeløkka kan gi siktproblemer.
BANGELØKKA
 Krapp/vanskelig kurvatur (S-kurve) på rampa fra Kr.sand ned mot Bangeløkka.
 HELE TUNNELEN
 Teknisk feil ved kjøretøy
 Trafikkulykke.
 Følgehendelse av brann: Røyken ventileres i farts/kjøreretningen, dette gjør at
røyken også kan bli ventilert ut på Bangeløkka og E18 (i dag ventileres det alltid mot
Bjørkelia).

Tabell 4: Identifiserte uønska hendelser og medvirkende årsaker
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3.1.3 Vurdering av risiko
Matrisen nedenfor gjengir hvordan gruppa vurderte risikoen knyttet til de identifiserte
uønska hendelsene.

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)

UH 1
UH 2
UH 3

Sjelden (1 gang hvert 11. - 30. år)

UH 4
UH 5

UH 1
UH 2
UH 6

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 30.
år)

Figur 6: Risikomatrise som viser gruppas vurdering av risiko. Nummereringen av hendelser
henviser til nummereringen i tabell 4. Anslagene er basert på analysegruppas kompetanse og
diskusjoner i gruppa.
Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko i henhold til Håndbok 271 og kan tolkes slik:
Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

3.1.4 Rangering av de uønska hendelsene mht risiko
Ut fra vurderingen av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik mht. til bidrag til risiko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UH 1 Påkjøring bakfra
UH 2 Feltskifte
UH 6 Brann
UH 3 Utforkjøring
UH 4 Sidekollisjon
UH 5 Møteulykke
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3.1.5 Forsag til risikoreduserende tiltak
Uønska
hendelse:

Medvirkende årsaker:

UH 1
Påkjøring
bakfra








Kø tilbake fra rundkjøringa på
Bangeløkka og videre inn i
tunnelen.
Kø på rampe og videre ut på E18,
fra Oslo.
Kø på rampe og videre ut på E18,
fra Kr. sand.
Dårlig sikt i kurven i venstre felt
mot Bangeløkka, på veg ut av
tunnelen.
Høy hastighet i venstre felt, på
veg ut mot rundkjøringa, på veg
ut av tunnelen.

Forslag til risikoreduserende tiltak:


Etablere køvarsling (detektering og varsling)
gjennom hele tunnelen.



Etablere tilfartskontroll (strupe igjen for å
redusere køproblemene), f eks stenge
påkjøring fra Bjørkelia eller Bj.Bjørnsons gate.



Stoppsikt mot Bangeløkka i innerkurve
dimensjoneres for 80 km/t. Hastighetsnivået
siste del av tunnelen retning Bangeløkka er
kritisk. Kurvaturen er på 200 m mellom
tunnelportalen og filterfeltet beholdes for å
holde fartsnivået nede.



Fletting mellom filterfelt fra
tunnelen og øvrig trafikk mot
E18/Oslo.



Vurdere å etablere krappere kurve på
filterfeltet, etter at man har kommet ut av
tunnelen, og eventuelt lengre avstand fra
tunnelportal til kurven for å skape bedre
forhold mht tilvenning til nye lysforhold.



Følgeulykke av brann: påkjøring
bakfra dersom E18 røyklegges.



Ved brann og ventilering av trafikken ut på
Bangeløkka: varsle og sette ned hastigheten
på E18 ved røykutvikling på Bangeløkka.
Særlig kritisk mht trafikken som kommer ut
av Kleivenetunnelen. Det er allerede mulig å
stenge trafikken sydfra i Kobbervikdalen.



Rampa inne i selve tunnelen, fra
Konnerud mot Bangeløkka,
kommer brått på.
Kort avstand fra tunnelportal til
rundkjøringa/tilkobling med
Konnerudnedføringa.
Krapp kurvatur inn mot
rundkjøringa/tilkobling med
Konnerudnedføringa. Utfordring å
etablere tilstrekkelig sikt.



Vurdere ny løsning for tilkobling til
Konnerud (uheldig kurvatur mot
rundkjøringa i Bjørkelia).



Ingen tiltak foreslått






Generelt komplisert kryss på
Bangeløkka. Det kan bli vanskelig
for trafikantene å velge riktig felt
og plassere seg riktig, og det kan
oppstå problemer knyttet til
«posisjonering».
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Fletting/feltskifte fra filterfelt mot
øvrig trafikk som skal inn i
tunnelen. Avstanden fra
filterfeltets avslutning og fram til
tunnelportalen er svært liten.



Ingen tiltak foreslått



Gruppa foreslo følgende tiltak mht problemer
med å få plass til havarilomme utenfor østre
portal: Havarilomme på høyre side, like etter
filterfeltet (på veg inn mot tunnelen retn
Mjøndalen), plasseres under motorvegbrua.
Her er det sannsynligvis mulig å etablere en
havarilomme. Denne havarilomma vil ikke
være hyppigst brukt. Må ha nødstyrepanel.
Havarilomme vist på venstre side vurderes
som uhensiktsmessig – fjernes.



UH 2
Feltskifte



Start på filterfelt er plassert i
kurve (på veg ut av tunnelen).
Dårlig sikt ved feltskifte fra høyre
felt til «oslofelt».



Korte ned avkjøringsfelt/filterfelt i tunnelen
(retning Bangeløkka) for trafikk mot Oslo.
Dette vil gi lavere hastighet. Bør starte inne i
tunnelen, omtrent ved kurveovergangen 500200 meter.



Fletting mellom trafikk i filterfelt
fra tunnelen og trafikk mot
E18/Oslo.



Vurdere å etablere krappere kurve på
filterfeltet, etter at man har kommet ut av
tunnelen, og eventuelt lengre avstand fra
tunnelportal til kurven for å skape bedre
forhold mht tilvenning til nye lysforhold.



Fletting/feltskifte fra filterfelt mot
øvrig trafikk som skal inn i
tunnelen. Avstanden fra
filterfeltets avslutning og fram til
tunnelportalen er svært liten.



Ingen tiltak foreslått



Generelt komplisert kryss. Det kan
bli vanskelig for trafikantene å
velge riktig felt og plassere seg
riktig, og det kan oppstå
problemer knyttet til
«posisjonering».



Ingen tiltak foreslått



Rampe inn i selve tunnelen, trafikk
fra Konnerud, kan medføre
uheldig/lite planlagt feltskifte.



Vurdere ny løsning for tilkobling til
Konnerud (uheldig kurvatur mot
rundkjøringa i Bjørkelia).



Dersom avstanden mellom
tunnelportal og påkjøringsrampe
ved Bjørkelia blir liten kan dette
medføre uheldig/lite planlagt
feltskifte. Vanskelig å se trafikken
som kommer ut av tunnelen.
Samtidig skal 2 felt innsnevres til
ett felt retning Mjøndalen i dette



Vurdere ny løsning for tilkobling til
Konnerud (uheldig kurvatur mot
rundkjøringa i Bjørkelia).
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området.
UH 6 Brann

UH 3
Utforkjøring

UH 4
Sidekollisjon

UH 5
Møteulykke



Som følge av teknisk feil ved
kjøretøy eller trafikkulykke.



Følgehendelse av brann: Røyken
ventileres i farts/kjøreretningen,
dette gjør at røyken også kan bli
ventilert ut på Bangeløkka og E18
(i dag ventileres det alltid mot
Bjørkelia).



Litt krappere/vanskeligere
kurvatur (S-kurve) på rampa fra
Kr.sand ned mot Bangeløkka.



Krapp kurve på filterfeltet ved
rundkjøringa, i kombinasjon med
høy hastighet fra tunnelen (retn
Mjøndalen-Oslo).



Fare for å kjøre inn i sentraløya
ved høy hastighet ut av tunnelen.



Høy hastighet ut av tunnelen mot
Bangeløkka.



Problemer med snøopplag på
Bangeløkka kan gi siktproblemer.



Krapp/vanskelig kurvatur (S-kurve)
på rampa fra Kr.sand ned mot
Bangeløkka.



Høyttalere som informerer trafikantene om
at utkjøring av tunnelen skal foregå via
filterfeltet.



Etablere tilfartskontroll slik at tunnelen
tømmes for trafikk på en mest effektiv måte.
Dette bør etableres i Bj.Bjørnsonsgate og i
rampa fra Oslo.



Lange noen tverrforbindelser mellom de to
løpene. Etablere brannvannledning mellom
løpene i de lange tverrforbindelsene.



Utvidelse for Konnerudnedføringa, som ikke
skal brukes i eksisterende tunnel, tettes.



Rekkverk mellom kjøreretningene i S-kurven
på rampa



Optimalisere kurvaturen og sideterrenget på
rampe fra syd



Ingen tiltak foreslått



Stoppsikt mot Bangeløkka i innerkurve
dimensjoneres for 80 km/t. Hastighetsnivået
siste del av tunnelen retning Bangeløkka er
kritisk. Kurvaturen er på 200 m mellom
tunnelportalen og filterfeltet beholdes for å
holde fartsnivået nede.



Stoppsikt mot Bangeløkka i innerkurve
dimensjoneres for 80 km/t. Hastighetsnivået
siste del av tunnelen retning Bangeløkka er
kritisk. Kurvaturen er på 200 m mellom
tunnelportalen og filterfeltet beholdes for å
holde fartsnivået nede.



Rekkverk mellom kjøreretningene i S-kurven
på rampa



Optimalisere kurvaturen på rampe fra syd

Tabell 5: Forslag til risikoreduserende tiltak rettet mot medvirkende årsaker

Sist revidert 16.04.2015

Side 23

3.1.6 Øvrige kommentarer og innspill fra gruppa
Ved Bjørkelia er det ca 8 km til nærmeste kryss i Mjøndalen (forutsatt at nytt kryss ved
tunnelportalen i forbindelse med Konnerudnedføringen ikke bygges), noe som kan medføre
kritiske situasjoner ved akutte hendelser pga store omveger for nødetatene. Av hensyn til
fremkommelighet for nødetatene er det derfor ønskelig at eksisterende grusveg ved
Bjørkelia også gjøres tilgjengelig for ny tunnelløp, slik at man raskt kan komme inn i dette
tunnelløpet. Planlagt terrassering av kjørebanene må derfor tilpasses dette behovet.
Gruppa vurderte også hva slags stigningsforhold man bør legge opp til mellom tunnelen og
rundkjøringa på Bangeløkka. Gruppa kom fram til følgende:
 Stigning/lavbrekk kombinert med kurve er uheldig mht tunge kjøretøy.
 5 %: utelukker etablering av vekslingsfelt for tovegstrafikk i ett løp. Vil være positivt
mht fartsnivå, men negativt mht sikt mot rundkjøring og problemer med å komme i
gang på vinterstid - noe som kan medføre kø på uventet tidspunkt.
 3 %: vil skape problemer med etablering av vekslingsfelt.
 Det vil være gunstigst dersom det er tilnærmet flatt mellom tunnelen og
rundkjøringa på Bangeløkka.

3.2 Trafikkomlegging ved planlagt stenging av det ene løpet

3.2.1 Beskrivelse av analyseobjektet
Planlagt stenging av ett av løpene, i forbindelse med vedlikehold, anslås å inntreffe ca 1
gang per mnd. For å unngå å benytte omkjøringsveger ved planlagt stenging må det legges
opp til tovegstrafikk i det løpet som ikke stenges. Det må derfor etableres et areal i
dagsonen, på begge sider av tunnelåpningene, slik at det blir mulig å krysse eller «veksle»
over til det løpet som skal benyttes.
En slik trafikkomlegging forutsetter tosidige dynamiske fartsgrenseskilt hver 250 m, tosidige
dynamiske skilt med symbol for møtende trafikk på hele strekningen med tovegstrafikk,
tosidig kjørefeltsignaler (plassert slik at trafikantene til enhver tid ser minst to signaler
framover) og flere bommer. Det forutsettes at slik trafikkomlegging foregår vha
helautomatisk trafikkstyring, uten bruk av manuelt arbeid ute på vegen (f eks kjegling).
Løsningen forutsettes kun benyttet ved planlagt stenging, om kvelden/natten. Det må
uansett benyttes omkjøringsveg ved uforutsette hendelser og ulykker i tunnelen. Fjernstyrt
stenging av tunnelen krever planlegging fra VTS-personell i forkant og spesiell opplæring av
personell på VTS. Fjernstyrt stenging av tunnelen vil altså kreve mer ressurser på VTS og
beredskapsplaner osv må gjennomgås for at dette skal fungere tilfredsstillende.
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Ved Bangeløkka;
Det er kun plass til å etablere en X (og ikke en V) på området Bangeløkka mellom
tunnelportal og rundkjøring. Trafikantene må få tid til å komme ut av tunnelen og tid til å
forberede seg på å kjøre inn i rundkjøringen (den totale lengden er på drøye 100 meter).
Ved stengt tunnel vil trafikantene bli anvist kjørefelt gjennom kjørefeltsignaler
(rødt/gult/grønt lys) og bommer.
Ved Bjørkelia;
Det er plass til å etablere en V på utsiden av tunnelportalen (ordinær/standard løsning). Ved
stengt tunnel vil trafikantene bli anvist kjørefelt gjennom kjørefeltsignaler (rødt/gult/grønt
lys) og bommer.

Figur 7: Eksempel på en «V-løsning» fra et annet prosjekt. Ved «X-løsning» er det ikke plass
til to separate kjørefelt over midtdeleren som i V-løsningen. I stedet anlegges det en
sammenhengende asfaltert flate i midtdeleren som trafikken ledes over.

Sist revidert 16.04.2015

Side 25

3.2.2 Østgående tunnelløp stengt
Filterfeltet fra E18 Oslo retning Mjøndalen og Kongsberg stenges med bom. All trafikk skal
samles inn i ett kjørefelt og ledes via rundkjøringen og eventuelt videre inn i tunnelen. All
øvrig trafikk inn mot Bangeløkkakrysset må tilpasse seg (som normalt) trafikken i
rundkjøringen. Løsningen medfører at det blir kun ca 50 meter fra tunnelportal til
vekslingsfelt og ca 30 meter fra rundkjøringen til første bom.

Figur 8: Løsning ved stenging østgående løp, tovegstrafikk i vestgående løp
3.2.3 Identifisering av sikkerhetsproblemer (stenging av østgående løp)
Tabellen nedenfor er en oppsummering av gruppas identifisering av uønska hendelser og
medvirkende årsaker til disse.
Uønska hendelser

Medvirkende årsaker

Feltskifte/påkjøring bakfra

Kort avstand på å flette fra 2 til 1 felt mot tunnelen.
Kort avstand fra tunnelportal til vekslingsfelt.
Høy hastighet ved liten trafikk.
Generelt trøtte bilister da stengingen skjer på kveld/natt.
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Tabell 6: Identifiserte uønska hendelser og medvirkende årsaker til disse

3.2.4 Vurdering av risiko (stenging av østgående løp)
For vurdering av risiko ble følgende skala for grovvurdering av risiko benyttet:
Liten risiko

En viss risiko

Middels risiko

Høy risiko

Fargekodene angir en vurderingsskala og kan tolkes slik:
Grønn – tiltak ikke nødvendig
Gul – tiltak bør vurderes
Oransje – tiltak skal vurderes
Rød – tiltak nødvendig
Gruppa vurderte at løsningen sannsynligvis vil medføre en «en viss risiko».
3.2.5 Vestgående tunnelløp stengt:
Filterfeltet inn mot tunnelen stenges og de to ordinære kjørefeltene innsnevres til ett felt,
før dette feltet «veksler» over i motgående løp. Spørsmålet er hvordan det ene kjørefeltet
på veg ut av rundkjøringen (mot tunnelen) skal sperres/stenges for å få til slik innsnevring.
Planen legger foreløpig opp til to felt ut av rundkjøringen. Det er kun ca 50 m fra
rundkjøringa til «vekslinga». Filterfeltet på veg ut av tunnelen opprettholdes som i
permanent løsning. Det forutsettes at rampe fra Konnerud i østgående retning stenges ved
slik trafikkomlegging.
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Figur 9: Løsning ved stenging vestgående løp, tovegstrafikk i østgående løp

3.2.6 Identifisering av sikkerhetsproblemer (stenging av vestgående løp)
Tabellen nedenfor er en oppsummering av gruppas identifisering av uønska hendelser og
medvirkende årsaker til disse.
Uønska hendelser

Medvirkende årsaker

Møteulykke

Store kjøretøy kommer over i motgående ved veksling (vestgående
trafikk).
Kjørende på veg ut av tunnelen (østgående trafikk) misforstår signalene
lengre fram (som viser 3 grønne piler) og legger seg over mot venstre for
tidlig.
Sammenfletting på kort avstand fra rundkjøring til vekslingsfelt.
Trafikk på veg ut av tunnel legger seg ut til høyre ved vekslingsfeltet og
treffer bil i filterfeltet.
Vekslingen ligger i en høyrekurve.
Generelt trøtte bilister da stengingen skjer på kveld/natt.

Feltskifte/påkjøring bakfra

Tabell 7: Identifiserte uønska hendelser og medvirkende årsaker til disse

3.2.7 Vurdering av risiko (stenging av vestgående løp)
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For vurdering av risiko ble følgende skala for grovvurdering av risiko benyttet:
Liten risiko

En viss risiko

Middels risiko

Høy risiko

Fargekodene angir en vurderingsskala og kan tolkes slik:
Grønn – tiltak ikke nødvendig
Gul – tiltak bør vurderes
Oransje – tiltak skal vurderes
Rød – tiltak nødvendig
Gruppa vurderte at løsningen sannsynligvis vil medføre en «en viss risiko».
3.2.8 Forslag til risikoreduserende tiltak ved stenging av østgående eller vestgående løp:
 Sørge for stenging av venstre felt mellom rundkjøring og vekslingsfelt (for å unngå
fletteproblematikk).
 God forvarsel i alle tilfarter.
 Kjørefeltsignalene på veg ut av tunnelen mot Bangeløkka. Kjørefeltsignaler med rødt
legges like etter vekslingsfeltet. Droppe siste viste kjørefeltsignal. Oppheves med
overhengende skilt.
Selv om disse tiltakene iverksettes vil løsningen fortsatt ha en viss risiko. Dette forklares med at det
er liten plass til å gjennomføre veksling. Dette er mest kritisk i løsningen med stenging av østgående
løp, når man kommer ut av tunnelen.

3.3 Vurdering av forhold ved tilkobling med Konnerudnedføringa
Gruppa påpekte følgende sikkerhetskritiske forhold ved løsning for tilkobling med
Konnerudnedføringa:
 Bratte ramper (av- og påkjøring)
 Kort avstand mellom tunnel og rundkjøring
 Stigning på den lange tunnelen mot sentrum, vedtatt løsning har for bratt stigning,
nesten 7 %.
 Problemer med slyng og stigning på vegen opp mot Konnerud, i kombinasjon med
kryss.
 Det må søkes VD om fravik mht rampene inn/ut av tunnelen.
 Kort avstand fra ny «bytunnel» til rundkjøringa på nordsiden.
 Konnerudnedføringa vil hovedsakelig medføre økt trafikk retning Oslo. Mulig dette
kan medføre tilbakeblokkering i tunnelen, og må vurderes nærmere.
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4. Anbefalinger for videre arbeid
Gruppas vurdering av planforslag for etablering av nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen
konkluderte med at det er størst risiko knyttet til påkjøring bakfra, feltskifteulykker og
brann. Som risikoreduserende tiltak foreslo gruppa at det bl a etableres køvarslingssystem,
tilfartskontroll, høyttalersystem som varsler trafikantene, siktforbedringer og justering av
ramper og filterfelt.
Gruppas vurdering av løsning for trafikkomlegging ved planlagt stenging av ett løp (tovegstrafikk i ett
løp) konkluderte med at det er størst risiko knyttet til stenging av østgående løp da trafikantene skal
«veksle» like etter at man har kommet ut av tunnelen. Som risikoreduserende tiltak foreslo gruppa
at man bør stenge venstre kjørefelt mellom rundkjøring og vekslingsfelt (for å unngå

fletteproblematikk), at det gis god forvarsling i alle tilfarter og at kjørefeltsignalenes
plassering optimaliseres.
Selv om tiltakene nevnt ovenfor iverksettes vil løsningen for trafikkomlegging ved stenging av ett løp
fortsatt ha en viss risiko. Dette begrunnes med at det er liten plass til å gjennomføre «veksling»
mellom rundkjøringa og tunnelåpningen. Løsningen forutsetter dessuten det bl a etableres

tosidige dynamiske fartsgrenseskilt hver 250 m, tosidige dynamiske skilt med symbol for
møtende trafikk på hele strekningen med tovegstrafikk, tosidig kjørefeltsignaler (plassert slik
at trafikantene til enhver tid ser minst to signaler framover) og flere bommer.
Når det gjelder løsningen som viser tilkobling med Konnerudnedføringa gjenstår mye
detaljering for å få til en sikkerhetsmessig god løsning. Dette gjelder spesielt den korte
avstanden mellom tunnelåpning og rundkjøring, stor stigning på rampene og behov for
rømmingsveg mellom rampene.

Sist revidert 16.04.2015

Side 30

