
RAPPORT 

E134 Strømsåstunnelen                 
Reguleringsplan med KU for nytt tunnelløp 
 

OPPDRAGSGIVER 

Statens vegvesen 

EMNE 

Trafikkstyring 

DATO / REVISJON: 29. januar 2016 / 01 
DOKUMENTKODE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hjldrm
Typewriter
Vedlegg 17



 

  29. januar 2016 / 01  Side 2 av 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 

 

 



 

RAPPORT  

OPPDRAG E134 Strømsåstunnelen 
Reguleringsplan med KU for nytt tunnelløp 

DOKUMENTKODE 
  

EMNE Trafikkstyring TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Oddvar Kaarmo 
KONTAKTPERSON Nils Brandt UTARBEIDET AV Idar Bækken/Oddvar Kaarmo 
                 ANSVARLIG ENHET 0000 Multiconsult AS 
                       

 
 

SAMMENDRAG 

E134 Strømsåstunnelen er et prosjekt initiert for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften (sluttilstand). 

Det er et krav (SVV Region sør) om at tunneler med to løp og ensrettet trafikk (totalt 4 felt) skal kunne håndtere en 
planlagt stengning av ett tunnelløp ved å kanalisere trafikk i motsatt tunnelløp (tovegstrafikk med redusert hastighet)

Rapporten `Trafikkstyring` omhandler planen for trafikkstyring (skiltplan, faste og variable skilt, signaler og bommer) 
for tunnelprosjektet E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp. 

Når anlegget står ferdig vil E134 Strømsåstunnelen fremstå som både trafikk- og rømningssikker og i samsvar med 
kravene gjengitt i tunnelsikkerhetsforskriften. Videre skal E134 Strømsåstunnelen være hensiktsmessig å drifte og 
vedlikeholde, med sikker tilgang for systematisk vedlikehold. Tunnelene utstyres med variable skilt og signaler, slik at 
ved stenging av ett løp kan trafikken avvikles med tovegs trafikk i det andre løpet. Lokalt vegnett skal etter planen 
ikke benyttes ved planlagt stengning av ett av tunnelløpene. 
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1 Innledning 
 
E134 Strømsåstunnelen går fra Bangeløkka i øst til Bjørkelia i vest og har ett løp med tovegs trafikk.  
 
I forbindelse med det pågående reguleringsarbeidet for nytt tunnelløp skal det utarbeides en rapport som omhandler 
problemstillinger tilknyttet trafikkstyring, ved tilfeldig eller planlagt stengning av tunnel. 
 
Ved planlagt stengning vil trafikken bli ledet over i motsatt tunnelløp før inngangen til tunnelen. Dette vil være et 
avvik fra normalsituasjonen, med skiltet redusert fartsgrense. Etter tunnelen ledes trafikken tilbake til riktig kjørebane 
i dagen.  
Det er ønskelig/krav at omleggingen av trafikken skal skje ved automatisk styring fra VTS, med fastsatt oppsett, 
standard rutine for stengning `trykk på en knapp`. 
 
Tema for denne delrapporten er system for trafikkstyring. Det henvises til andre delrapporter i prosjektet når det 
gjelder trafikksikkerhet, brannsikring, rømning og utstyr for overvåkning og varsling, samt kostnader for trafikkteknisk 
utstyr. 
 

 
 
Figur 1 Oversiktskart 

1.1 Bangeløkkakrysset 
 
Bangeløkkakrysset kobler E134 med E18. Videre forbinder Bangeløkkakrysset trafikk til/fra Drammen sør/Bjørnstjerne 
Bjørnsons gt. med E18 og E134.  
Rundkjøringen har filterfelt fra E134 retning Oslo og filterfelt fra E18 retning Mjøndalen/Kongsberg. Filterfeltene skal 
avlaste rundkjøringen for trafikk fra E134 og E18 til/fra Drammen. Trafikkanalyser og observasjoner av dagens trafikk 
viser at Bangeløkkakrysset tidvis sliter med kapasitetsproblemer. Det står køer i alle retninger, trafikkvekst (prognoser) 
bidrar ytterligere til å forsterke problemstillingen. 
 
Nytt tunnelløp for E134 vil isolert sett ikke bidra til mer kø (dagens trafikkbilde). Trafikkmengden som benytter dagens 
E134 Strømsåstunnel vil kun bli splittet i to separate tunnelløp. På sikt vil økt vegkapasitet bidra til økt trafikk, videre 
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kan eventuelle flere fremtidige påkoblinger bidra til økt trafikk (eksempelvis Konnerudnedføringen).  
I perioder der trafikkbelastningen overstiger kapasiteten til det nærliggende vegsystemet vil køer etableres. Dersom 
ikke trafikkbelastningen avtar vil køene vokse i lengde og i tid (ved normal trafikkutvikling). 
 

 
 
Figur 2 Bangeløkkakrysset, dagens løsning (2015) 
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Figur 3 Bangeløkkakrysset, fremtidig utforming med to tunnelløp (år 2025 +/-) 

1.2 Bjørkelia 
 
Tunnelens nordre del munner ut i Bjørkelia, som ligger i et ubebygd område med sidebratt terreng. Siktforhold og 
geometri vil være nær optimale. Strekningen med ny 4 felts veg vil gå omlag 1.250 meter i retning Mjøndalen etter 
tunnelen. 
 

 
 
Figur 4 Bjørkelia (år 2025 +/-) 
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2 Trafikkmengde og hendelser 
Trafikkmengder 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsåstunnelen var i 2014 på 17.600 kjøretøy pr. døgn. Antatt åpningsår for 
Strømsåstunnelen er 2023. Den dimensjoneres for trafikkmengden 20 år senere, i 2043. Ut fra fylkesvise prognoser 
blir dimensjonerende trafikkmengde i tunnel ÅDT 26.000 kjt/døgn. 
 
Forutsatt jevn trafikkvekst kan trafikkmengden i år 2023 bli ÅDT 20.200 kjt/døgn.  
Tungtrafikkandelen er11 %, den antas å forbli på dettte nivået.  
 
2.1 Ulykkesfrekvenser 
 
I Trafikksikkerhetshåndboken (utgitt av TØI/Transportøkonomisk institutt) angis typiske ulykkesforhold ved tunneler. 
Ved ulykkesberegning vurderes ulike soner i tunnelen.  
 
Ulykkesrisikoen i tunneler er høyest i overgangssonene til tunnelene. Overgangssonene defineres vanligvis som de 
siste 50-100 meter før tunnelen og de første 50-100 meter inne i tunnelen. Midtsonen er resten av tunnelen.  
 
Risikotall omfatter alle politirapporterte personskadeulykker. I tunneler øker antall ulykker med synkende kurveradius.  
Antall branner stiger sterkt med økende stigning. 
 
2.2 Tunnelsikkerhet, beregning med TUSI 
 
Beregningsmodellen TUSI (TUnnelSIkkerhet) beregner: 
• Trafikkulykker med personskade 
• Kjøretøystopp (tunge og lette) 
• Branntilløp (tunge og lette) 
 
Med trafikkulykker menes i denne sammenheng trafikkulykker med personskade som har bakgrunn i den trafikale 
situasjonen. Dette i motsetning til ulykker hvor bakgrunnen er farlig gods, eksplosjoner eller lignende. 
 
Ved hjelp av geometriske data for tunnelen beregnes en forventet ulykkesfrekvens for deler av og hele tunnelen. 
Beregningene er basert på norske og utenlandske undersøkelser som dokumenterer sammenhengen mellom 
ulykkesfrekvens og geometriske forhold. Beregnet antall trafikkulykker påvirkes av valgt ulykkesfrekvens på veg i 
dagen. Nyere tall fra TØI viser ulykkesfrekvens 0,067 ul/mill.kjt.km for motor B-veg, det er lagt inn som referanse. 
 
Strømsåstunnelen har en gjennomsnittlig stigning på 1,6 %, mens enkelte partier har noe høyere stigning. Kurvaturen 
er i hovedsak slak, men krappere inn mot Bangeløkka – der trappes dog fartsgrensen ned, fra 90 km/t, via 70 km/t, til 
50 km/t nær rundkjøringen. 
 
ÅDT: 20.200 kjt/døgn 
Tunnellengde: 3800 m  
Tungtrafikkandel: 11 %  
 
Beregningene med TUSI ga da dette resultatet for ny Strømsåstunnel, med trafikkmengde i år 2023: 
          
        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 
Navn  ÅDT Lengde Arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        
x 
1000kjtkm           

                   
E134 
Strømsåstunnelen 20200 3800 27648,75 0,449 0,016 0,246 0,065 331,785
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Kjøretøystopp: betyr normalt at kjøretøyer slipper opp for drivstoff, eller får motorstopp. Normalt vil slike hendelser 
ikke kreve aksjon fra utrykningskjøretøy.  
 
Personskadeulykker: vil kreve innsats fra politi / ambulansekjøretøy.  
 
Branntilløp: vil kreve stenging, utrykning, slokking og eventuelt evakuering av hele tunnelen. 
 
Dette indikerer hvilke situasjoner som trafikkstyringen må håndtere, dersom erfaringsdataene i TUSI-modellen fortsatt 
er gyldige i fremtiden. 

3 Trafikkstyring 
 
Tunnelanlegget skal etter en fastsatt vedlikeholdsplan stenges med faste intervaller, for rengjøring, drift og 
vedlikehold (planlagt stengning, normalt kveld/natt). Når ett tunnelløp er stengt skal all trafikk ledes over til 
motgående tunnelløp. Dette betyr at trafikken skal håndteres som ordinær tovegstrafikk gjennom ett tunnelløp  
(med redusert hastighet). Denne trafikkomleggingen planlegges styrt gjennom variable skilt, bommer og 
kjørefeltsignaler. 
 
Stenging av tunnel gir disse omkjøringssituasjonene: 
A: Omkjøring med tovegstrafikk i nordgående løp eller sørgående løp.  
B: Ved begge løp stengt er Bjørnstjerne Bjørnsons gate omkjøringsveg. 

3.1 Prinsipp trafikkløsning 
På en høytrafikkert veg med to tunnelløp hvor trafikken skal ledes over i ett tunnelløp, kan man ta utgangspunkt i figur 
6.3 i håndbok N500 «Vegtunneler».  
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Figur 5 Prinsippskisse portalsone, fra tunnelnormalen (N500) 
 
Skissen viser hvilket trafikkteknisk utstyr som bør inngå foran en toløpstunnel, og plassering av dette. Det vises normal 
situasjon, samt utstyr for stenging. Stenging betyr her at trafikantene må vente, snu eller ledes om på annet vegnett. 
 
For å ha tovegstrafikk i ett løp må det suppleres med annet trafikkteknisk utstyr og skilt, for å kunne legge om 
trafikken på en sikker måte.  
Med stopplomme, driftsåpning og de viste skilt/skiltavstander før tunnelen, vil det kreves god plass foran 
tunnelportalen for å kunne følge denne malen for skilt og utstyr. 
 
Tilstrekkelig kjøreåpning for å lede trafikken mellom løpene, bommer, portaler/galger med skilt og kjørefeltsignaler, 
variable skilt med omkjøringsvisning, fartsgrenser, feltforløp, fareskilt (motgående trafikk) krever også plass for skilt og 
utstyr. 

3.2 Bangeløkkakrysset 
 
Det er mange elementer som inngår for å oppnå et forsvarlig nivå for trafikkomlegginger.  
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På Bangeløkka er det svært begrenset plass, både tilgjengelig areal og lengde fra tunnelportal til rundkjøringen er for 
små til å kunne planlegge en helt ideell løsning. 
 
Det er utfordrende å varsle trafikantene tilfredsstillende om at midtdeler skal krysses, samt å få inn de riktige 
elementene for å ivareta trafikksikkerheten når trafikken legges om.  
 
I planen er det foreslått en løsning som teknisk sett er gjennomførbar gitt de fysiske forhold. Her er det forutsatt at 
det ikke endres i annet vegnett på Bangeløkka, da dette ville medført betydelig endring i kostnadsbildet.  
På tilstøtende vegnett (Bjørnstjerne Bjørnsons gt.) er det allerede installert variable skilt som benyttes ved stenging av 
tunnelen. Disse beholdes, og kan benyttes ved evt. full stenging av begge tunnelløpene. 
 
Åpningen for trafikkomlegging på Bangeløkka har ikke standardutforming på grunn av knapp plass. Det blir ett felles 
krysningspunkt som vil måtte benyttes ulikt etter hvilket tunnelløp som stenges. Veggeometrien (horisontalt og 
vertikalt) er tilpasset i forhold til krysningspunktet. 
 
Erfaringer fra andre prosjekt viser at det kan være vanskelig for trafikantene å ta stilling til samtidig omfattende og 
komprimert informasjon. 
Ved planlegging må det vurderes om trafikantene vil kunne håndtere all informasjon (variabel skilting, bommer, og 
kjørefeltsignaler) innenfor denne begrensede plassen.  
Planforslaget søker å gi de helt nødvendige opplysningene om kjøremønster i den aktuelle situasjonen, mens 
unødvendig informasjon sløyfes.  
 
Forslaget til trafikkstyring må videre behandles av Statens vegvesen og Risikoanalysegruppen, vegeier (D/V) samt VTS. 
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Figurene nr. 6 – nr. 13 er utdrag fra skiltplanen, tegningsnr. er vist i parentes. Skilt, signaler og bommer er inntegnet. 
Variable skilt som ikke er i bruk er vist som grå flater. 
 
Figur 6 gjelder normalsituasjonen, med alle visningsmål. Variable skilt for omkjøring/stenging er grå, og signaler er 
slukket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6 
Normalsituasjon 
Begge tunnelløp operative 
(L101) 
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Figur 7 viser stenging av eksisterende tunnel, i nordgående retning. Løpet stenges med bom (rød strek), og trafikken 
ledes over til motsatt løp (grønn pil). 
 

Figur 7 
Eksist. tunnel, retning mot 
Mjøndalen/Kongsberg stengt 
(M111) 
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Figur 8 
Ny tunnel, retning fra 
Mjøndalen/Kongsberg stengt 
(M101) 
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Når begge tunnelløp er stengt ledes trafikk fra E18 til Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som omkjøringsrute mot 
Mjøndalen.  

3.3 Bjørkelia 
 
Ved Bjørkelia er det brukbar plass langs den planlagte vegen. Her kan man forholdsvis enkelt etablere normal 
trafikkstyring. Planen viser også en omkjøringsveg over tunnelportalen. Denne brukes bare i en situasjon hvor begge 
tunnelløpene er stengt, slik at trafikken må ledes tilbake mot Mjøndalen. 
 
Vegplanens horisontal- og vertikalgeometri er tilrettelagt for veksling mellom kjørefelt, slik at trafikken kan ledes fra  
4 felt til 2 felt via en standard utformet avslutning av kjørefelt.  
 
Ved stenging av løp reduseres hastighetsgrensen i retning mot tunnelen, og trafikken ledes fra to til ett kjørefelt, før 
den ledes over i motsatt løp med toveis trafikk. 
 

Figur 9 
Begge tunnelløp stengt 
(M121) 
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Figur 10 
Normalsituasjon 
Begge tunnelløp operative 
(L104) 
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Nederste del av figur 11 viser strekningen nærmest Mjøndalen, med trinnvis stenging av kjørefelt. Ved tunnelen ledes 
trafikken over i motsatt løp. 

Figur 11 
Retning mot 
Bangeløkka/Drammen stengt 
(M104)
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Figur 12 
Retning fra 
Bangeløkka/Drammen stengt 
(M114)
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Når begge tunnelløp er stengt ledes trafikk fra Mjøndalen ut til siden, over tunneltaket og tilbake mot Mjøndalen. 
 
 
 

Figur 13 
Begge tunnelløp stengt 
(M122) 


