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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å planlegge ny veg og jernbane

mellom Arna og Stanghelle/Helle i prosjektet «E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det er utarbeidet
en teknisk detaljplan samt en felles statlig reguleringsplan for veg og bane, med tilhørende
konsekvensutredning for den ca. 30 km lange strekningen. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet. Denne prosjektrapporten er en samlet teknisk
detaljplan for veg og bane, som beskriver det tekniske grunnlaget for reguleringsplanen.

Bakgrunnen for prosjektet er at dette er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med stor trafikk,
samtidig som strekningen er svært utsatt for ras og har mange ulykker. Dagens vegtunneler

tilfredsstiller heller ikke EU sine tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og
redusert reisetid.

Figur 1.1: Oversiktskart for planlagt veg og bane fra Stanghelle til Arna

Ny dobbeltsporet jernbane består av to tunneler på ca. 7,9 og 18,7 km samt to nye stasjoner; Vaksdal
og Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon, og nord for Stanghelle skal ny bane

koples på dagens jernbanetrasé. På hele strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.
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Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner på Trengereid, Vaksdal
og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges med to tunnelløp. Tunnelen mellom
Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle skal bygges med ett tunnelløp med tovegstrafikk.
Kryssløsninger i fjell benyttes for avgreining til Vaksdal og Trengereid.

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. Mellom Arna og
Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrasé, mens rømning fra veg ivaretas med
rømning til parallelt vegløp.

Som del av håndteringen av overskuddsmasser planlegges det at Hardangervegen opp Trengereiddalen
blir utvidet med forbikjøringsfelt, samt at det etableres ny gang- og sykkelveg fra Trengereid til
Gullbotn.

På Vaksdal er det utarbeidet planforslag for to ulike løsninger. I planforslag B1 ligger jernbanestasjonen
og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal senter. I planforslag B2 ligger jernbanestasjonen rett øst for
dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor sentrum, oppe i Tolåsen.

Figur 1.2: Prinsipp planforslag B1 og B2 på Vaksdal. Kilde: Statens vegvesen

Denne prosjektrapporten, sammen med fagrapporter, modell og tegninger, danner grunnlaget for
utarbeidelse av reguleringsplan, konsekvensutredning og kostnadsberegning.
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Mål og krav

1.2.1

Samfunnsmål

Samfunnsmålet for konseptvalgutredningen er godkjent av Samferdselsdepartementet og blir videreført i
reguleringsplanen:

I 2050 skal transporten i korridoren skje trygt og pålitelig med reduserte avstandskostnader, som gir
grunnlag for regional utvikling. Dette er videre definert som at:

1. Ingen reisende langs E16 eller med banen skal bli drept eller hardt skadd som følge av skred
eller påkjørsel av tog

2. Ny infrastruktur skal bidra til sterkt redusert reisetid og økt kapasitet for bane

1.2.2

Effektmål

Utledningen av samfunnsmålet er at det på et mer detaljert og konkret nivå fastsettes flere effektmål for
veg og bane. Disse målene er videreført fra KVU (Arna – Voss) og planprogrammet for Arna – Stanghelle.

1.2.3

Effektmål 1: Trygg transport

Et overordnet mål for prosjektet er å øke samfunnstryggheten på strekningen ved å fjerne skredfarlige

strekninger. I tillegg til effekt av økt trygghet mot skred, skal infrastrukturen utformes slik at risiko for
andre ulykker blir redusert.
·

Trygg veg og bane mot skred
o

Transportsystemet skal utformes slik at den skredsikre infrastrukturen blir det naturlige
valget for lokaltrafikken

o

Tunnelpåslag for ny trasé skal være i område som møter risikoakseptkriteriene for skred, dvs.
tolererbar/akseptabel risiko

o

Nye stasjoner skal legges til område som møter kravene til den strengeste trygghetsklassen
for skred i TEK17

·

Høy trafikksikkerhet og reduksjon i antallet ulykker
o

Tallet på drepte/hardt skadde i trafikkulykker på E16 Voss-Arna skal reduseres med minst 60
% sammenlignet med perioden 2004-2011

·
·

Det skal etableres et bedre tilbud for gående og syklende langs dagens veg eller banetraséer

Både veg og bane skal utformes i tråd med gjeldende lovverk, normer og regler for utforming av
slike anlegg

·

1.2.4

Banelinjen skal ikke ha overganger i plan

Effektmål 2: Redusert reisetid og økt kapasitet

Ny infrastruktur skal bidra til sterkt redusert reisetid og økt kapasitet for banen. Prosjektet skal også
sikre stor reduksjon i reisetid på veg og sterkt redusert konsekvens av hendelser.
·

Redusert reisetid på bane for lokaltog, fjerntog og godstransport kan måles i reisetid for

lokaltog: Her vil rutetid for lokaltogene bli redusert fra dagens 28 minutter (varierer fra 23-33
minutter) til mindre eller lik 14 minutter på strekningen Arna – Stanghelle
·

Økt kapasitet på strekningen gir mulighet for et rushtilpasset rutetilbud for gods- og persontrafikk
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For regiontog skal det gi stiv timesfrekvens med halvtimesfrekvens i rush. For Arna-

Stanghelle vil effekt bli nådd med tilnærmet stiv timesfrekvens med halvtimesfrekvens i rush.
Full effekt skal være nådd når hele strekningen Arna-Voss er satt i drift
o
o

For fjerntog skal det gi to-timers grunnrute med mulighet for ekspressavganger i rush

For godstog skal det være mulig med 10 godstogpar per dag per retning ved toglengde på
600 meter. Økt kapasitet på strekningen gir rom for stive timesruter Bergen – Voss, og

mulighet for ekstratilbud i perioder på døgnet der gods eller personmarkedet etterspør et
rushtilbud.

·
·
·

Kjøretiden for godstrafikken Oslo – Bergen skal få en tilsvarende innsparing

Reisetid og reiselengde langs E16 skal reduseres vesentlig sammenlignet med i dag

Redusert omfang og konsekvens ved vegstenging (drift, skred, ulykker mm.) ved at det på hele
strekningen blir sikret et godt parallelt lokalvegnett

·

1.2.5

Gode knutepunkt mellom bane og buss

Effektmål 3: Legge til rette for en effektiv planprosess og kostnadseffektiv utbygging

I utviklingen av prosjektet skal det aktivt søkes etter løsninger som kan holde kostnadsnivået nede i
plan-, bygge- og driftsfasen.

1.2.6

Andre viktige mål

Bærekraftig lokal og regional utvikling.
·
·
·

1.2.7

God arkitektur og landskapstilpasning

Unngå/minimere fysiske og visuelle barrierer

Ha god økologisk tilstand i vannforekomster både i sjø og ferskvann

Resultatmål

Resultatmål for denne prosjektfasen er:
·

Utarbeide statlig reguleringsplan med KU, samt teknisk detaljplan for bane, for alternativet

vedtatt i planprogrammet. Det blir lagt opp til et gjennomgående alternativ, men i Vaksdal skal
det utredes to alternative kombinasjoner for veg og bane
·

Gjennomarbeidet og forankret plan med KU som støtter samfunnsmålene og effektmålene
oversendt KMD innen september 2020. KMD avgjør når planen skal legges ut til høring
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Om rapporten

Hensikten med denne rapporten er å presentere de omforente løsningene som er grunnlaget for teknisk
detaljplan, reguleringsplan, konsekvensutredning og kostnadsberegning.

Forprosjektet valgte man å splitte i to faser, henholdsvis «silingsfasen» og «teknisk forprosjekt». I første
delfase ble det utredet en rekke alternativer i de fire dagsonene i prosjektet, med fokus på hovedfagene
bane og veg. Parallelt med dette pågikk det en optimalisering av geometrien i de lange tunnelene. I

denne silingsfasen jobbet prosjektgruppen tett sammen og tok beslutninger på ulike løsninger gjennom
hyppig bruk av heldags beslutningsmøter (ICE-møter). Fasen ble avrundet med leveranse av en silingsrapport (UAS-01-A-00013) som presenterte anbefalte løsninger. Løsningene er tatt med inn i neste

delfase, hvor videre detaljering er utført, samtidig som flere fag ble tyngre involvert i prosjekteringen.
De valgte løsningene fra detaljeringsfasen blir dokumentert i denne prosjektrapporten.

I arbeidet med E16 og Vossebanen har i underkant av 40 fagområder gitt sine bidrag, med det formålet

å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for infrastrukturen innenfor bindinger i konsept 5
i konseptvalgutredningen(«K5-alternativet»). Prosjektrapporten er en oppsummerende rapport basert på
innspill fra de nevnte fagområder og deres respektive fagrapporter. Det er henvist til fagrapportene i de
respektive kapitlene i denne rapporten.

Avslutningsvis i rapporten beskrives en del saker som ikke er avklart i prosjektarbeidet, men som må
settes fokus på og utredes nærmere i videre planlegging.

Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokument ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden

01.07.2021-17.09.2021. Det har i denne perioden blitt arbeidet videre med optimalisering av

banelinjen (UAS-01-A-00058), og det er med grunnlag i nærmere utredninger gjort endringer på
Trengereid. For å oppnå bedre stigningsforhold og unngå reduksjon i hastighet for togene, er

høybrekket på Trengereid fjernet. Banelinjen ved tidligere dagsone er senket ca. 30 meter. Man unngår
da også pumping av vann fra lavbrekket som var i banetunnelen øst for Trengereid i den opprinnelige
banegeometrien. Banen ligger nå uten dagsone, i tunnel forbi Trengereid. Kostnadsbildet vil være det

samme, selv om tiltaket medfører mer tunnel og lengre rømningstunneler, særlig fordi en unngår risiko
og trafikkomlegging knyttet til bygging av en lang løsmasseportal. Permanent kortere kjøretid for
togtrafikken, og vesentlig mindre ulemper for E16-trafikken i anleggsfasen, vil også være
samfunnsøkonomisk gunstig.

Endringen er bare gjennomført for planforslag B2. Dersom det blir aktuelt å gå videre med planforslag
B1, må tilsvarende endringer gjøres for det alternativet.

Endringen for bane i planforslag B2 på Trengereid er innarbeidet i plankart, bestemmelser,

planbeskrivelse, modeller, B- og C-tegninger for veg og bane, W-tegninger for eiendomserverv,

fagrapport støy (UAS-01-A-00009) samt i denne prosjektrapporten. Det gjøres oppmerksom på at
endringen ikke er innarbeidet i de øvrige fagrapporter og fagtegninger som er produsert i, eller i

tilknytning til prosjektet. For videre prosjektfaser er det viktig å påse at endringen blir innarbeidet for
alle fag. Alle rapporter og tegninger må gjennomgås med tanke på endringen, slik at det videre
prosjektarbeidet ikke baseres på feil grunnlag. Endringen er nærmere beskrevet i kapittel 23.5.
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SAMMENDRAG

Statens vegvesen og Bane NOR planlegger ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle/Helle. Det er

utarbeidet teknisk detaljplan samt en felles statlig reguleringsplan for veg og bane, med tilhørende

konsekvensutredning for strekningen. Bakgrunnen for prosjektet er at dette er en viktig forbindelse,

samtidig som strekningen er en flaskehals med lav kapasitet for banen, og har dårlig sikkerhet mot ras
og ulykker for både veg og bane.

Fellesprosjektet «E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle» omfatter ny veg og bane mellom Arna og

Stanghelle/Helle. Fellesprosjektet er første byggetrinn for utvikling av strekningen mellom Arna-Voss.
Det innledende forprosjektet besto av to faser, henholdsvis «silingsfasen» og «teknisk forprosjekt». I

første delfase ble en rekke alternativer i prosjektets dagsoner utredet, med vekt på hovedfagene bane
og veg. Parallelt med dette pågikk det en optimalisering av geometrien i de lange tunnelene.

Silingsfasen ble avrundet med leveranse av en silingsrapport (UAS-01-A-00013) som presenterte
anbefalte løsninger. Løsningene ble tatt med inn i neste delfase, hvor videre detaljering ble gjort,

samtidig som flere fag ble mer involvert i prosjekteringen. De valgte løsningene fra den innledende

forprosjektfasen ble videreført i arbeidet med teknisk detaljplan for veg og bane, kostnadsberegning
samt utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning.

Prosjektrapporten viser, sammen med alle fagrapportene, valgte løsninger for:
·
·
·
·
·

Trasévalg for veg i samspill med bane

De spesifikke tekniske løsningene for bane
De spesifikke tekniske løsningene for veg
Felles tekniske løsninger for bane og veg
Felles rømningskonsept

Veg og bane på den 3 mil lange strekningen skal anlegges i nye tunneler med korte dagsoner på

Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Landskapet på strekningen kjennetegnes av bratte

fjellsider og dype fjorder, som medfører at veg og bane må legges i tunnel. Utbyggingen vil for både veg
og bane føre til økt sikkerhet, økt kapasitet og redusert reisetid.

I fellesprosjektet ligger banetunnelene og vegtunnelene parallelt, tett sammen i én tunnelkorridor på

store deler av strekningen fra Stanghelle til Arna. Løsningene som er presentert hensyntar mulighetene
for store innsparinger som ligger i fellesprosjektet, med blant annet felles anleggstverrslag, tekniske
bygg, føringsveger for infrastruktur, adkomst for drift, dreneringssystem og rømningskonsept.

Fellesprosjektet gir muligheter og gevinster, men også klare bindinger for linjegeometri, og mindre rom
for etappevis utbygging. På grunn av sikkerhetshensyn er vegtunnelene planlagt uten lange rettstrekk.
Slake kurver i vegtunneler motvirker monotoni og bedrer avstands-bedømmelsen, og gir derfor en
bedre sikkerhet mot alvorlige ulykker.

For å redusere lengden på rømningstunneler, ligger banetunnelen og vegtunnelen med kort avstand på
hele strekningen fra Stanghelle til Takvam. Dette gir føringer for banegeometrien, og spesielt vertikalgeometrien. For horisontalgeometrien er det lagt opp til å følge kravene om lange rettstrekk på
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banetraséen. Dette gjør at avstanden mellom veg- og banetunnelen varierer. Minste kurveradius på
strekningen er R=2000 meter.

Banetraséen er dimensjonert for gjennomgående elektrifisert dobbeltspor for blandet trafikk opptil 200
km/t. Ny dobbeltsporet bane består av to tunneler på ca. 7,9 og 18,7 km samt korte dagsoner på
Stanghelle, Vaksdal og Arna stasjon.

Det legges til grunn en rutinemessig togfølgetid på maksimum 4 minutter på strekningen, med kortere
togfølgetid inn mot Arna og Stanghelle stasjon, med forbikjøringsmuligheter. Togfølgetiden gjelder for
toglengde 220 meter og hastighet 200 km/t.

Det skal bygges sikringsanlegg av typen ERTMS på strekningen. I Nasjonal signalplan (2020) er det
planlagt å ta i bruk ERTMS på Bergensbanen frem til Arna i 2023 og på Arna-Bergen innen 2030.

Det bygges nye jernbanestasjoner på Stanghelle og Vaksdal, og banen skal koble seg på eksisterende
spor nord for Stanghelle og på Arna stasjon. Trengereid stasjon legges ned. Nye stasjoner fører til
omlegging av lokalveger og justeringer på eksisterende E16 etter gjennomføring av tiltakene.
Stanghelle og Vaksdal stasjon planlegges med to spor til 250 meter lange sideplattformer for
passasjerutveksling.

Ny E16 er planlagt etter vegklasse H5 i Håndbok N100, og består av tre lange tunnelstrekninger på ca.

9-10 km, med korte dagsoner på Trengereid, Vaksdal og Helle. Dimensjonerende trafikkmengde for E16
på strekningen fra Helle til Trengereid gjør at det er tilstrekkelig å bygge to-felts veg med ett tunnelløp,
mens det for strekningen fra Trengereid til Arna er dimensjonerende trafikkmengde som krever firefelts veg med to tunnelløp. Det vil derfor være en overgang mellom to-felts veg og fire-felts veg på

Trengereid. Det er sikret areal i reguleringsplanarbeidet for eventuell fremtidig utvidelse til fire-felts veg
med to tunnel-løp fra Trengereid til Helle. Kryssløsninger i fjell benyttes for avgreining til Vaksdal og
Trengereid.

Plassering av nye jernbanestasjoner på Stanghelle og Vaksdal griper inn i dagens vegsituasjon, og det vil
være nødvendig å gjøre endringer på eksisterende E16, lokalveger og gangveger. Likeens vil etablering
av ny trasé for E16, med nye tunneler og kryssløsninger, skape nye trafikksituasjoner på det lokale
vegnettet.

Når ny E16 bygges fra Helle til Arna, vil eksisterende E16 bli vurdert omklassifisert til fylkesveg. Den vil

få sterkt redusert trafikk i normalsituasjonen med lokaltrafikk, men vil også fungere som omkjøringsveg
for E16 i perioder der denne er stengt. Gjennom sentrumsområdene vil vegen bli smalnet inn med

mindre arealkrevende kryssløsninger samt fortau, og det vil bli etablert kollektivløsninger tilpasset den
nye situasjonen.

I dag er det svært varierende sykkeltilbud på strekningen Indre Arna - Stanghelle. På deler av

strekningen finnes det ikke tilbud. Som et delprosjekt til hovedprosjektet ble det i 2019 laget en

mulighetsstudie for å finne ulike alternative løsninger for syklister og vandrere. Studien resulterte i en
anbefalt trasé for syklister og vandrere, der man i utgangspunktet benytter eksisterende

jernbanetraséer, men legger inn enkelte vegstrekninger for å kompensere for lange tunneler og
lignende.
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Planlegging og videre vurdering av sykkelveg på nedlagt banetrasé håndteres som et eget prosjekt. En
slik trasé vil trolig ikke kunne holdes åpen hele året, og det må i alle tilfeller vurderes tiltak som kan
gjøre det tillatt og trygt å sykle i dagens vegtunneler, som i fremtidig situasjon vil få lav trafikk.

Som en del av håndteringen av overskuddsmasser planlegges det at Hardangervegen opp Trengereiddalen blir utvidet med forbikjøringsfelt, samt at det etableres ny gang- og sykkelveg fra Trengereid til
Gullbotn.

På Vaksdal er det utarbeidet planforslag for to ulike løsninger. Begge løsningene er utredet. I planforslag
B1 ligger jernbanestasjonen og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal senter. I planforslag B2 ligger

jernbanestasjonen rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor sentrum, oppe i Tolåsen.
Ved stasjonene etableres gode kryssingsmuligheter over/under jernbanen. Et tredje midtstilt ventespor
for gods bygges i tunnelen sør for Stanghelle stasjon, og er dimensjonert for godstoglengder på 740

meter. I tunnelen sør for plattformområdet på Vaksdal bygges en dobbel sporsløyfe. Det etableres ny
dobbel sporsløyfe i øst-enden av Arna stasjon. Alle sporsløyfer er dimensjonert for hastighet på 100
km/t.

Den nye traséen legges utenom dagens trasé, og vil kun grense til eksisterende trasé ved påkoblingene
på Stanghelle og på Arna stasjon.

Påkoblingen til den eksisterende Vossebanen skjer ved Stanghelle, i et svært krevende område, med

behov for høye fjellskjæringer tett på boligbebyggelsen. Her legges det til rette for tunneldriving for
neste byggetrinn videre mot Voss, samtidig som omlegging av banen i midlertidig fase skal berøre

trafikken på Vossebanen minst mulig. Anleggsfasen her vil bli svært komplisert, med mye arbeid svært
tett på elektrifisert spor i drift.

Bruløsning over Dalevågen, ved påkoblingen til Stanghelle, har bru-kar som kommer i konflikt med
eksisterende bane. Dette medfører omlegging av eksisterende bane for etablering av ny bru. Det er
vurdert bygging av kortere bru der bru-kar er plassert slik at det ikke kommer i konflikt med

eksisterende bane, men dette er teknisk svært krevende. Det må vurderes i videre planarbeid om det
kan være mulig å korte ned brua.

Ved påkoblingen til Arna stasjon skal begge spor tilpasse seg eksisterende sporarrangement inne på

Arna stasjon. Inn mot Arna deler dobbeltsporet seg i to enkeltsporede tunneler. Det bygges ny enkeltsporet tunnel mot eksisterende spor 3 på stasjonen. Eksisterende tunnelløp, Arnanipatunnelen, som

kobler seg mot eksisterende spor 1, utvides til ny standard. Det etableres en sporsløyfe mellom spor 1
og spor 3, slik at det oppnås fleksibilitet i bruken av stasjonen. Det etableres forbindelse til Tunestveit
og museumsjernbanen inne i tunnelen.

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. Mellom Arna og

Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtraséen, mens rømning fra veg ivaretas med
rømning til parallelt vegløp. Der det er stor avstand mellom veg og bane er det rømning til friluft.

Tekniske hus for veg og bane er i størst mulig grad samlet i felles bergrom mellom tunnelene for veg og
bane. Det planlegges med tekniske hus for hver 1500 meter. Plassering av felles bergrom gir adgang fra
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veg for vedlikehold av teknisk utstyr for bane. 22 kV langsgående strømforsyning legges i vegtunnelen,
med mating til bane i trafo i teknisk hus.

BKK Nett AS vil bygge og ha driftsansvar for anlegget fram til tekniske hus, inkludert trafo for bane.

Innmating for 22 kV vil i utgangspunktet være på Arna og på Stanghelle, men i tillegg kan det bli flere
innmatinger der netteier legger frem strømforsyning i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg må
det inkluderes forsyning gjennom eksisterende vegtunnel til de tre tekniske husene nærmest Arna
stasjon, da disse ikke har forbindelse med ny vegtunnel, samt ny forsyning til teknisk hus på Arna
stasjon.

Banestrøm forsynes fra ny omformerstasjon i Arna, samt omformerstasjon på Dale.

Kontaktledningsanlegget er prosjektert med mekanisk utforming S20C1 og elektrisk utforming F,
autotransformatorsystem med enkel negativleder.

Telekommunikasjonsanlegget skal dekke både tunneler og dagsoner mellom Stanghelle og Arna, med

redundant og sammenhengende GSM-R, nødnett og datatransmisjon. I tunneler skal det legges til rette
for, og være dekning for alle mobiloperatørene.

Der hvor bane og veg går parallelt vil det være felles teleteknisk utstyr for bane og veg. Alle teletekniske
bygg, nisjer og skap har blant annet utstyr for transmisjonsnett, GSM-R, nødnett og mobilanlegg. Det
prosjekteres med 4x4 MIMO for bane og 2x2 MIMO for veg. Alle tekniske rom utstyres med

adgangskontrollanlegg og brannalarmanlegg, og alle rømningspassasjer utstyres med høyttaleranlegg
og videoovervåking. Teleteknikk er i rask utvikling, og det forventes at dagens teknologi er fornyet

innen prosjektet bygges. En teknologisk oppdatering for nye løsninger innen tele må hensyntas i neste
planfase.

På strekningen skal det bygges flere bruer, kulverter og portaler. For bane er det to middels lange

brukonstruksjoner som skiller seg ut. Den første er jernbanebrua over Dalevågen med total lengde 222
meter og hovedspennvidder på 30 meter. Dette er en spennarmert traubru. Den andre er brua for

Vaksdal stasjon i planforslag B2, med total lengde 160 meter og hovedspennvidder på 30 meter. Dette
er en spennarmert traubru med utkragede vinger. For ny E16 skiller de to parallelle vegbruene over

Arnadalen seg ut. Disse er tre-spenns bruer med totallengde på 147 meter og hovedspennvidde på 60
meter. Her er det lagt til grunn to like spennarmerte kassebruer.

Ved planlegging av anleggsgjennomføringen er det lagt stor vekt på å utføre arbeidene på en så

skånsom måte som mulig med hensyn til miljøulemper, hensyn til beboere og andre berørte parter, tog-

fremføring og sikkerhet ved arbeider nær spor i drift samt trafikksikkerhet i bygge- og anleggsperioden.
For å begrense anleggstrafikken langs eksisterende E16, er det lagt opp til transport av overskuddstein
sjøvegen til et mottak. Det er lagt opp til et rasjonelt opplegg med hensyn til fremdrift og økonomi.
Strekningen har lange tunnelstrekninger med få angrepsmuligheter samt arealknapphet og

begrensninger med hensyn til riggområder, lagringsplass, produksjonsanlegg og massedeponi. Flere

anleggstverrslag kommer ut tett på eksisterende bane. For å begrense nedetiden på togtrafikken er det
utarbeidet detaljerte faseplaner, se UAS-03-Y-00001-4.

Et særtrekk ved prosjektet, er at veg og bane i stor grad vil gå i lange tunneler. Dette vil generere et

stort masseoverskudd, totalt vel 10 mill. anbrakte kubikkmeter, tilsvarende ca. 700.000 lastebillass. En
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del av massene vil bli brukt på selve anlegget, men de store restmengdene må plasseres. Bruk av

overskuddsmassene er derfor identifisert som en kritisk suksessfaktor for prosjektet. Planarbeidet har

kartlagt mulige samfunnsnyttige formål og mulige deponiområder innenfor planområdet. Det har vært

gjennomført en prosess i samarbeid med oppdragsgiver, bestående av en grov vurdering av egnethet ut
fra miljøhensyn, anleggsgjennomføring samt samfunnsbehov- og nytte. Dette arbeidet har resultert i

fem mulige landdeponi og sju mulige sjødeponi med tilhørende, midlertidige kaianlegg. Selv om det er
regulert flere muligheter, vil det sannsynligvis bare bli etablert ett tverrslag/midlertidig kaianlegg per
tunnelstrekning.
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3 DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET
Vossebanen utgjør den ca. 81 km lange strekningen av Bergensbanen mellom Voss - Arna - Bergen.

Strekningen Arna-Stanghelle på Vossebanen er 27,8 km, hvor 16,4 km (60 %) går i tunnel. Den ble åpnet
i 1883, og på store deler av strekningen Voss-Arna er det samme trasé som for 130 år siden. I de

senere årene er det lagt ned en stor innsats for å sikre infrastrukturen mot skred, og få kontroll på vann

som reduserer kvaliteten på infrastrukturen både i tunneler og i dagsoner. Få og korte krysningsspor gir
redusert kapasitet for krysning mellom person- og godstog på strekningen. I ruteplanleggingen blir det

lagt inn mye ventetid. Vossebanen har mye trafikk, og er en flaskehals for godstrafikk på Bergensbanen.
Strekningen har 22 planoverganger, der tre av disse er sikret med bom. Kurvaturen på store deler av
strekningen gir lav fart, redusert komfort og stedvis stor slitasje. Noen av de lengste partiene med
saktekjøring mellom Voss og Arna ligger på strekningen Stanghelle-Arna.

Figur 3.1: Eksisterende trafikksystem veg og bane. Kilde: Statens vegvesen
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Som følge av at kurvaturen på store deler av banestrekningen ligger i den opprinnelige smalsporede

traséen, medfører dette lav fart, redusert komfort og stedvis stor slitasje. Gjennomsnittshastigheten på
strekningen er 70 km/t for tog uten stopp, mens gjennomsnittshastigheten er helt nede i 40 km/t for
lokaltog.

Figur 3.2: Hastighetsprofil for region- og fjerntog på jernbanen mellom Bergen og Voss.

Hele vegstrekningen fra Voss til Arna har blitt bygget ut gradvis fra 1960-tallet og frem til 1991. Etter
1991 har det også blitt gjennomført mindre endringer og oppgraderinger både på tunneler og veg i
dagen. Dette gir ulik standard, avhengig av byggeår. Det er et gap mellom dagens vegstandard og

standarden som gjelder for nye veger med tilsvarende trafikkvolum. De mange tunnelene utgjør en

spesiell utfordring. De er bygget i en periode uten strenge sikkerhetskrav. Det er gjennomført noen

oppgraderinger, men tunnelene er langt fra å innfri de sikkerhetskrav som gjelder for nye tunneler i dag.
Strekningen fra Stanghelle til Arna går gjennom et landskap som er typisk for Vestlandet, med trange
daler og bratte fjellsider. Veg og jernbane ligger i dagsoner i den smale korridoren mellom fjellsiden,
fjorden og spredt bebyggelse, der det er stor knapphet på tilgjengelig areal.

Det har vært mange hendelser med skred langs dagens transportåre på strekningen. Jernbanen og E16

slynger seg langs den bratte fjordsiden, og ligger derfor utsatt til for ras og skred. De senere årene har

det vært flere store hendelser som har ført til at E16 og jernbanen har vært stengt i lengre perioder. Det
har vært flest problem knyttet til steinsprang og steinskred på strekningen. Klimatiske forhold og et

vestlandsk sidebratt terreng er viktige faktorer. Over tid ser man en klar opphopning av steinsprang om

vinteren og tidlig om våren. Fryse- og tineprosesser samt nedbør ser ut til å være hovedårsaken. Det har
også vært mange løsmasseskred, og fra tid til annen går det både sørpeskred og snøskred. Disse

hendelsene er knyttet til bestemte værtyper, og kan i hovedsak knyttes til regn, snøforhold og snøsmelting.
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Figur 3.3: Oversikt over skredhendelser (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE).

I løpet av de siste 15 årene, fra 2005, er det registrert 85 politirapporterte personskadeulykker på E16
på strekningen fra krysset med Hellevegen på Helle til rundkjøringen i Arna. I disse ulykkene ble til

sammen 6 personer drept, 21 hardt skadd og 106 lettere skadd. Det har for veg og jernbane også vært
et stort antall hendelser og nestenulykker opp gjennom årene.
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Helle
Planområdet for ny E16 starter i nord på Helle, der dagens E16 går i en liten dagsone mellom

Lågaskartunnelen og Helletunnelen. Her er busslommer i begge retninger, og venstresvingefelt i krysset
med Hellevegen. Hellevegen går nordover til Dalevågen, men også sørover, i kulvert under E16, til

Stanghelle skule. Det ligger ikke bebyggelse i kryssområdet, men et boligområde og gårdsbruk ligger i

nærheten. Det går en høyspentlinje i luftstrekk over kryssområdet, og det kommer en bekk fra Sædalen

som går i kulvert under kryssområdet, ned mot Dalevågen. Dalsidene i området er bratte, med mye berg
i dagen. De flate områdene i bunnen av dalen har gjennomgående dårlig bæreevne. Her er det stedvis
store mengder silt og siltig leire over berg.

Figur 3.4: Eksisterende situasjon Helle. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Stanghelle
På Stanghelle passerer både dagens jernbane og E16. Jernbanen, med stasjon, ligger nede langs

østsiden av fjorden, krysser på bru over til vestsiden av Dalevågen, og går videre nordøstover mot Dale.
Det er bare ett kryss på E16 på Stanghelle. Trafikken som skal til østsiden av E16, tar av mot vest og
kjører under E16 i kulvert, mot boligområdet og Stanghelle skule. Parallelt med, og rett vest for E16,

ligger Lågaskarvegen, der det i tillegg til boliger, er butikk, restaurant og barnehage. Det ligger mange

boliger på Stanghelle, og det er også planlagt flere nye boligområder vest for nåværende bebyggelse. På
E16, i kryssområdet, ligger det busslommer i begge retninger.

Fjellsidene mot øst er skredutsatte. Grunnforholdene langs Dalevågen og ved jernbanebrua er

utfordrende, med svært bløte masser og store dybder til berg. Det ligger store overvannsledninger som
krysser under planområdet, fra fjellfoten i øst til Dalevågen.

Figur 3.5: Eksisterende situasjon Stanghelle. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Vaksdal
På Vaksdal krysser dagens E16 dalen i en liten dagsone mellom Bogatunnelen i sør og Jamnatunnelen i
nord. Det er bare ett kryss på E16 på Vaksdal, i tillegg til busslommer i begge retninger. Trafikk til

området vest for E16 tar av mot øst, og krysser i kulvert under E16 mot Vaksdal senter, Vaksdal sentrum
og Stormøllen. Dagens jernbanetrasé, med stasjon, ligger nede ved fjorden. Hovedtyngden av

bebyggelse ligger vest for E16, vendt mot fjorden, mens idrettsbanen og noe bebyggelse ligger øst for

E16, oppover mot Tolåsen. Vaksdalselva bukter seg nedover i bunnen av dalen, og krysser under E16. I
flomsituasjoner flommer elva over, og dekker en del lavtliggende ubebygde områder av elvebredden.

Det er skredfare fra fjellsiden mot sør oppover mot Tolåsen. Grunnen i området består for det meste av
morene- og elveavsetninger av grus med varierende dybde og bæreevne. Noen steder er det fjell i
dagen. Fra en demning i Tolåsen, går det en rørledning nedover dalen, mot kraftverket nede ved
Stormøllen.

Figur 3.6: Eksisterende situasjon Vaksdal. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Trengereid
På Trengereid er det en forholdsvis kort dagsone på dagens E16 mellom Risnestunnelen og

Trengereidtunnelen. Her ligger en rundkjøring, med armer mot Bergen, Voss, Hardanger og Trengereid
sentrum. På E16 er det også busslommer i begge retninger. Det er ikke noe boligbebyggelse i kryss-

området, men det ligger en kiosk med bakervarer og servicebygg på rasteplassen ved rundkjøringen.
Her er det også flere ladeplasser for el-biler.

Dagens jernbanetrasé, med Trengereid stasjon, ligger nede ved fjorden.
Det kommer bekker ned Trengereiddalen og Vestredalen, som krysser under E16 i kulverter. Langs
Trengereidsvingane, nedenfor rasteplassen, ligger det en transformatorstasjon tilhørende BKK.

Fjellsidene på begge sider er skredutsatte. Store deler av kryssområdet ligger på sprengsteinfylling med
bra bæredyktighet.

Figur 3.7: Eksisterende situasjon Trengereid. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Hardangervegen mot Gullbotn
Fra E16 på Trengereid, går fv. 49 oppover Trengereiddalen i retning Kvamskogen og Hardanger. Etter ca.
2 km med stigning, flater det ut, og du kommer til Gullbotn, der det er parkering for skiutfart samt
bygninger etter tidligere næringsdrift. Halvvegs oppe i bakken ligger det noen få boligeiendommer/småbruk/hytter.

Manndalselva og noen små bekker renner langs fylkesvegen ned mot Trengereid. Strekningen er ikke
skredutsatt, og det er tilfredsstillende grunnforhold i vegtraséen.

Figur 3.8: Eksisterende situasjon Trengereiddalen. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Arnadalen
I Arnadalen ligger Hardangervegen og Arnatveitvegen på hver sin side av dalen. Storelva renner i bunnen

av dalen. Hardangervegen kommer nordover fra Nesttun til den møter dagens E16, som kommer sørover
fra Åsane. E16 krysser dalen fra dette møtepunktet, og går videre gjennom Arnanipatunnelen mot Voss.

Området langs østsiden av Hardangervegen er preget av store næringsbygg, slik som Asko og Toro. Rett
nord for Toro, ligger det en gravplass. Langs vestsiden av Hardangervegen ligger det et boligområde
lengst nord, ned mot der Hardangervegen går over i E16. I den vestvendte skråningen langs

Arnatveitvegen ligger det store boligområder. Krysset på Hardangervegen ved Asko, er planfritt, det vil
si at sørgående trafikk kjører av og på Hardangervegen via en kulvert under vegen.

Grunnforholdene i området er generelt bra, men det ligger et myrområde vest for Hardangervegen, mot
boligområdet/fjellsiden.

Figur 3.9: Eksisterende situasjon Arnadalen. Kilde: Nordhordlandskart.no
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Arna stasjon
Arna stasjon ligger tvers over dalen i Arnavågen, mellom de to jernbanetunnelene mot Bergen og ett-

spors-tunnelen mot Voss. Stasjonen er under ombygging i forbindelse med nye Ulriken tunnel. Figuren
under viser situasjonen når arbeidene med E16 Vossebanen starter opp.

Figur 3.10: Planlagt ferdigstilt Arna stasjon 2022 (Skjematisk sporplan UUT-00-Y-17050).

E16 krysser over portalene i vest, mens Indre Arna-vegen samt veteranjernbanen krysser over portalen i
øst. Mellom stasjonen og Arnavågen, ligger Ådnavegen og Øyrane Torg. På sørsiden av stasjonen ligger
Arna Kyrkje, med gravplass. Det ligger store parkeringsarealer på begge sider av stasjonen. Storelva

krysser i kulvert under stasjonsområdet. I den vestvendte skråningen langs Indre Arna-vegen ligger det
store boligområder. Grunnen i området består av elveavsetninger og delvis nye sprengsteinsfyllinger. I
skråningen opp mot Indre Arna-vegen er det i stor grad berg i dagen.

Figur 3.11: Eksisterende situasjon Arna stasjon. Kilde: Nordhordlandskart.no
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FELLESPROSJEKT

Samferdselsdepartementet har i sitt brev av 8. desember 2015 bedt Statens vegvesen og Bane NOR om å
utarbeide en statlig reguleringsplan på strekningen Arna-Stanghelle i tråd med anbefalt konsept «K5»
fra konseptvalgutredningen for E16 og Vossebanen. Samferdselsdepartementet har gitt premisser for

planarbeidet. Planlegging av ny E16 og dobbeltspor for Vossebanen skal gjennomføres som et fellesprosjekt med en felles reguleringsplan. Statens vegvesen er prosjekteier på vegne av Bane NOR og
Statens vegvesen.

Bakgrunn for fellesprosjektet
I forbindelse med arbeidet med KVU for Voss-Arna, ble det laget en rapport av Norconsult i tett
samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen: «Felles veg- og jernbaneutbygging.

Tunnelkonsepter. Standardisering av løsninger.» I forordet til dette notatet står det: «Det forventes at
besparelsene for felles utbygging av veg og jernbane er betydelige. Etablering av felles rømming mellom
veg og jernbane vil i mange prosjekter ivareta et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som prosjektomfanget
kan reduseres. Det er også forhold knyttet til drift og vedlikehold som kan gjøres på en lettere måte ved
etablering av slike rømningskonsepter. I tillegg til selve rømningskonseptet vil det ligge
kostnadsgevinster knyttet til selve prosjektgjennomføringen der veg og jernbane bygges samtidig. Dette
innebærer blant annet organisering, entrepriser, prosjekteringer med mer.»
Rapporten hadde til hensikt å beskrive hvordan vurderinger knyttet til reduserte utbyggingskostnader

kan løses for et felles veg- og jernbaneprosjekt, hvor traséen ligger i en felles tunnelkorridor. Følgende
fokusområder ble definert:
·
·
·
·
·
·

Finne kostnadsoptimale løsninger

Finne optimale rømningskonsepter
Utnytte felles infrastruktur

Utnytte felles brannvernløsninger

Gevinster ved felles bygging og organisering
Gevinster for drift og vedlikehold

Bakgrunnen for prosjektet E16-Vossebanen, Arna-Stanghelle, er at denne strekningen er en viktig

forbindelse lokalt og nasjonalt, med stor trafikk, samtidig som at strekningen er svært utsatt for skred
og ulykker. Dagens jernbane har på store deler av strekningen bare ett spor, og vegtunnelene

tilfredsstiller ikke de sikkerhetskrav som gjelder for nye tunneler i dag. Utbyggingen vil for både veg og
bane føre til økt sikkerhet, økt kapasitet og redusert reisetid.

Rassikre løsninger vil i dette terrenget bety lange tunneler. Krav til rømning betyr enten lange

rømningstunneler ut i dagen, eller at både veg og bane må bygge to separate tunnelløp. Ved å bygge
dette som et fellesprosjekt, og kombinere rømning mellom veg og jernbane, kan strekningen bygges
med to tunnelløp i stedet for tre eller fire på deler av strekningen.
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Figur 4.1: Prinsipp samspillsløsning i plan. Kilde: Statens vegvesen

Løsningene som er presentert har gjennom hele prosjektet hensyntatt mulighetene for store

innsparinger som ligger i fellesprosjektet, med blant annet felles anleggstverrslag, tekniske bygg,

dreneringssystem og rømningskonsept, med en tilpasset linjeføring for bane og veg som tar hensyn til
dette.

Fellesprosjektet (se oversiktskart i kapittel 1) gir muligheter og gevinster, men også klare bindinger for
linjegeometri, og mindre rom for etappevis utbygging. På grunn av sikkerhetshensyn er vegtunnelene
planlagt uten lange rettstrekk. Slake kurver i vegtunneler motvirker monotoni og bedrer avstandsbedømmelsen, og gir derfor en bedre sikkerhet mot alvorlige ulykker. For å redusere lengden på

rømningstunneler, ligger jernbanetunnelen og vegtunnelen med kort avstand på hele strekningen fra
Stanghelle til Takvam. Dette gir noen føringer for banegeometrien, men det er lagt opp til å følge

kravene om lange rettstrekk på banetraséen. Dette gjør at avstanden mellom veg- og banetunnelen
varierer. Ved Takvam skilles veg og bane, ved at banen går til Arna stasjon, og vegen går til Arnadalen
lenger sør.

Figur 4.2: Prinsipp samspillsløsning, tverrsnitt. Kilde: Statens vegvesen

Utvikling og sikkerhetsvurdering av detaljene i løsningen med tovegs rømning mellom vegtunnel og

banetunnel har vært en viktig del av planarbeidet. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med Bane NOR,
Statens vegvesen og brannvesenet i de respektive kommunene.
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Muligheter og gevinster i fellesprosjektet
Løsninger beskrevet i rapporten om felles veg- og jernbaneutbygging er i stor grad benyttet i

planleggingsarbeidet. Dette gir reduserte utbyggingskostnader på grunn av fellesløsninger for flere
deler av prosjektet:
·
·
·
·
·
·

Rømningssystem

Teknisk infrastruktur

Bergrom for tekniske bygg
Brannvernløsninger

Anleggsgjennomføring og massehåndtering
Utbygging og organisering

I forhold til drift og vedlikehold, vil en samspillsløsning gjøre det enklere å få tilgang til de tekniske
rommene som er knyttet til jernbanetunnelen, da løsningen åpner for tilkomst via havarinisjene i
vegtunnelen. Visitasjoner, feilsøking og annet vedlikehold av tekniske rom vil derfor kunne

gjennomføres uten å legge beslag på skinnegangen. Dette vil gi en høyere oppetid, og en mer fleksibel
driftssituasjon.

Når det gjelder tilgang til slokkevann i jernbanetunnelen, gjør fellesløsningen at slokkevann kan hentes
fra vegtunnelen gjennom tverrpassasjene. Dette gir en raskere og mer fleksibel mulighet for brann-

slokking inne i jernbanetunnelen, selv om det ikke er krav om slokkevann i jernbanetunneler i Teknisk
regelverk. Løsning for slokkevann i jernbanetunnelen vil bli besluttet i den videre planleggingen.
Utfordringer i fellesprosjektet
I dette fellesprosjektet er det noen utfordringer som må løses:
·
·
·
·

Stort masseoverskudd og begrensede deponimuligheter
Lite anleggsrom og tilgjengelig riggareal

Nærføring til bebyggelse samt eksisterende veg og bane i drift
Mindre mulighet for trinnvis utbygging

Felles rømningsløsning krever en tydelig grensesnittavklaring og ansvarsfordeling mellom Bane NOR og
Statens vegvesen. Dette må ivaretas gjennom egne avtaler.

Vegvesenet og Bane NOR har forskjellige prinsipper og systemer for trafikkstyring, noe som gjør det
vanskelig å forene systemene til en felles plattform. Det må derfor etableres sikre (automatiserte)
varslingsrutiner ved en hendelse mellom Vegtrafikksentralen og Togledersentralen.

Linjeføringen både for veg og bane er styrt av geometrikravene i håndbøker og i teknisk regelverk med
mer. Traséene trenger ikke ligge helt parallelt, men for å få til et hensiktsmessig samspill mellom

tunnelene, må de ligge på omtrent samme vertikalnivå. Dette har blant annet sammenheng med krav til
maksimal stigning på rømningsvegene fra vegtunnelen. Samtidig gjør kurver på vegtunnelene,

topografien på strekningen, plassering av stasjonene i de korte dagsonene samt den økonomiske

gevinsten med kortest mulige anleggstverrslag og rømningstunneler, at jernbanetraséen ikke bare kan
ligge med lange rettstrekk i tunnelene.
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5 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Det henvises til dokumentet UAS-01-A-00002 «Prosjekteringsforutsetninger» med vedlegg. Der
avklares faglige forutsetninger som var grunnlaget for prosjekteringen av tiltaket.

Veg og jernbane på den 3 mil lange strekningen ligger for det meste i nye tunneler, men har korte

dagsoner på Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Det vil bli tre nye tunnelstrekninger for
E16 fra Helle til Arnadalen og to nye tunnelstrekninger for jernbane fra Stanghelle til Arna stasjon.
Stanghelle-Vaksdal
Jernbane

Vaksdalstunnelen

E16

Berrfjelltunnelen

Vaksdal-Trengereid

Trengereid-Arna
Arnatunnelen

Raudnipatunnelen

Tunesfjelltunnelen

Figur 5.1: Oversikt over tunneler for veg og bane, med foreløpige navn.

Figur 5.2: Oversiktskart for planlagt veg og bane fra Stanghelle til Arna. Kilde: Statens vegvesen.

To nye stasjoner med 250 meter lange sideplattformer skal anlegges på Stanghelle og Vaksdal, og

banen skal koble seg på eksisterende Arna stasjon, som har 350 meter lange plattformer. Trengereid
stasjon legges ned. Banetraséen er dimensjonert for gjennomgående elektrifisert dobbeltspor for
blandet trafikk opptil 200 km/t. Det skal anlegges doble sporsløyfer dimensjonert for 100 km/t i
forbindelse med hver stasjon, samt et midtstilt ventespor i nærheten av Stanghelle.

Det skal bygges sikringsanlegg av typen ERTMS på strekningen. I Nasjonal signalplan (2020) er det
planlagt å ta i bruk ERTMS på Bergensbanen frem til Arna i 2023 og på Arna-Bergen innen 2030.
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Som en del av håndteringen av overskuddsmasser planlegges det at Hardangervegen opp

Trengereiddalen blir utvidet med forbikjøringsfelt, samt at det etableres ny gang- og sykkelveg fra
Trengereid til Gullbotn.

I tilfeller der ny E16 er stengt, kan eksisterende E16 benyttes som omkjøringsveg. Dette gir god
fleksibilitet og en bedre oppetid totalt på vegstrekningen.
Helle-Trengereid
Dimensjonerende vegtrafikkmengde for E16 på strekningen fra Helle til Trengereid gjør at det er

tilstrekkelig å bygge to-felts veg med ett tunnelløp. Det er likevel sikret areal i reguleringsplanarbeidet
for eventuell fremtidig utvidelse til fire-felts veg med to tunnelløp. Den tekniske planen beskriver

bygging av to-felts veg med ett tunnel-løp, men med noen forberedende arbeider for et eventuelt

fremtidig andre løp, der dette er nødvendig for å unngå for store ulemper ved en eventuell utvidelse.
Helle
Lengst nord i planområdet begynner ny E16 med tilpasning til dagens E16 i den sørlige portalen på

Helletunnelen. Det bygges ny vegtunnel for E16 til Vaksdal (Berrfjelltunnelen), som starter ved siden av
den eksisterende Lågaskartunnelen til Stanghelle. Den eksisterende tunnelen vil bli vurdert

omklassifisert til lokalveg. Et nytt, kanalisert T-kryss vil håndtere trafikken til og fra Stanghelle og Helle.
Kryssområdet får busslommer i begge retninger samt en kulvert under vegen for trafikk til og fra

området øst for ny E16. Et nytt teknisk bygg blir plassert langs vegen utenfor Lågaskartunnelen. Et

stykke inn i den nye E16-tunnelen mot Vaksdal (Berrfjelltunnelen), må det plasseres en rømningstunnel
ut i dagen. Denne kommer ut i et område utenfor søndre portal på Lågaskartunnelen, ved siden av
Vaksdalsvegen.

Figur 5.3: Ny situasjon i dagsonen på Helle sett fra nord
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Stanghelle
Ny jernbanetrasé knytter seg til eksisterende spor rett nord for Dalevågen på Stanghelle. For å få til en
god tilkobling, må det gjøres forholdsvis store terrenginngrep. Det vil bli tilrettelagt for fremtidig
videreføring med jernbanetunnel mot Voss.

Figur 5.4: Ny situasjon i dagsonen på Stanghelle sett fra øst

Det bygges ny bru over Dalevågen og den omlagte Ardalsvegen. Brua går direkte over i ny

jernbanestasjon, plassert i området rett vest for dagens butikk og barnehage på Stanghelle.
Krysset på dagens E16 vil ikke bli flyttet, men det må etableres to nye kryss for å erstatte dagens

tilkomst til Lågaskarvegen og til områdene øst for dagens E16. Dagens E16 vil bli vurdert omklassifisert
til lokalveg, og snevret inn med nye fortau og busslommer. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner

og parkering mellom stasjonen og dagens E16. Dagens gangruter vil til en viss grad bli opprettholdt, og
det blir etablert en gangbru over sporene for å binde sammen plattformene og de to områdene som er

skilt av stasjonen. Rett etter stasjonen, går jernbanetraséen inn under kryssområdet, i tunnel til Vaksdal
(Vaksdalstunnelen). Teknisk bygg for banetunnelen plasseres langs dagens E16, sørøst for tunnelen.

Figur 5.5: Ny situasjon i dagsonen på Stanghelle sett fra vest
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Det er plassert et midtstilt ventespor for godstog inne i tunnelen sør for Stanghelle. Dette tredje sporet
er dimensjonert for godstog med 740 meters lengde.

Figur 5.6: Forenklet skjematisk sporplan. Viser midtstilt ventespor sør for Stanghelle (UAS-03-Y-00002).

Et stykke sør for Stanghelle møtes tunnelene for bane (Vaksdalstunnelen) og E16 (Berrfjelltunnelen), og
de går parallelt videre mot Vaksdal. Det er plassert regelmessige rømningstunneler for hver 500 meter
mellom de to tunnelene, for rømning begge veger. I egne bergrom mellom tunnelene er det plassert
felles tekniske bygg med avstand 1500 meter.
Vaksdal
På Vaksdal er det utarbeidet planforslag for to ulike løsninger, B1 og B2. Begge løsningene er utredet i
prosjektet. I planforslag B1 ligger jernbanestasjonen og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal senter.

Figur 5.7: Utklipp fra modell for planforslag B1 på Vaksdal. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med tunnelramper til Boga- og
Jamnatunnelen

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

I B2 ligger jernbanestasjonen på bru, rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor sentrum, oppe
i Tolåsen.

Figur 5.8: Utklipp fra modell for planforslag B2 på Vaksdal. Viser de to dagsonene og tunnelsystemet, med tunnelramper til Boga- og
Jamnatunnelen

I både B1 og B2 blir vegforbindelsen mellom begge sider av Vaksdal sentrum og ny E16 løst med ramper

i fjell. Den nye Berrfjelltunnelen mellom Helle og Vaksdal sentrum har tunnelramper av og på som kobler
seg på den eksisterende Jamnatunnelen med en ny rundkjøring. På samme måte har den nye

Raudnipatunnelen mellom Vaksdal og Trengereid tunnelramper som kobler seg på den eksisterende
Bogatunnelen med en ny rundkjøring. Disse to vegforbindelsene til E16-tunnelene er halve kryss.

Vegforbindelsen i Jamnatunnelen kan bare benyttes for trafikk til og fra Voss, mens forbindelsen i
Bogatunnelen bare kan benyttes for trafikk til og fra Bergen.
Vaksdal B1
Ny jernbanestasjon og E16 ligger plassert like øst for Vaksdal senter. Den nye jernbanetunnelen
(Vaksdalstunnelen) fra Stanghelle passerer like under Jamnatunnelen, og kommer ut til den nye
stasjonen på Vaksdal. Etter stasjonen går jernbanen direkte inn i den nye jernbanetunnelen

(Arnatunnelen) mot Arna. Den nye Berrfjelltunnelen (E16) fra Helle passerer også like under den

eksisterende Jamnatunnelen. Der må det støpes betongplate for å klare å krysse like under med ny veg
og bane. Ny E16 kommer ut parallelt med jernbanen i en kort dagsone uten kryss, men med

havarilommer i begge retninger. Den fortsetter så inn i den nye Raudnipatunnelen mot Trengereid.
Høyder på stasjon og veg bestemmes blant annet av krav i forhold til 200-års-flom og at både veg- og
jernbanetunnelen skal krysse under den eksisterende Jamnatunnelen.
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Figur 5.9: Ny situasjon for planforslag B1 på Vaksdal sett fra nordvest. Ny stasjon og E16 øst for Vaksdal senter

Ny E16 og jernbane ligger plassert slik at lokalvegsystemet og eksisterende E16 må legges om. Det vil
bli plassert en ny rundkjøring rett øst for dagens kryss for å knytte dette vegsystemet sammen.

Avslutningen på Bogatunnelen legges om og føres ut i rundkjøringen. Det bygges ny bru over elven, og
nye busslommer blir plassert langs det som tidligere var E16. Lokalvegen mot nedre deler av Vaksdal,

som i dag går under E16, blir hevet og legges over portalene til ny veg- og banetunnel. Det er plassert
trapper og heiser som knytter lokalvegen sammen med de to plattformene. Det vil bli tilrettelagt for
stasjonsfunksjoner og parkering ved siden av stasjonen, rett nord for Vaksdal senter. Elven ligger i

samme løp som tidligere, og passerer under ny E16 og jernbane. Langs elven er det også plassert en
gangforbindelse, som knytter sammen områdene øst og vest for ny veg og bane. Tekniske bygg blir
plassert inne i den nedlagte delen av Bogatunnelen samt langs vegen utenfor Jamnatunnelen.

Tunnelene for veg (Raudnipatunnelen) og bane (Arnatunnelen) går parallelt videre mot Trengereid og

Arna. Det er sikret areal og tilrettelagt i de tekniske løsningene for eventuell fremtidig utvidelse til firefelts veg med to tunnelløp.

Det er plassert regelmessige rømningstunneler for hver 500 meter mellom de to tunnelene, for rømning
begge veger. I egne bergrom mellom tunnelene er det plassert felles tekniske bygg med avstand 1500
meter.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

34 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Figur 5.10: 3D-illustrasjon av ny situasjon i dagsonen på Vaksdal B1 sett fra nordvest

Vaksdal B2
Ny jernbanestasjon ligger plassert rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger plassert oppe i Tolåsen.

Stasjonsplassering og -høyde i B2 er bestemt av felles rømningskonsept og maksimal høydeforskjell til
E16 i Tolåsen. Banen skal i B2 ikke krysse Jamnatunnelen eller Bogatunnelen, og må på begge sider av
Vaksdal ha maksimal stigning for raskest mulig å komme i samme høyde som E16.

Figur 5.11: Ny situasjon for planforslag B2 på Vaksdal sett fra nord. Viser den nye stasjonen langs dagens E16 og ny E16 i Tolåsen

Den nye jernbanetunnelen (Vaksdalstunnelen) fra Stanghelle kommer ut til den nye stasjonen på

Vaksdal, som ligger på en brukonstruksjon over dalen. Konstruksjonen ligger så høyt at det er passering
under for lokalvegene. Etter stasjonen går jernbanen direkte inn i den nye jernbanetunnelen
(Arnatunnelen) mot Arna.
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Figur 5.12: Ny situasjon i dagsonen for planforslag B2 på Vaksdal sett fra øst. Ny stasjon på bru over dalen

Lokaltrafikken mellom Vaksdal sentrum og Sædalen/Herfindal går i samme trasé som i dag, og vil når

den nye stasjonen er bygget gå under jernbanen. Det er plassert trapper og heiser som knytter området
under stasjonen sammen med de to plattformene. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og

parkering ved siden av stasjonen, på østsiden. Beredskapsveg opp til de to plattformene er løst i nord,

fra eksisterende E16 og fra området rundt idrettsbanen. Her er det også plassert et teknisk bygg. Elven
ligger uendret, utenom søylepunktene for stasjonskonstruksjonen. Langs elven er det også plassert en
gangforbindelse, som knytter sammen området ved Vaksdal senter og områdene øst for stasjonen.

Eksisterende E16 vil bli vurdert omklassifisert, og busslommene vil ligge som før. Vegen er planlagt
snevret inn med fortau, for å bedre forbindelsen mellom busslommene.

Figur 5.13: Ny situasjon i dagsonen på Vaksdal B2 sett fra sør
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Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke nord for Vaksdal, og den nye Berrfjelltunnelen (E16)
fra Helle svinger østover og kommer ut i en kort dagsone i Tolåsen. Dagsonen er uten kryss, men har

havarilommer i begge retninger. Det må bygges en bru for E16 over elven. Vegen oppover dalen er lagt
over portalen på Berrfjelltunnelen. Tekniske bygg ligger inne i tunnelene. En beredskapsveg er plassert
fra lokalvegen bort til den nordre tunnelportalen. E16 fortsetter inn i den nye Raudnipatunnelen mot

Trengereid. Det er sikret areal og tilrettelagt i de tekniske løsningene for eventuell fremtidig utvidelse til
fire-felts veg med to tunnelløp.

Figur 5.14: Ny situasjon i dagsonen for planforslag B2 i Tolåsen på Vaksdal sett fra vest. Ny E16, med Sædalsvegen over portalen

Et stykke etter Vaksdal møtes tunnelene for bane og E16 igjen, og de går parallelt videre mot

Trengereid. Det er plassert regelmessige rømningstunneler mellom de to tunnelene, for rømning begge
veger.

Trengereid
Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke øst for Trengereid. Den nye Raudnipatunnelen (E16)
fra Vaksdal dreier sørover og kommer ut i en kort dagsone i dagens kryssområde på Trengereid.

Jernbanen ligger på et lavere nivå, i tunnel forbi Trengereid, ca. 30 meter under den eksisterende BKKtrafoen i Trengereidsvingane.

Vegforbindelsen til ny E16 vil på begge sider av Trengereid bli løst med ramper i fjell. Den nye

Raudnipatunnelen mellom Vaksdal og Trengereid har tunnelramper av og på som strekker seg ut i

dagen og kobler seg på lokalvegsystemet i en ny rundkjøring øst i dagsonen på Trengereid. På samme

måte har den nye Tunesfjelltunnelen mellom Trengereid og Arnadalen tunnelramper som går ut i dagen
og kobler seg på lokalvegsystemet i en ny rundkjøring i vest. Disse to vegforbindelsene til E16-

tunnelene er halve kryss. Vegforbindelsen i Raudnipatunnelen kan bare benyttes for trafikk til og fra
Voss, mens forbindelsen i Tunesfjelltunnelen bare kan benyttes for trafikk til og fra Bergen.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

37 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Figur 5.15: Utklipp fra modell på Trengereid. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med tunnelramper ut til rundkjøringene i dagsonen

Dimensjonerende trafikkmengde for E16 mellom Trengereid og Arnadalen gjør at det må bygges firefelts veg med to tunnel-løp på denne strekningen. Dette gjør at det blir en overgang mellom to-felts
veg og fire-felts veg på Trengereid. Overgangen skal gjøres i den korte dagsonen mellom den enkle
tunnelen mot Vaksdal og den doble tunnelen mot Arnadalen. I dette området er det viktig å gjøre
trafikksikkerhetsvurderinger for å oppnå tydelig og lettfattelig skilting, oppmerking og
rekkverksplassering.

E16 er uten kryss i dagsonen, men har havarilommer i begge retninger. En kort beredskapsveg er
plassert fra lokalvegen, bort til den vestgående havarilommen. E16 fortsetter inn i den nye doble

Tunesfjelltunnelen mot Arnadalen. De to portalene for E16 kommer i konflikt med dagens veg mot

Hardanger, så denne er plassert over tunnelportalene for E16. Her er det også plassert et teknisk bygg.

Figur 5.16: Ny situasjon i dagsonen på Trengereid sett fra nordvest

Det blir to nye rundkjøringer på Trengereid. Den vestlige rundkjøringen vil ha armer mot

Tunesfjelltunnelen (E16), mot dagens veg til Arna, mot Hardangervegen og mot den østlige rund-

kjøringen. Den østlige rundkjøringen vil ha armer mot Raudnipatunnelen (E16), mot dagens vegtunnel til
E16 og Vossebanen
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Vaksdal, mot Trengereid sentrum og mot den vestlige rundkjøringen. Det er plassert et teknisk bygg i

området ved siden av den eksisterende Trengereidtunnelen, med baksiden langs den ene tunnelrampen.

Lokalvegen som kobler sammen de to rundkjøringene har busslommer i begge retninger. I tilknytning til
lokalvegen mellom rundkjøringene og vegen til Trengereid sentrum, vil det bli opparbeidet et rasteplassområde.

Etter Trengereid samles veg og jernbane, og går parallelt videre mot Takvam, der de skiller lag. Det er
plassert regelmessige rømningstunneler mellom de to tunnelene, for rømning fra bane til veg.
Trengereiddalen
Som en del av håndteringen av overskuddsmasser i prosjektet, er Hardangervegen opp Trengereiddalen
planlagt utvidet med eget forbikjøringsfelt, helt til et stykke over bakketoppen, se figur 5.18. I den
nederste delen vil dalen bli fylt opp, og det blir plassert en gang- og sykkelveg som følger

terrengkurvaturen på andre siden av dalen. Manndalselva er lagt med åpent elveløp i bunnen av den nye
dalformen. Den nederste delen av dalen vil kunne benyttes som område for rigg og drift i anleggsfasen.
Et stykke oppe i bakken, der dalen smalner inn, vil gang- og sykkelvegen fortsette langs

Hardangervegen helt til Gullbotn. Gang- og sykkelvegen smalnes inn til eksisterende tilgjengelig
passasje langs elven, og ender inne på parkeringsplassen ved tidligere Gullbotn Turistheim.

Figur 5.17: Ny situasjon oppover Trengereiddalen fra Middagshaugtunnelen, med ny dalform, forbikjøringsfelt og gang- og sykkelveg
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Figur 5.18: Ny situasjon oppover Trengereiddalen, med ny dalform, forbikjøringsfelt og gang- og sykkelveg. Elven skal etableres i bunnen
av dalen

Figur 5.19: Ny situasjon ved avslutning på Gullbotn.

Arna
Banetunnelen og vegtunnelene skiller lag litt før Takvam. Den nye doble Tunesfjelltunnelen (E16) dreier
sørover og kommer ut ved næringsområdet i Arnadalen, mens den nye Arnatunnelen for jernbanen
dreier nordover og kommer ut på Arna stasjon. For vegtunnelen vil det på denne strekningen være

regelmessige tverrforbindelser for rømning mellom de to tunnelløpene. Rømning fra banetunnelen er
løst med egne rømningstunneler ut i dagen og til den eksisterende E16 Arnanipatunnelen.
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Figur 5.20: Utklipp fra modell som viser at tunnelene for bane og veg skiller lag før Takvam mot dagsonene på Arna stasjon og i
Arnadalen

Arnadalen
De to tunnelløpene fra Tunesfjelltunnelen kommer ut fra Trengereid, og krysser Arnadalen over

Arnatveitvegen. Arnatveitvegen legges i en ny kulvert med tilstrekkelig bredde for veg, sykkelveg og
fortau. Det bygges to parallelle bruer over dalen og Storelva, mot tilkobling til Hardangervegen.

Figur 5.21: Ny situasjon i dagsonen i Arnadalen. Viser kulvert for Arnatveitvegen og ny dobbel bru over Storelva sett fra nord
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Krysset med Hardangervegen løses med av- og påkjøringsramper i begge retninger. Rampene fra E16

mot nord og til E16 fra sør etableres på nye bruer over lokalvegen som er lagt under. Rampene til E16

fra nord og fra E16 mot sør går over en kulvert for lokalvegen, gjennom den eksisterende kulverten på
Hardangervegen, og kobler seg på Hardangervegen på vestsiden. Det etableres en ny rundkjøring på
Hardangervegen sør for rampesystemet, med armer til næringsområdet og til området vest for
Hardangervegen.

Figur 5.22: Ny situasjon i dagsonen i Arnadalen sett fra nord. Nye bruer over Storelva, lokalvegssystem og tilkobling til Hardangervegen
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E16 og kryssområdet er planlagt slik at det legger til rette for en god tilkobling til en fremtidig fire-felts
Ringveg øst.

Figur 5.23: Skissert ny situasjon med foreløpig utgave av Ringveg øst i dagsonen i Arnadalen sett fra nord

Figur 5.24: Prinsipp for vegsystem i Arna med og uten Ringveg øst. Kilde: Statens vegvesen
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Arna stasjon
I Arnatunnelen, omtrent 800 meter før Arna stasjon, splittes de to jernbanesporene etter sporsløyfene,
og fortsetter i to separate tunneler. Det vestgående sporet/høyre hovedspor kobler seg på den

eksisterende Arnanipatunnelen, som blir ombygd til ny standard, og benytter denne til Arna stasjon.

Sporet kobler seg til eksisterende bane i tunnelens portal. Det østgående sporet/venstre hovedspor går i
ny tunnel til portal som etableres rett sør for den eksisterende portalen. Sporet kobler seg til

eksisterende spor 3 på stasjonen. Det er plassert sporveksler utenfor portalene og inne i en-spors og

to-spors tunnelen, slik at det oppnås fleksibilitet i bruken av tunnelene. Sporveksler sikrer også tilkomst
til Tunestveit og veteranjernbanen. Funksjonene på selve stasjonsområdet vil være mer eller mindre
uendret, utenom endringer på sporopplegg og tekniske installasjoner.

Figur 5.25: Utsnitt av ny sporplan for Arna stasjon. Overgang fra dobbeltsporet tunnel fra Trengereid, til to enkeltsporede tunneler inn
mot Arna stasjon, og videre med nye tunneler med dobbeltspor mot Bergen (UAS-03-C-00023)
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Figur 5.26: Forenklet skjematisk sporplan. Viser Arna stasjon (UAS-03-Y-00002)

Figur 5.27: Utklipp fra modell som viser Arna stasjon med nye portaler, nytt teknisk bygg og nye spor mot øst

6

TUNNELKONSEPT

6.1 Tunnelkorridor veg og jernbane
Det vil bli tre nye tunnelstrekninger for E16 og to for jernbane fra Stanghelle til Arna. På grunn av
plasseringen av jernbanestasjon og dagsone for E16 i de to planforslagene på Vaksdal, er det litt
forskjell på tunnellengden i de to planforslagene.
Plan B1
Jernbane

Stanghelle-Vaksdal
Vaksdalstunnelen (8,0 km)

Vaksdal-Trengereid

Trengereid-Arna

Arnatunnelen (18,6 km)

E16
Berrfjelltunnelen (8,7 km)
Raudnipatunnelen (9,9 km)
Tunesfjelltunnelen (8,8 km)
Figur 6.1: Oversikt over tunneler for veg og bane, planforslag B1, med foreløpige navn. Total tunnellengde 54,0 km
Plan B2
Jernbane

Stanghelle-Vaksdal
Vaksdalstunnelen (7,8 km)

Vaksdal-Trengereid

Trengereid-Arna

Arnatunnelen (18,7 km)

E16
Berrfjelltunnelen (8,9 km)
Raudnipatunnelen (10,1 km)
Tunesfjelltunnelen (8,8 km)
Figur 6.2: Oversikt over tunneler for veg og bane, planforslag B2, med foreløpige navn. Total tunnellengde 54,3 km

I fellesprosjektet ligger jernbanetunnelene og vegtunnelene parallelt, tett sammen i én tunnelkorridor på
store deler av strekningen fra Stanghelle til Arna. Avstanden mellom tunnelene er gjort kortest mulig,
men med nok avstand (minimum ca. 41 meter) til at det kan plasseres felles tekniske bygg i egne
bergrom mellom tunnelene. Avstanden er også tilstrekkelig for løsningen som ligger i
rømningskonseptet.
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På strekningene Stanghelle-Vaksdal og Vaksdal-Trengereid har vegtunnelen bare ett løp, og er derfor
bundet sammen med jernbanetunnelen med rømningspassasjer for hver 500 meter, som vist på figur
6.3. Dette er for å oppfylle kravet til rømningsavstand for vegtunnelen. Selv om kravet til rømningsavstand fra jernbanetunnelen er 1000 meter, vil det også bli tilrettelagt for rømning fra jernbanetunnelen for hver 500 meter på denne strekningen.

Figur 6.3: Prinsipp samspillsløsning i plan med vegtunnel klasse D. Kilde: Statens vegvesen

På strekningen Trengereid-Arna, har vegtunnelen to løp, med rømningspassasjer for hver 250 meter
mellom de to løpene. På denne strekningen er den doble vegtunnelen bundet sammen med

jernbanetunnelen med rømningspassasjer for hver 1000 meter, for å oppfylle kravet til rømningsavstand
for jernbanetunnelen. Se figur 6.4.

Figur 6.4: Prinsipp samspillsløsning i plan med vegtunnel klasse E. Kilde: Statens vegvesen

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

46 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

6.2 Utforming vegtunnel
Ny tunneler for E16 er planlagt etter vegklasse H5 i Håndbok N100. Dimensjonerende trafikkmengde for
strekningen gjør at det er planlagt ett-løps tunneler med profil T10,5 i tunnelklasse D for

Berrfjelltunnelen fra Helle til Vaksdal og Raudnipatunnelen fra Vaksdal til Trengereid. Tunnelene vil ha
gjennomgående forsterket midtoppmerking med 0,5 meters bredde, som vist på figur under.

Figur 6.5: Tverrprofil for tunnel med ett løp i vegklasse H5. Profil T10,5. Kilde: Statens vegvesen

Tunnelene er utformet etter tunnelklasse D, med havarinisjer og nødstasjoner som vist under. I tillegg er
det plassert snunisjer mellom havarinisjene for hver 1000 meter.

Figur 6.6: Prinsipp for plassering av havarinisjer og nødstasjoner for vegtunnel klasse D. Kilde: Statens vegvesen
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Dimensjonerende trafikkmengde for strekningen Trengereid til Arnadalen gjør at det er planlagt to-løps

tunnel med profil T9,5 i tunnelklasse E. De to tunnelene er plassert med ca. 12 meter fjellstabbe mellom
løpene.

Figur 6.7: Tverrprofil for tunnel med to løp i vegklasse H5. 2x profil 9,5. 12 meter avstand mellom løpene. Kilde: Statens vegvesen.
Figuren viser ikke riktig avstand.

Tunnelene er utformet etter tunnelklasse E, med havarinisjer, tverrforbindelser og nødstasjoner som vist
under.

Figur 6.8: Prinsipp for plassering av havarinisjer og nødstasjoner for vegtunnel med ett løp i hver retning i tunnelklasse E. Kilde: Statens
vegvesen

Det er så langt forutsatt at tunnelene skal ha vegger av betongelement, med styrt hvelv av PE-skum
beskyttet med sprøytebetong i hengen. E16 i tunnelene har overbygning som er dimensjonert etter
Håndbok N200.
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6.3 Utforming jernbanetunnel
Normalprofilene for bane er utformet med utgangspunkt i Teknisk Designbasis (ICP-00-A-00030 rev

05A), og tilpasset til prosjektet, men det er ikke foretatt en detaljert optimalisering av tunnelprofilet for
bane i denne fasen. Profilene er utformet med normalprofilareal 93 m2 for dobbeltspor og 55 m2 for
enkeltspor.

Figur 6.9: Jernbanetunnel - normalprofil dobbeltspor (UAS-03-F-00004)

Figur 6.10: Jernbanetunnel - normalprofil enkeltspor mot Arna stasjon (UAS-03-F-00011)
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I dette prosjektet er sidearealet med gangbane i tunnel med enkeltspor utformet med de samme

breddene som for tunnel med dobbeltspor. Dette er gjort for at gangbanen skal ha lik utforming i
overgangen fra dobbelt- til enkeltsporede banetunneler mot Arna. Breddejusteringene gjør at

normalprofilarealet for tunnel med enkeltspor blir 55 m2, mot 59 m2 angitt i Teknisk Designbasis.

Figur 6.11: Jernbanetunnel - normalprofil midstilt ventespor i Vaksdalstunnelen (UAS-03-F-00007)

Endelig tykkelse på forsterkningslag, omfang grøfter under såle for drenering og teknisk infrastruktur

må nærmere prosjekteres, herunder utslipp av lekkasjevann fra tunneler. Dette må detaljprosjekteres i
neste fase. Det er ikke bestemt prinsipp for vann- og frostsikring i jernbanetunnelene, men det er

generelt avsatt 300-500 mm til teoretisk sprengningsprofil. Særlig lekkasjesoner må identifiseres, og
frostinntrengning må beregnes. I mengdeberegningene er det benyttet 121 m2 sprengningsareal for
dobbeltspor og 76,5 m2 for enkeltspor. Se også kapittel 22 om kostnader.
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6.4 Tunnelramper E16
Tunnelrampene for av- og påkjøring er utformet i henhold til Håndbok N100, tunnelprofil T7,5 med ett
kjørefelt samt eget felt for havari. I tillegg kommer utvidelse for sikt i kurver.

Figur 6.12: Tverrprofil for tunnelramper. Profil T7,5. Kilde: Statens vegvesen

Vaksdal B1
Rampene nord for Vaksdal går fra den nye rundkjøringen i den eksisterende Jamnatunnelen til påkobling
i den nye Berrfjelltunnelen. Den nordgående rampen stiger opp fra rundkjøringen, passerer over både
jernbanetunnelen og vegtunnelen, før den senker seg ned mot påkjøring til Berrfjelltunnelen.

Geometrien på rampen er utformet slik at den tar hensyn til et eventuelt fremtidig andre tunnelløp.
Den sørgående rampen tar av fra Berrfjelltunnelen, passerer over jernbanetunnelen, før den går sammen
med den andre rampen inn mot rundkjøringen i Jamnatunnelen.

Figur 6.13: Utklipp fra modell nord for Vaksdal B1. Viser tunnelrampene med tilkobling i ny rundkjøring i den eksisterende
Jamnatunnelen.
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Rampene sør for Vaksdal går fra den nye rundkjøringen i den eksisterende Bogatunnelen til påkobling i
den nye Raudnipatunnelen. Den sørgående rampen går fra rundkjøringen, passerer over jernbane-

tunnelen, før påkjøring til Raudnipatunnelen. Den nordgående rampen stiger opp fra Raudnipatunnelen,
passerer over både vegtunnelen og jernbanetunnelen, før den senker seg ned og går sammen med den

andre rampen inn mot rundkjøringen i Bogatunnelen. Geometrien på rampen er utformet slik at den tar
hensyn til et eventuelt fremtidig andre tunnelløp.

Figur 6.14: Utklipp fra modell sør for Vaksdal B1. Viser tunnelrampene med tilkobling i ny rundkjøring i den eksisterende Bogatunnelen.

Vaksdal B2
Rampene nord for Vaksdal går fra den nye rundkjøringen i den eksisterende Jamnatunnelen til påkobling
i den nye Berrfjelltunnelen. Den nordgående rampen går fra rundkjøringen, passerer under jernbane-

tunnelen og vegtunnelen, før den svinger inn mot påkjøring til Berrfjelltunnelen. Geometrien på rampen
er utformet slik at den tar hensyn til et eventuelt fremtidig andre tunnelløp. Den sørgående rampen tar
av fra Berrfjelltunnelen, passerer under jernbanetunnelen, før den går sammen med den andre rampen
inn mot rundkjøringen i Jamnatunnelen.
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Figur 6.15: Utklipp fra modell nord for Vaksdal B2. Viser tunnelrampene med tilkobling i ny rundkjøring i den eksisterende
Jamnatunnelen.

Rampene sør for Vaksdal går fra den nye rundkjøringen i den eksisterende Bogatunnelen til påkobling i
den nye Raudnipatunnelen. Den sørgående rampen går fra rundkjøringen, passerer over jernbane-

tunnelen, før påkjøring til Raudnipatunnelen. Den nordgående rampen tar av fra Raudnipatunnelen,

passerer under vegtunnelen og over jernbanetunnelen, før den går sammen med den andre rampen inn
mot rundkjøringen i Bogatunnelen. Geometrien på rampen er utformet slik at den tar hensyn til et
eventuelt fremtidig andre tunnelløp.

Figur 6.16: Utklipp fra modell sør for Vaksdal B2. Viser tunnelrampene med tilkobling i ny rundkjøring i den eksisterende Bogatunnelen.
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Trengereid
Vegforbindelsen mellom ny E16 og Trengereid er løst med av- og påkjøringsramper i de nye E16tunnelene øst og vest for Trengereid. Tunnelrampene øst for Trengereid går fra den nye

Raudnipatunnelen og kommer ut fra egne portaler til en ny rundkjøring øst i kryssområdet i dagsonen
på Trengereid. Den østgående rampen stiger opp fra rundkjøringen i dagsonen, går inn i tunnel,

passerer over den eksisterende Trengereidtunnelen og Raudnipatunnelen, før den svinger ned mot

påkjøring til Raudnipatunnelen. Geometrien på rampen er utformet slik at den tar hensyn til et eventuelt
fremtidig andre tunnelløp. Den vestgående rampen tar av fra Raudnipatunnelen, passerer over den
eksisterende Trengereidtunnelen, før den kommer ut av tunnelen og kobler seg til rundkjøringen i
dagsonen.

Figur 6.17: Utklipp fra modell øst for Trengereid. Viser tunnelrampene for Raudnipatunnelen, med tilkobling til ny rundkjøring i
kryssområdet.

Tunnelrampene vest for Trengereid går fra den doble Tunesfjelltunnelen og kommer ut fra egne portaler
til en ny rundkjøring vest i kryssområdet i dagsonen på Trengereid. Den vestgående rampen tar av fra
rundkjøringen i dagsonen og går inn i tunnel mot påkjøring til vestgående løp på Tunesfjelltunnelen.

Den østgående rampen tar av fra østgående løp i Tunesfjelltunnelen, passerer over begge tunnelløpene,
før den kommer ut av tunnelen og kobler seg til rundkjøringen i dagsonen.

Figur 6.18: Utklipp fra modell vest for Trengereid. Viser tunnelrampene for Tunesfjelltunnelen, med tilkobling til ny rundkjøring i
kryssområdet.
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6.5 Rømningssystem
Det henvises til rapportene UAS-01-Q-00017, «Brannkonsept – bane og veg» og UAS-01-Q-00011,

«Rømningskonsept – veg og bane» samt tegningen UAS-01-B-00001, «Branntegninger til brannkonsept,
branntegning prinsippskisse».

I henhold til sikkerhetskrav i europeisk regelverk (SRT-TSI), regnes hele strekningen Stanghelle-Arna

som én sammenhengende jernbanetunnel på rundt 29 kilometer. Dette gjelder når dagsoner er kortere
enn det lengste toget som skal operere på strekningen + 100 meter. Det er da krav om «rednings- og
evakueringspunkt» på Stanghelle og i Arna, samt ett i tunnelen. Det er i planen valgt å plassere dette

tredje rednings- og evakueringspunktet på Vaksdal stasjon, noe som både er svært kostnadssparende
og mer hensiktsmessig enn et punkt inne i tunnelen midt mellom Stanghelle og Arna.
Rømningssystem der veg og jernbane går parallelt
Rømningskonseptet er basert på et felles rømningssystem med passasjer (minst tunnelprofil T4) mellom
jernbanetunnel og vegtunnel, der veg og jernbane går parallelt.

Figuren under viser en skjematisk fremstilling av rømningssystemet mellom veg og jernbane mellom

Stanghelle og Trengereid. Her er det bare ett vegtunnelløp, og Statens vegvesen sin Håndbok N500 er
styrende for avstanden mellom rømningspassasjene. Kravet er maksimum 500 meter.

Figur 6.19: Prinsipp for felles rømning mellom banetunnelen og vegtunnel med ett løp. Kilde: Statens vegvesen
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På strekningen Trengereid-Arnadalen er det to vegtunnelløp, med rømningspassasjer mellom de to

løpene. For å tilfredsstille kravet om rømning fra jernbanetunnelen, hvor kravet er maksimum 1000

meter mellom hver rømningsmulighet, er det plassert passasjer fra bane til veg på denne strekningen.
Avstanden er basert på krav i TSI SRT 2019.

Figuren under viser en skjematisk fremstilling av hvordan det er lagt opp til rømning fra bane til veg i
området fra Arna til Trengereid, der tunnelene går parallelt.

Brannsluser i tverrpassasjene skiller bane- og vegtunnel. Der det er behov for rømning både fra veg til

bane og bane til veg, er dette løst ved bruk av to uavhengige sluser vegg i vegg. Dette for å oppnå riktig
slagretning på dører i forhold til rømningsretning, som vist i figur 6.21. Der det kun er behov for

rømning fra bane til veg, er dette løst med en standard løsning der avstand mellom dørene til sikkert
sted er plassert med innbyrdes avstand ikke større enn 1000 meter, som vist i skissen under.

Figur 6.20: Prinsipp for rømning fra banetunnelen til vegtunnel med to løp. Kilde: Statens vegvesen
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Veg til bane
Fra vegtunnel mot jernbanetunnel legges det opp til at den evakuerende passerer gjennom brannsluse i
henhold til krav i Håndbok N500. Etter brannslusen er det prosjektert med et oppholdsrom med tilstrekkelig areal til at inntil 140 personer fra vegtunnelen kan oppholde seg. Dette kan gjelde inntil
situasjonen i vegtunnel er avklart og personer kan returnere dit, eller til togtrafikken er innstilt og

evakuering kan fortsette mot det fri gjennom jernbanetunnelen. Oppholdsrommet er en del av banetunnelen, og det er vurdert at dette kan ansees som sikkert sted i henhold til regelverket. Minste

akseptable areal tilgjengelig i oppholdsrom er 3 personer pr. m2, selv om et større areal er å foretrekke.

Figuren under er hentet fra rapport UAS-01-Q-00011, og viser anbefalt prinsippskisse for utforming av
tverrpassasjen mellom vegtunnel og jernbanetunnel.

For å sikre banens oppetid, er det prosjektert med et låsbart hinder i form av nettingdør mellom oppholdsrom og jernbanetunnelen. Døren vil kunne åpnes lokalt eller fra en driftssentral. Endelige
prosedyrer for dette fastsettes senere i forbindelse med byggeplan.

Innledende vurderinger har konkludert med at det vil være mulig å installere enkelte tekniske

installasjoner i brannslusen som skiller de to tunnelløpene. Forutsetningen er at man kan dokumentere
at en hendelse i ett av tunnelløpene ikke påvirker de tekniske installasjonene i slusen slik at rømningsfunksjonen blir påvirket. De tekniske installasjonene i slusen er for eksempel felles teleinstallasjoner.

Figur 6.21: Prinsipp for rømning mellom veg- og banetunnel

Bane til veg
Løsning for rømning fra banetunnel til vegtunnel er basert på krav i TSI SRT 2019. Da tillatt avstand
mellom rømningsveger fra bane er maksimum 1000 meter, er det vurdert som akseptabelt å trekke

dører til rømningsvegen lenger inn i tverrpassasjen enn det som er tilfelle ved rømning fra veg. Dette

gjelder på den delen av strekningen der det er 500 meter mellom tverrpassasjene. Kravet til bane med
1000 meter mellom hver rømningspassasje er dermed ivaretatt.
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Evakuerende fra jernbanetunnelen rømmer fra gangbanen langs sporet, gjennom nettingdør, og inn i
oppholdsrom. Gjennom oppholdsrommet vil det gå en opplyst gangbane frem til brannsluse som
forbinder de to tunnelløpene. Ved passert brannsluse kommer de evakuerende ut i havarinisje i

vegtunnelen. Denne er definert som sikkert område. Havarinisjen vil ha begrenset kapasitet til å romme

det dimensjonerende antall personer som rømmer fra jernbanetunnelen. Derfor vil det være behov for å
sette inn tiltak som redusert fartsgrense, i kombinasjon med stengning av tunnelen så fort en blir
oppmerksom på en evakueringssituasjon. Konkretisering av disse tiltakene vil gjøres i byggeplan.
Rømningssystem der veg og jernbane ikke går parallelt
Fra veg til veg:
For hele strekningen mellom Trengereid og Arna, er rømningskravet for E16 løst med to tunnelløp og
tverrpassasjer (tunnelprofil T4) med avstand 250 meter, som er kravet for to-løpstunneler.
Fra bane og veg til sikkert område/friluft:
Det er flere steder i tunnelene der det ikke er hensiktsmessig å etablere rømningstunneler mellom veg

og bane. Dette gjelder der jernbanetunnelen og vegtunnelen ligger med større avstand enn ut til friluft.
Der er det plassert rømningstunneler (tunnelprofil T4) ut i dagen, eller til nærliggende eksisterende
tunneler.

Kravet til rømningsveg for vegtunnel, er at den skal ha maksimalt 5 % helling. På grunn av utfordringen
med å få dette til, har Vegdirektoratet prinsippgodkjent rømningsløsninger med inntil 8 % fall i

rømningsretningen. Det er også prinsippgodkjent løsninger med trapper og sikre rom for spesielt

vanskelige tilfeller, se avsnitt om spesielle løsninger. For rømningsveger fra jernbanetunnel foreligger
det ikke stigningskrav. Hovedkravet her er å komme seg til et sikkert område.
Spesielle løsninger
Det er gjennomført RAMS-vurderinger [UAS-01-Q-00020, RAMS-vurdering av tverrpassasjer i

Rømningskonsept] av alternative løsninger for tverrpassasjer som avviker fra «standard» løsning. Dette
gjelder både for områder hvor det er stor høydeforskjell mellom vegtunnel og banetunnel, men også der
det blir behov for spesielt lange eller korte rømningstunneler. Resultatet fra RAMS-vurderingene er at
det ved bruk av sluser som barriere mellom tunnelløpene vil være mulig å sikre en trygg evakuering

også ved mer kompliserte tverrforbindelser. Løsningene skal i størst mulig grad være en tilpasning av
løsningen vist i prinsippskissen over.

Etablering av rømningsveger fra tunnelrampene er vanskeliggjort av at noen av tunnelene ligger tett og
med betydelig høydeforskjell. I disse tilfellene er det planlagt rømningsveger med bruk av trappe-

løsninger med sikre rom. Slike løsninger er benyttet i andre pågående tunnelprosjekt, og prinsippet for
løsningene er fraviksbehandlet og godkjent i Vegdirektoratet. Detaljutforming av slike spesialløsninger
vil bli en del av arbeidet i neste planfase.

Etter at fagrapporten for rømningskonseptet ble utarbeidet, har det blitt arbeidet videre med

optimalisering av banelinjen (se kapittel 23.5). Dette har ført til endringer i rømningspassasjer, hvor
flere har blitt lenger (og en har blitt kortere) samt at flere av tverrpassasjene har fått større

høydeforskjell/behov for trappeløsning. Det er ikke introdusert noen nye spesielle løsninger som ikke er
dekket i fagrapporten, det er kun antall og plassering av spesielle løsninger som har blitt endret, og det
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har derfor ikke vært behov for ytterligere analyser av spesielle løsninger knyttet til denne
optimaliseringen (se kapittel 23.5 for ytterligere RAMS-vurderinger).

Figur 6.22: Eksempler på trappeløsninger benyttet i prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal
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6.6 Tekniske bygg for tunnel
I tunnel plasseres tekniske bygg for bane og veg i felles bergrom mellom bane og veg, like ved

rømningspassasjer. Avstand mellom rømningspassasjer er ca. 500 meter (se R1-R4 i figuren under). I
rømningspassasjene mellom tekniske bygg plasseres felles teleinstallasjoner (se R2 og R3 i figuren

under). Avstand mellom felles bergrom for tekniske bygg er satt til ca. 1500 meter. Denne avstanden er
forutsatt fordi den minimerer sprengningsarbeidet og antall tekniske bygg i prosjektet. I tillegg er det
tatt hensyn til det elektriske anlegget som har fysiske begrensninger i forhold til kabellengder.

Plassering av byggene optimaliseres i videre faser, slik at hele anlegget blir forsynt fra færrest mulig
tekniske bygg.

Figur 6.23: Prinsipp for plassering av rom for tekniske bygg og rømningspassasjer.

Der hvor bane og veg skiller lag, etableres det separate tekniske bygg for bane og veg. Tekniske bygg

for bane skal være tilgjengelige for drift og vedlikehold enten via vegtunnel eller via rømningspassasjer.
Det er også behov for tekniske bygg i dagsoner. Tegningene UAS-01-B-00100 og UAS-01-B-00200
viser plassering av tekniske bygg.

Antall tekniske bygg for planforslag B1 og B2 er vist i figur under:
B1
Separate tekniske bygg bane

B2

8 stk.

8 stk.

Separate tekniske bygg veg

12 stk.

12 stk.

Samlokaliserte teknisk bygg (to bygg pr stk.)

14 stk.

15 stk.

3 stk.

3 stk.

37 stk.

38 stk.

Signalkonteiner bane
Totalt antall
Figur 6.24: Antall tekniske bygg for veg og bane.

Tekniske bygg for veganlegg prosjekteres iht. Statens vegvesen sin håndbok N500. Det prosjekteres

med store nok rom for å legge til rette for fremtidige oppgraderinger. Alle rom skal ha dør ut av bygget
og ha høyde på 3 meter. Det har blitt skissert tavleplassering for diverse situasjoner. Størrelsen på
tekniske bygg med adkomst fra Tunesfjelltunnelen er ca. 30,6 x 5,3 meter. I tilknytning til
E16 og Vossebanen
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Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen blir størrelsen på tekniske bygg ca. 25,2 x 5,3 meter. Foreløpig
antall og plassering av tekniske bygg er som følger:
Planforslag B1:
Plan B1
Jernbane

Stanghelle-Vaksdal

Vaksdal-Trengereid

Vaksdalstunnelen (8 km)

Trengereid-Arna

Arnatunnelen (18,6 km)

Berrfjelltunnelen (8,7 km)
Raudnipatunnelen (9,9 km)
Tunesfjelltunnelen (8,8 km)
E16
Figur 6.25: Oversikt over tunneler for veg og bane, planforslag B1, med foreløpige navn.

·

Vaksdalstunnelen: 5 i tunnel og 1 i dagsone (Stanghelle)

·

Arnatunnelen: 15 i tunnel og 1 i dagsone (Arna)

·

Berrfjelltunnelen: 7 i tunnel og 2 i dagsone (Helle og Vaksdal)

·

Raudnipatunnelen: 7 i tunnel og 1 i dagsone (Trengereid)

·

Tunesfjelltunnelen: 7 i tunnel og 2 i dagsone (Trengereid og Arna)

Planforslag B2:
Plan B2
Jernbane

Stanghelle-Vaksdal

Vaksdal-Trengereid

Vaksdalstunnelen (7,8 km)

Trengereid-Arna

Arnatunnelen (18,7 km)

Berrfjelltunnelen (8,9 km)
Raudnipatunnelen (10,1 km)
Tunesfjelltunnelen (8,8 km)
E16
Figur 6.26: Oversikt over tunneler for veg og bane, planforslag B2, med foreløpige navn.

·

Vaksdalstunnelen: 5 i tunnel og 2 i dagsone (Stanghelle og Vaksdal)

·

Arnatunnelen: 15 i tunnel og 1 i dagsone (Arna)

·

Berrfjelltunnelen: 8 i tunnel og 1 i dagsone (Helle)

·
·

Raudnipatunnelen: 8 i tunnel og 1 i dagsone (Trengereid)

Tunesfjelltunnelen: 7 i tunnel og 2 i dagsone (Trengereid og Arna)

De tekniske byggene vil bestå av høyspentrom og lavspentrom. Høyspentrommet plasseres med
adkomst for netteier med dører mot nisje i vegtunnelen.

I lavspentrommet for bane plasseres hovedfordeling, RTU, UPS, PLS, brannsentral, samt SRO-anlegg. Det
etableres elektronisk adgangskontroll. Det er vurdert tilstrekkelig med mekanisk ventilasjon for
byggene. Teknisk hus utstyres med aggregattilkobling.

Det utarbeides en felles løsning for tele der hvor tekniske bygg for bane og veg deler felles bergrom.

Teleutstyret for nødnett og mobil flyttes da ut fra rommene til et stativ montert på vegg i bergrommet.
Derfor utgår mobilrommet, og rommet for «Radio og nødnett» vil inneholde kun radioutstyr (DAB).

Det er flere egne nisjer for teleutstyr på strekningen med tilkomst direkte fra banetunnel. Dette gjelder
like før Trengereid og frem til Arna.

Figuren under viser hvordan teknisk bygg kan utformes i felles bergrom. Traforom plasseres nærmest
vegtunnel.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

61 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Figur 6.27: Eksempel på utforming av tekniske bygg i felles bergrom

Signalkonteiner blir plassert i egne bergrom ved Vaksdal og Arna. Ved Stanghelle er signalkonteineren
plassert som vist i figuren over.
Strømforsyning
Det henvises til UAS-01-A-00033 «Fagrapport strømforsyning veg og bane». Det etableres strømforsyning i form av 22 kV til tekniske bygg. Forsyningen leveres, eies og driftes av BKK Nett AS og

forlegges hovedsakelig i vegtunnel. Innmatingene vil i utgangspunktet være i Arna og på Stanghelle,

men vil i tillegg kunne få innmatinger der netteier legger frem strømforsyning for anleggsfasen. Kabler
forlegges i innstøpte trekkerør i vegtunnelen. Avstand mellom trekkekummer blir generelt 750 meter,
eller kortere.

Fordelingssystem vil være 400 V TN. Fra hovedfordeling i tekniske bygg i tunnel forsynes under-

fordelinger for teleutstyr, tekniske installasjoner i rømningstunneler og tverrslag, sporvekselvarme,
ERTMS sikringsanlegg samt nød-/ledelys.

Fra teknisk hus på stasjonene forsynes underfordelinger på plattform for jernbanetekniske anlegg –
heiser, belysning, monitorer, sporvekselvarme, varmekabler etc.
Reservestrøm
I de tekniske byggene etableres en UPS for ivaretakelse av strømforsyning til kritiske anlegg, PLS og
RTU. UPS dimensjoneres for full belastning i minimum 8 timer. I tillegg vil det være kontakt for tilkobling
av aggregat på de tekniske byggene.
Jording av bygg
Det henvises til UAS-01-A-00034 «Fagrapport jording veg og bane». For de tekniske byggene etableres

det ringjord, hovedjordskinne (MEB), samt jordskinner i alle rom. Alle jordforbindelser tilknyttes MEB.
Fra MEB legges forbindelse til jernbanens returkrets.
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6.7 Tekniske løsninger og installasjoner for tunnel
6.7.1

Elektro og automasjon for tunnel

Det henvises til UAS-02-A-00014 «Tekniske anlegg veganlegg» og UAS-01-A-00033 «Strømforsyning

veg og bane».

Sikkerhetsutrustning
Det fremgår av TRV, 521 Prosjektering og bygging kapittel 11 Sikkerhetstiltak, hvilke krav og tiltak som
skal vurderes for sikkerhetsutrustning i banetunneler. Tunnelene skal bygges med nødstrømsystem for
å sikre de reisende i tunnelen ved evakuering/strømutfall. Nødstrømsystemet skal kunne forsyne

sikkerhetsutrustningen i minimum 1 time etter strømutfall. Nødnett for redningsetater skal være i drift i
minimum 8 timer etter strømutfall.
Banetunnel

Arnatunnelen

Vaksdalstunnelen

Automasjonsanlegg/SRO

●

●

Rømningskilt (belyst)

●

●

GSM-R og teleanlegg

●

●

Utstyr

Figur 6.28: Sikkerhetsutrustning som skal forsynes fra nødstrømsystem i banetunnelene

Det fremgår av håndbok N500, tabell 4.1 hvilke krav og tiltak som skal vurderes for sikkerhets-

utrustning i vegtunneler. Tunnelene skal bygges med nødstrømsystem for å sikre trafikantene i tunnelen
ved strømutfall. Nødstrømsystemet skal kunne forsyne sikkerhetsutrustningen i minimum 1 time etter
strømutfall. Nødnett for redningsetater skal være i drift i minimum 8 timer etter strømutfall.
Sikkerhetsutrustning som skal forsynes fra nødstrømsystem:
Vegtunnel

Tunesfjelltunnelen

Raudnipatunnelen

Berrfjelltunnelen

Automasjonsanlegg

●

●

●

Rødt stoppblinksignal

●

●

●

Fjernstyrte bommer

●

●

●

Nødtelefon

●

●

●

Skilt og signaler

●

●

●

Radio- og kringkastingsanlegg

●

●

●

ITV-overvåking

●

●

●

●

●

Sammenhengende

Sammenhengende

ledelys

ledelys

Utstyr

Høyttalersystem
Rømningslys

Lyspunkter med

25 meter avstand

Figur 6.29: Oversikt over sikkerhetsutrustning i vegtunnel.
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SRO
Det blir behov for styring og/eller overvåkning av følgende anlegg:
·
·
·
·
·
·
·
·

Alle hovedfordelinger og underfordelinger
Adgangskontroll tekniske rom
Belysning

Brannalarm
Ventilasjon

Sikkerhetsutrustning

Sporvekselvarmeanlegg
UPS-anlegg

Føringsveger
I tunnelene etableres føringsveger i form av betongkanaler på begge sider, samt kryssinger for hver 500
meter. I forbindelse med ventespor i tunnel vil det være behov for å krysse under spor med trekkerør til
objekter i vekselområdene i midten. I tillegg kan det etableres kryssinger med ekstra kummer mellom

spor i hver ende av ventesporet. I rømningstunnelene benyttes rørføringer i gulv, i tillegg til kabelstiger i
tak/vegg.

Belysningsanlegg
For veg henvises det til notatet UAS-02-A-00012 «Solforhold ved tunnelportal». Belysningsanlegg
prosjekteres iht. krav i gjeldende håndbøker.

Adaptasjonsluminansverdier er dimensjonerende for tunnelbelysning. Det er gjennomført
adaptasjonsluminansberegninger vurderinger om solforhold ved de ulike portalene.

På Helle ble det gjort fravik for minimum avstand mellom tunnelportal og kryss. Det foreslås å gå opp én
belysningsklasse på strekningen mellom Berrfjelltunnelen og Helletunnelen som sikkerhetstiltak.

For bane henvises det til UAS-03-A-00006 «Fagrapport lavspenning bane med grensesnitt mot veg»

med vedlegg UAS-03-A-00006_002 «Lysberegning».

Det planlegges med arbeidsbelysning for sporvekselområder både i dagsone og tunnel.
Prosjektering av belysning baserer seg på krav i Teknisk regelverk, Lyskultur «Luxtabell og

planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser», og Statens vegvesens håndbok V124
«Teknisk planlegging av veg - og tunnelbelysning».
Nødlys
I tunnelen, rømningsveger og tverrslag monteres nød/ledelys. I rømningsvegene forsynes nødlys både
fra Vegvesenets anlegg og Bane NORs anlegg, henholdsvis til annenhver armatur. Det henvises til
tegning UAS-03-N-00022 «Prinsipp nød og ledelys i tunnel».
Tele
Det henvises til UAS-01-A-00041 «Fagrapport tele for veg og bane», UAS-00-A-00008 «Nominelt

Tunnelradio Design» og UAS-00-A-00009 «Radioplan».
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E16 Vossebanen skal utstyres med et telekommunikasjonsanlegg som dekker både tunneler og dagsoner mellom Stanghelle og Arna, med redundant og sammenhengende GSM-R, nødnett og data-

transmisjon. I tunneler skal det legges til rette for, og være dekning for alle mobiloperatørene. Det vil
også være GSM-R i vegtunnelen og tverrpassasjer.

Der hvor bane og veg går parallelt vil det være tverrslag for rømning, med tekniske bygg og skap med
felles teleteknisk utstyr for bane og veg. På Helle, Vaksdal og i Arna skiller bane og veg lag, her vil det
være separate tekniske bygg og teletekniske skap. Tunnelramper for veg og rømningstunneler ut i

dagen vil utstyres med tekniske rom eller nisjer for teleteknisk utstyr. Alle teletekniske bygg, nisjer og
skap har blant annet utstyr for transmisjonsnett, GSM-R, nødnett og mobilanlegg.

Transmisjonsnettet vil gå i rør langs spor og veg for å koble sammen de teletekniske installasjonene.
Sentralene for kommunikasjonsnettet plasseres i forbindelse med tekniske bygg i dagsoner på
Stanghelle, Vaksdal, Trengereid og i Arna.

Det prosjekteres med 4x4 MIMO for bane og 2x2 MIMO for veg ut fra forventet vekst i bruk av mobiltelefoni. Dette er basert på hva som er mulig og tilgjengelig med dagens løsninger.

Det prosjekteres med bruk av strålekabler for GSM-R, TETRA, DAB og mobilnettdekning.
Alle tekniske rom utstyres med adgangskontrollanlegg og brannalarmanlegg.
Alle rømningspassasjer utstyres med høyttaleranlegg. Rømningspassasjer for veg skal også utstyres
med videoovervåking.

NTD (Nominelt Tunnelradio Design) foreslår å benytte gjennomgående strålekabel for GSM-R, DAB og

TETRA i vegtunnel og to strålekabler for mobiloperatører for å sikre tilstrekkelig dekning. Ved eventuell
utfasing av TETRA blir strålekabelen benyttet kun for DAB og GSM-R. I banetunnelen blir det 4
strålekabler, en for GSM-R, TETRA og mobiloperatører og tre kun for mobiloperatører.

Figur 6.30: Prinsipper for plassering av teleinstallasjoner
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Risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurderinger for tunnel- og veglysanlegg samt lavspenningsanlegg for bane.

Det henvises til UAS-02-A-00013 «Risikovurderinger teknisk anlegg» og UAS-03-Q-00015 «Vurdering

av risiko og egnethet lavspenning bane».

6.7.2

Brann og sikkerhet

Brann- og sikkerhetsutrustning i vegtunnelene håndteres i henhold til krav i Statens vegvesen sin
Håndbok N500. Tunnelrampene skal ha samme sikkerhetsnivå som hovedløpet. I banetunnelene

håndteres dette i henhold til krav i Forskrift om TSI for sikkerhet i jernbanetunneler, Bane NOR sitt

tekniske regelverk, Prosjekteringsveileder og Veileder tunnelsikkerhet. Det henvises til kapittel 6.5, 6.6
og 6.7 for beskrivelse av fellesløsninger for veg og bane. Disse er utarbeidet med bakgrunn i det
samlede regelverket samt utførte risikovurderinger i prosjektet.

6.7.3

VA-system

Det henvises til UAS-01-A-00040 «Notat om slukkevann i tunneler» og UAS-02-A-00010 «Notat

renseløsning vegtunneler».

Håndtering av vaskevann i vegtunnel
Det planlegges lukkede magasiner i tilknytning til alle lavbrekk og utløp fra tunneler. Grunnet begrenset
areal i dagsonene, vil ikke renseløsninger av avløpsvann i form av åpne bassenger være en aktuell
løsning.

Ved å etablere lukkede magasiner vil man oppnå en effektiv sedimentering av det partikulære

materialet, samt god sikkerhet og kjemisk kontroll på avløpsvannet. Magasinvolumer er dimensjonert
tilsvarende avløpsmengden for en helvask av tunnel, inklusive reservekapasitet i størrelsesorden

utslippet fra en tankbil-velt. Renset tunnelvann slippes til ikke-sårbare resipienter, som for eksempel til
sjø eller kommunalt ledningsnett.
Drenssystemer for tunneler
Innlekking av overvann i tunneler håndteres i et separat drenssystem som samler opp vannet. Ved

lavbrekk samles overvannet sammen med renset tunnelvann og det føres til ikke-sårbare resipienter,
eller eventuelt til kommunalt ledningsnett.

I banetunnel er det valgt midtstilt drensgrøft mellom spor. Banetunnelene går i store deler av

strekningen i felles trasé med vegtunneler. Der hvor bane- og vegtunnel har felles lavpunkt føres

drensvann fra banetunnel sammen med drensvann og renset vann fra vegtunnel med selvfall ut til

resipient i felles borehull, se tegning UAS-01-H-01020, 01010 og 01011. På Stanghelle må drensvann
fra tunnel pumpes til overvannsystem som fører til sjø. I Arna føres drensvann fra banetunnel til lokalt
overvannsystem.

Slukkevann vegtunnel
Krav til slukkevanndekning i vegtunneler er forankret i Statens vegvesens Håndbok N500, der det er
beskrevet at det skal være vannforsyning til slokkevann i alle tunneler. Det er i prosjektet planlagt

hydranter ved portaler og innvendig med avstand som ikke overstiger 250 meter. For dimensjoneringen
av vanntilførsel er det lagt til grunn forsyningsmengde på 50 l/s med et resttrykk på 1-2 bar, i henhold
til anbefalinger i veileder til Byggeteknisk forskrift (TEK17) §11-17.
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Berrfjelltunnelen mellom Helle og Vaksdal forsynes fra slukkevannsbasseng plassert i tilknytning til
tunnelportaler i Vaksdal sentrum (B1) og Tolåsen (B2). Alternativt kan brannvann forsynes fra

kommunalt ledningsnett. Raudnipatunnelen mellom Vaksdal og Trengereid, samt Tunesfjelltunnelen
mellom Trengereid og Arnadalen forsynes fra et nytt planlagt slukkevannsbasseng (180 m3) i

Trengereiddalen.

Slukkevann jernbanetunnel
Krav til slokkevann for banetunneler er forankret i TSI-SRT og Bane NOR sitt tekniske regelverk, 521_11.
For tunneler under 20 km lengde er det krav til brannslukningsvann ved evakuerings- og rednings-

punktene. Det medfører at det for prosjektet er lagt opp til brannhydranter for slukkevannsuttak ved
stasjonsområdene på Stanghelle, Vaksdal og i Arna.

For å ta hensyn til eventuelle fremtidige krav om tilgjengelig slukkevann inne i banetunnelene, er det i
prosjektet lagt opp til overføring av slukkevann fra vegtunnelene til jernbanetunnelene. Vannledning
legges langs rømningsvegene mellom tunnelene, med punkt for uttak av slukkevann tilgjengelig i

banetunnel. Løsning for slukkevann i vegtunnelene er ikke dimensjonert for samtidig brann i flere
vegtunneler og banetunneler.

6.7.4

Ventilasjon

Det henvises til UAS-01-A-00012 «Fagrapport Ventilasjonsprinsipp».
Vegtunnel
Det er vurdert trafikk- og brannventilasjon for Berrfjelltunnelen, Raudnipatunnelen og

Tunesfjelltunnelen. Beregninger for luftkvalitet er beskrevet nærmere i kapittel 18 i denne rapporten.
Etter en innledende vurdering av ulike ventilasjonsprinsipp, er det valgt å benytte langsgående

ventilasjon for Tunesfjelltunnelen og langsgående ventilasjon kombinert med tverrslagsventilasjon for
Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen. Tverrslagsventilasjon gjør at vi unngår problemer med høye

forurensningsnivå på Vaksdal og Trengereid. Det er en god del usikkerheter knyttet til luftberegningene,
så beslutningen om endelig løsning og eventuell bruk av tverrslagsventilasjon må tas i byggefasen. Det
benyttes tverrslag som etableres i forbindelse med massetransport, henholdsvis ved Fossmark for

Berrfjelltunnelen og ved Langhelle for Raudnipatunnelen. I tverrslagene etableres totalt tre vifter per

tverrslag, som dimensjoneres for både trafikk- og brannventilasjon. Viftene plasseres fortrinnsvis ved
tverrslagenes utløp til det fri for å få lavest mulig røyktemperatur der viftene står.

Det er gjort foreløpige beregninger for de ulike tunnelene for å dimensjonere ventilasjonsanlegget og
utarbeide et effektbudsjett for elektro.

For på- og avkjøringstunneler på Trengereid og Vaksdal er det medtatt egne viftepar, slik at det er
sikret ønsket ventilasjonsretning både ved trafikkventilasjon og ved brannventilasjon.
Jernbanetunnel
Det er vurdert mulig brannventilasjon i Vaksdalstunnelen og Arnatunnelen. Det er foreløpig ikke
besluttet om det skal benyttes brannventilasjon i banetunnelene, men det er gjort innledende

beregninger, slik at et effektbudsjett er klart dersom brannventilasjon skal benyttes. Avgjørelsen om
eventuell brannventilasjon i banetunneler vil bli vurdert i neste fase.
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Det er i ventilasjonsprinsipprapporten også utarbeidet et prinsipp for trykksetting av rømningsveger der
brannrådgiver vurderer at dette behøves. Se også kapittel 6.5.

Tverrslag for røykevakuering ved Trengereid er vurdert. Evakuering av togtunneler er basert på

selvredning. Et eventuelt langsgående ventilasjonsanlegg vil ikke tas i bruk før etter vurdering av

redningsmannskap som er på plassen for å drive med søk og redning. Et tverrslag for røykevakuering vil

dermed hovedsakelig være nyttig for brann- og redningsetaten dersom det er brann i et tog som står på
den ene siden av Trengereid, mens det samtidig er et annet tog i tunnelen på den andre siden av

Trengereid som ikke kan kjøre ut, og dermed trenger redning. Primært vil disse passasjerene evakuere
ved hjelp av rømningstverrslagene som ligger med 500–1000 meters mellomrom.

Fra den kvantitative risikoanalysen for strekningen (UAS-03-Q-00018 «Kvantitativ risikovurdering»), er
det anslått at frekvensen for hendelser der tog stopper i tunnel på grunn av brann, og det er tog i

nabosporet, også der det ikke er vurdert til å være noen røykutvikling, eller brann i personavdeling, er 1
gang hver 53 000 år, dvs. frekvens på 1,9*10^-5, som tilsvarer 0,27 % av alle brannhendelser på

strekket. Hendelser med stor brann med tog i nabospor vil skje i disse tunellene en gang per 224 495
år. Dvs med en frekvens på 4,5*10^-6 per år, for overtenning, med evakuering i røyk og tog i
nabosporet. Dette tilsvarer 0,06 % av det totale frekvensen for brann på strekningen.
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VEG

Det vil i hele planområdet være behov for å legge om eksisterende veger. Plassering av nye jernbane-

stasjoner på Stanghelle og Vaksdal griper inn i dagens vegsituasjon, og det vil være nødvendig å gjøre

endringer på eksisterende E16, lokalveger og gangveger. Likeens vil etablering av ny trasé for E16, med
nye tunneler og kryssløsninger, skape nye trafikksituasjoner på det lokale vegnettet.

Alle veger og tunneler i prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav i Statens vegvesens håndbok N100
og N500 samt andre gjeldende håndbøker. Avvik fra kravene i håndbøkene er behandlet i

Vegdirektoratet som beskrevet i kapittel 7.5. Det henvises også til dokumentet UAS-01-A-00002

«Prosjekteringsforutsetninger» med vedlegg. Der avklares faglige forutsetninger som var grunnlaget for
prosjekteringen av veganleggene. I vedlegg til dokumentet finnes tabell med benyttede vegklasser,
dimensjonerende trafikkmengder, dimensjonerende hastighet, tunnelklasser og lignende.

7.1

Vegsystem

Ny E16 er planlagt etter vegklasse H5 i Håndbok N100, men det er etter fraviksprosess med
Vegdirektoratet gjort noen tilpasninger på grunn av spesielle forhold i dette prosjektet.

Figur 7.1: Normalprofil for veg i dagen og tunnel i vegklasse H5

Dimensjonerende trafikkmengde for E16 på strekningen fra Helle til Trengereid gjør at det er

tilstrekkelig å bygge to-felts veg med ett tunnelløp, mens det for strekningen fra Trengereid til Arna er

dimensjonerende trafikkmengde som krever fire-felts veg med to tunnelløp. Det vil derfor være en overgang mellom to-felts veg og fire-felts veg på Trengereid. Ettersom det i første omgang bare blir bygget

to-felts veg fra Trengereid til Helle, og dagsonene på Helle og Vaksdal er korte, blir det benyttet samme
vegbredder (10,5 m) i dagsonene som i tunnelene. Regelverket tillater ikke fysisk midtdeler i tunneler
som er lengre enn 500 meter, og løsningen er derfor forsterket midtoppmerking. Den halve meteren

med forsterket midtoppmerking i tunnelene blir også benyttet i dagsonene, i stedet for midtrekkverk. På
Trengereid, i overgangssonen mellom to og fire felt, vil den forsterkede midtoppmerkingen gå over i
rekkverksrom inn mot den doble tunnelen mot Arna.

Det er sikret areal i reguleringsplanarbeidet for eventuell fremtidig utvidelse til fire-felts veg med to

tunnel-løp fra Trengereid til Helle. Dagsonene vil da kunne bli utformet med midtrekkverk, i henhold til
vegklasse H5. Prosjektet har med noen få forberedende arbeider for et eventuelt andre løp, der dette er
nødvendig for å unngå for store ulemper ved en eventuell utvidelse til fire-felts veg. Dette gjelder også
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planlagt geometri med tilstrekkelig avstand mellom tubene, slik at tube 2 kan etableres uten alt for
store konsekvenser for trafikkavviklingen i tube 1.

E16 er dimensjonert for 90 km/t, men vil bli nedskiltet til 80 km/t fra Helle til Trengereid. I dagens

regelverk (N500) er det ikke tillatt med høyere fartsgrense enn 80 km/t i tofeltstunneler med motgående
trafikk. Bruken av på- og avkjøringsramper i fjell forsterker dette. E16 vil ha overbygning som er
dimensjonert etter Håndbok N200.

Tofeltstunnelene er utformet med noen delstrekk der geometrien gir sikt nok til å foreta forbikjøringer,

men dette må det gjøres nærmere trafikksikkerhetsvurderinger rundt i videre prosjekteringsfase, før det
besluttes hvorvidt vegoppmerkingen i tunnelene skal utformes til å tillate forbikjøring.

Når ny E16 bygges fra Helle til Arna, vil eksisterende E16 bli vurdert omklassifisert til fylkesveg. Den vil

få sterkt redusert trafikk i normalsituasjonen med lokaltrafikk, men vil også fungere som omkjøringsveg
for E16 i perioder der denne er stengt. Nærmere plan for omkjøringer vil bli utarbeidet. Gjennom

sentrumsområdene vil vegen bli smalnet inn med mindre arealkrevende kryssløsninger samt fortau, og
det vil bli etablert kollektivløsninger tilpasset den nye situasjonen. Lavere fartsgrenser vil bli vurdert.
Helle/Stanghelle
Fra det nye krysset på Helle vil eksisterende E16 fungere som bindeleddet mellom ny E16 og Stanghelle.
Lågaskartunnelen vil være som før, men ved nye Stanghelle stasjon er det gjort vesentlige endringer på
kjøremønsteret.

Figur 7.2: Utklipp fra modell som viser forbindelsen mellom Helle og Stanghelle sett fra sør
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Helle
I den litt over 300 meter lange overgangen mellom eksisterende og ny E16 på Helle, er det plassert et
kanalisert kryss med høyre- og venstresvingefelt ut av E16. På grunn av den korte avstanden til

tunnelene på begge sider av krysset, er kryssløsningen fraviksbehandlet og godkjent i Vegdirektoratet.

Krysset er forsøkt utformet så optimalt som mulig for å avbøte på den korte avstanden til tunnelportal,
slik at sikt mot krysset oppnås lengst mulig inn i tunnelen mot nord. Linjeføringen for de gjennom-

gående kjørefeltene er i henhold til Håndbok N100, og biler i venstresvingefeltet hindrer ikke sikt til
høyre fra sekundærvegen mot den nye tunnelen.

Figur 7.3: Ny situasjon i kryssområdet på Helle sett fra nord. Av- og påkjøring til ny E16

Trafikken til og fra E16 går fra det nye krysset og inn på eksisterende E16 rett utenfor Lågaskartunnelen
mot Stanghelle. I kryssområdet er det plassert en snu-sløyfe med gangtilkomst til den sørgående busslommen. Den nordgående busslommen ligger som før, og har tilkomst fra lokalvegen som krysser i

kulvert under E16. Kulverten beholdes, men må forlenges litt på grunn av at ny E16 har større bredde
enn før. Det er plassert fortau ved busslommene og et stykke langs lokalvegen ned til Dalevågen.

Kulverten under E16 fungerer som forbindelse for gående mellom busslommene. Gangmønsteret på
Helle vil i stor grad være uendret.
Stanghelle
På Stanghelle vil den nye jernbanestasjonen føre til endringer av vegsystemet (se figur under). Dagens
adkomst til Lågaskarvegen og til områdene øst for E16 gjennom kulverten, er blitt avskåret. Det vil

derfor bli etablert et nytt T-kryss mot vest, ned til Lågaskarvegen, østsiden av stasjonen, butikk, barnehage og boliger. Lågaskarvegen må heves noe, og de eksisterende adkomstene til boliger og barnehage
må justeres.

Eksisterende kryss mot vest vil bli snevret inn, men opprettholdt for trafikk til områdene vest for

stasjonen og andre siden av Dalevågen. Fra eksisterende E16 mot øst, vil det også bli etablert et nytt Tkryss. Dette er ny adkomst til boligområdet og Stanghelle skule, som erstatning for vegen gjennom
dagens kulvert under E16. Faseplaner med omkjøringsruter for anleggsfasen vil bli utarbeidet.
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Figur 7.4: Ny situasjon på Stanghelle sett fra nord. Ny stasjon og omlagt lokalvegsystem

På grunn av konflikt med den nye avkjørselen mot øst, er den nordgående busslommen flyttet til vis a

vis der den sørgående ligger. Det er plassert fortau langs hele vegen på vestsiden av stasjonen, opp til
og langs vestsiden av eksisterende E16, og videre ned til østsiden av stasjonen. Det er også fortau til
den nye busslommen. Eventuelle fotgjengeroverganger kan knytte de to busslommene sammen. Fra
fylkesvegen vil det bli etablert snarveger ned til stasjonsområdet. Eksisterende støyskjermer i dette
området må fjernes på grunn av endringene, og nye permanente støytiltak vil bli vurdert videre i
prosjektet. Den eksisterende fotgjengerundergangen er beholdt.

For å knytte sammen østsiden og vestsiden av stasjonen, vil det bli etablert en universelt utformet
gangbru over sporene. Denne vil binde de to områdene godt sammen.

Ardalsvegen er lagt om. På grunn av den nye stasjonen, er vegen lagt lenger ut mot Dalevågen, under

den nye jernbanebrua. Her ligger Ardalsvegen så lavt at den vil være utsatt ved ekstreme flomsituasjoner
og eventuell stigning på vannstanden i Dalevågen, men den ligger 10 cm over 200-års returnivå for

stormflo. Fra Ardalsvegen går det gangveger opp mot de to plattformene. Disse vil også fungere som
adkomster til boliger på begge sider.

Krav om universell utforming legges til grunn ved videre planlegging, herunder støy og sikring av
skråninger.
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Vaksdal
Vegforbindelse mellom ny E16 og Vaksdal er løst med av- og påkjøringsramper i de nye E16-tunnelene

nord og sør for Vaksdal. Rampene nord for Vaksdal kommer fra den nye Berrfjelltunnelen, og kobler seg
til med ny rundkjøring inne i den eksisterende Jamnatunnelen, mens rampene sør for Vaksdal kommer
fra den nye Raudnipatunnelen, og kobler seg til med ny rundkjøring inne i den eksisterende

Bogatunnelen. Dette gjelder for begge planforslagene som er utarbeidet for Vaksdal, B1 og B2.

Figur 7.5: Utklipp fra modell for planforslag B1 på Vaksdal. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med tunnelramper til Boga- og
Jamnatunnelen

Figur 7.6: Utklipp fra modell for planforslag B2 på Vaksdal. Viser dagsonene og tunnelsystemet, med tunnelramper til Boga- og
Jamnatunnelen

Vaksdal B1
På samme måte som på Stanghelle, vil de nye anleggene i planforslag B1 føre til endringer i vegsystemet
på Vaksdal. Faseplaner med omkjøringsruter for anleggsfasen vil bli utarbeidet, og detaljert i

prosjekteringsfasen. Ny jernbane og E16 krysser dalen og griper inn i både eksisterende E16 og det

lokale vegsystemet i dalføret. Anleggsfasen vil være spesielt utfordrende for trafikken på eksisterende

E16, med ÅDT på over 5500.

Det er plassert en rundkjøring rett øst for dagens kryss for å knytte sammen de omlagte lokalvegene.
Eksisterende E16 i Bogatunnelen er lagt om, slik at den nye tunnelen munner ut i den nye rund-

kjøringen. Det blir bygd en ny bru over Vaksdalselva fra rundkjøringen, mot tilpasning til eksisterende
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veg videre mot Jamnatunnelen. Eksisterende bru skal fjernes. To nye busslommer er plassert rett nord

for elva. Det går fortau fra begge busslommene, bort til rundkjøringen og videre opp- og nedover dalen.

Figur 7.7: Ny situasjon for planforslag B1 på Vaksdal. Ny stasjon og E16 øst for Vaksdal senter

Ny veg ned mot Vaksdal sentrum har fortau, og er lagt over de to portalene for jernbane og E16. Den

nye vegen knytter seg til eksisterende veg ved innkjørselen til Vaksdal senter. Der vegen passerer over

jernbanen er det plassert en stopplomme samt trapper og heiser ned til de to plattformene. Gangvegen
opp Siribrekka er justert og tilknyttet vegen.

Vegen inn til Vaksdal senter vil bli strammet opp og tydeligere markert. Denne fortsetter mellom

bensinstasjonen og senteret, inn til nye parkeringsplasser og adkomstveger til jernbanestasjonen og

baksiden av senteret. Det er i tillegg lagt inn en kjørbar gang- og sykkelveg langs elven, fra senteret,
under de nye bruene, og opp til Brualeitet øst for den nye rundkjøringen. Denne fungerer også som
adkomstveg og driftsveg for den østre plattformen. Brualeitet blir utvidet med fortau opp til brua.
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Vaksdal B2
De nye anleggene i planforslag B2 vil føre til mindre endringer i vegsystemet på Vaksdal. Ny jernbane
krysser dalen, men ligger så høyt over det lokale vegsystemet i dalføret at dette ikke må legges om. I
Tolåsen må lokalvegen til Sædalen legges over ny E16.

Figur 7.8: Ny situasjon for planforslag B2 på Vaksdal. Ny stasjon øst for dagens E16, og ny E16 i Tolåsen

Jernbanestasjonen er plassert på en brukonstruksjon over dalen. Dette gjør at Brualeitet passerer under,
og kan ligge mer eller mindre uendret. Øst for jernbanestasjonen, ved det eksisterende næringsbygget,

er det plassert en parkeringsplass for stasjonen. Brualeitet vil bli opprustet med fortau mot elven, opp til
den nye parkeringsplassen, og videre opp til brua. Brualeitet og Sædalsvegen er i dag smale, og vil
videre opp til Tolåsen få nødvendige oppgraderinger og breddeutvidelse for å kunne håndtere den
samlede trafikken i anleggsfasen.

En gang- og sykkelveg er lagt langs elven for å knytte sammen senterområdet med området øst for

jernbanestasjonen. Adkomst til plattformene er løst med heiser og trapper på begge sider. Disse ligger
like ved den nye parkeringsplassen.
Adkomst for gående til den nordlige enden av plattformene er løst med veg fra eksisterende E16 utenfor
Jamnatunnelen og fra vegen til idrettsbanen. Det er i tillegg lagt en gangveg fra idrettsbanen, under

jernbanekonstruksjonen, bort til eksisterende E16. Busslommene med tilhørende gangvegsystem langs

og under eksisterende E16 vil bli opprettholdt. Den gode bredden på eksisterende veg i kryssområdet vil
bli benyttet til et fortau på vestsiden av vegen, mellom de to busslommene. Trafikksystemet ved Vaksdal
senter vil være uendret.
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Figur 7.9: Ny situasjon for planforslag B2 på Vaksdal. Ny stasjon på bru over dalen, øst for eksisterende E16

I Tolåsen gjør plasseringen av ny E16 at Sædalsvegen må legges om. Vegen er svinget mer inn i

terrenget, og lagt over den nordre portalen for E16. Derfor har også vegen til vannverket fått en endret
avkjøring. Parkeringsplasser for turgåere er lagt inn langs den omlagte Sædalsvegen. Det er i tillegg

planlagt en nødadkomst fra Sædalsvegen, ned til E16. Denne knytter seg til E16 rett utenfor den nordre
tunnelportalen, og det må derfor benyttes en hydraulisk rekkverksløsning for å overholde rekkverkskravene. Ved siden av den søndre portalen er det plassert en rømningsutgang. På grunn av rasfaren i
området, må første rømningstunnel ut i dagen ligge i tunneltraséen for et fremtidig andre løp, og

komme ut i dagsonen i Tolåsen. Hele arealet for den fremtidige traséen blir sprengt ut i dagsonen. Dette
gjøres for å ha plass til å bygge de fremtidige tunnelene, men også for å ha tilstrekkelig riggareal.

Figur 7.10: Ny situasjon for planforslag B2 på Vaksdal. Ny E16 i Tolåsen, på ny bru over elven. Sædalsvegen ligger over portalen i nord
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Trengereid
Som vist på neste figur, fører ny E16 også på Trengereid til betydelige omlegginger av vegsystemet. I
tillegg til en forskyving og heving av den eksisterende rundkjøringen, vil det bli bygget en ny rund-

kjøring lenger øst i området. De to rundkjøringene vil være koblingspunktene for de nye tunnelrampene
for E16-tunnelene øst- og vestover. Tunnelrampene øst for Trengereid kommer fra den nye

Raudnipatunnelen, og kommer ut fra egne portaler til en ny rundkjøring øst i kryssområdet i dagsonen

på Trengereid, mens tunnelrampene vest for Trengereid kommer fra den nye doble Tunesfjelltunnelen,
og kommer ut fra egne portaler til den andre rundkjøringen vest i dagsonen.

Figur 7.11: Utklipp fra modell på Trengereid. Viser dagsonen og tunnelramper på begge sider, som kobler seg på rundkjøringer i
kryssområdet

Den vestlige rundkjøringen vil som før ha armer mot Hardangervegen og eksisterende E16 til

Risnestunnelen, i tillegg til armer mot Tunesfjelltunnelen vestover. Armen mot Trengereidsvingane er
flyttet til den nye rundkjøringen i øst, som i tillegg også har arm mot eksisterende E16 til
Trengereidtunnelen samt armer mot Raudnipatunnelen østover.

Figur 7.12: Ny situasjon på Trengereid. Omarbeidet kryssområde, med ny E16, nye rundkjøringer, tunnelramper som kobler seg på
rundkjøringene samt omlagt veg ned til Trengereid og nytt rasteplassområde
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Vegen som forbinder de to rundkjøringene, har busslommer i begge retninger. I området mellom denne
vegen og Trengereidsvingane vil det bli anlagt parkeringsfasiliteter og rasteplass.

I tillegg til et antall parkeringsplasser langs vegen ved rasteplassen, er det planlagt fortau nedover langs
Trengereidsvingane. Dette følger vegen rundt rasteplassen, og er knyttet sammen med ny gang- og

sykkelveg langs Hardangervegen og videre oppover Trengereiddalen. På grunn av de to portalene på
Tunesfjelltunnelen, er avslutningen av Hardangervegen ned mot rundkjøringen lagt noe mer inn i
terrenget, over de nye portalene.

På Trengereid vil det bli gjennomført noen forberedende arbeider med påhugg og klargjøring for et

fremtidig andre tunnelløp østover. Den øverste delen av skjæringen mot Hardangervegen vil bli sprengt
ut, slik at anleggsarbeidene for det fremtidige løpet ikke vil gi for store konsekvenser for trafikken på

E16. En lavere fjellskjæring vil også være gunstig for landskapet i dagsonen i den lange perioden frem til
det andre løpet eventuelt blir etablert.
Trengereiddalen
Hardangervegen opp Trengereiddalen vil følge samme trasé som i dag, men er som en del av

håndteringen av overskuddsmasser planlagt utvidet med eget forbikjøringsfelt fra Middagshaugtunnelen
til et stykke over bakketoppen mot Gullbotn. I den nederste delen vil Trengereiddalen bli fylt opp, og

gang- og sykkelvegen på utsiden av Middagshaugtunnelen følger terrengkurvaturen videre oppover på
andre siden av dalen. Manndalselva er lagt i nytt plastret og erosjonssikret løp i bunnen av den nye

dalformen. Et stykke oppe i bakken, der dalen smalner inn, vil gang- og sykkelvegen fortsette langs
Hardangervegen helt til Gullbotn.

Figur 7.13: Ny situasjon i Trengereiddalen. Nytt forbikjøringsfelt langs fv. 49 og ny gang- og sykkelveg. Avslutning for gang- og sykkelveg
med innsnevring til eksisterende passasje inn mot parkeringsplassen på Gullbotn.
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Gang- og sykkelvegen er skilt fra Hardangervegen med rekkverk, og avsluttes mot Gullbotn ved at den
snevres inn og følger den tilgjengelige passasjen langs elven til utkanten av parkeringsplassen.
Arnadalen
I enden av prosjektet mot vest, i Arnadalen, blir E16 avsluttet med en dobbel bru over dalen og av- og
påkjøringsramper mot Hardangervegen. Arnatveitvegen blir lagt i kulvert under E16, med bredde som

inkluderer sykkelveg med fortau. Rampene med tilkobling øst for Hardangervegen bygges på bruer over
lokalvegen, mens rampene vest for Hardangervegen bygges på kulvert over lokalvegen og benytter

dagens kulvert under Hardangervegen for å komme over til vestsiden. Rampene ligger i kryssområdet
der næringsområdet kobler seg på Hardangervegen i dag. Av- og påkjøring for næringsområdet er
derfor flyttet til en ny rundkjøring lenger sør på Hardangervegen. Rundkjøringen har armer til

Magnusvegen i begge retninger, samt til næringseiendommene på vestsiden av Hardangervegen.

Magnusvegen mot nord har fortau som vender mot næringsområdet samt kryss mot den justerte
Terminalvegen ned til østsiden av næringseiendommen.

Figur 7.14: Ny situasjon i Arnadalen. Nye bruer over dalen, nytt lokalvegsystem og ny tilkobling til Hardangervegen

Dette er første byggetrinn i påvente av fremtidig Ringveg øst, som er i en tidlig planfase. Det er skissert
en gjennomførbar løsning for Ringveg øst i dette prosjektet, for fremtidig videre planlegging. Rampene
øst for Hardangervegen på bruer og kulvert, er permanente, og vil gå inn som en del av den fremtidige

Ringveg øst. Rampene vest for Hardangervegen er midlertidige i påvente av Ringveg øst, og benytter seg
derfor av eksisterende kulvert og ramper. De har derfor en noe krapp radius, spesielt ved avkjøring fra
Hardangervegen fra nord. Denne situasjonen er fraviksbehandlet i Vegdirektoratet, og det er gjort

avbøtende tiltak i form av skilting, oppmerking, dosering og terrengforming i kurven. Når Ringveg øst
blir realisert, vil disse to rampene få en annen utforming.
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Figur 7.15: Vegsystem i Arnadalen med og uten fremtidig Ringveg øst. Kilde: Statens vegvesen

7.2

Løsninger for kollektivtrafikk

Det vil ikke være busslommer direkte langs ny E16, annet enn ved overgangen mellom gammel og ny
veg på Helle. Dette er for så vidt naturlig, ettersom ny E16 på bortimot hele strekningen ligger i

tunneler. Busslommer i planområdet vil som før ligge langs eksisterende veg, men med forbindelse til ny
E16 via tunnelrampene på Vaksdal og Trengereid samt i begge ender, på Helle og langs Hardangervegen
i Arnadalen.

I nær tilknytning til de nye jernbanestasjonene på Stanghelle og Vaksdal ligger det busslommer langs
eksisterende E16. Løsninger for kollektivtrafikk ved stasjonene er nærmere beskrevet i kapittel 8 for
stasjoner lenger bak i rapporten.

7.3

Skilt og oppmerking

Skilting og oppmerking følger av kravene i håndbøkene N300, N302, N303, N500 og R310.
Fra Helle til Arnadalen er det planlagt tre forholdsvis lange tunneler og flere kryssområder i dagsonene.

Det som er spesielt med kryssløsningene, er at det i alle tre tunnelene finnes ramper som starter/slutter

inne i tunnelen og fører trafikken til/fra kryss i dagsonen. Dette er løsninger som mange trafikanter ikke
er vante med, og det vil være behov for tiltak i form av tydelig og lett lesbar skilting for å sikre varsling
av disse av- og påkjøringene.

Tunesfjelltunnelen er en toløpstunnel med to-felts trafikk i samme retning i hvert tunnelløp. I østgående
løp av denne tunnelen vil høyre felt bli stengt etter av-rampen i form av oppmerket sperreområde fram
til dagsonen på Trengereid, men det tas med et ekstra avbøtende tiltak i form av etablering av

oppbremsings/’nødfelt’ i forlengelse av høyre felt etter avkjøringsrampen. Det betyr at det må skiltes
for en feltsubtraksjon, dvs. trafikk i høyre felt skal kjøre inn i av-rampen. Dette er ikke en standard

løsning, og må derfor skiltes godt. Det planlegges for to forvarsler, hhv. 1000 meter og 500 meter før
avkjøring. Da brukes overhengende 709.4-skilt med riktige visningsmål. Over venstre felt brukes skilt
709.12 som viser Oslo rett fram. Ved avkjøringen brukes 719.4 overhengende over høyre felt, mens

719.1 brukes over venstre felt. Det foreslås at retardasjonsfeltet, som skal brukes i fremtidig situasjon,
oppmerkes med sperreområde. Tydelige høyrepiler merkes på asfalten i høyre felt.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

80 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Figur 7.16: Prinsipp for oppmerking ved avkjøring til tunnelrampe. Kilde: Statens vegvesen

I dagsonen på Trengereid mot øst vil det være viktig å skilte fare for møtende trafikk, og med flere

skiltsnitt. Dette gjøres for å unngå at trafikk legger seg i venstre felt i Raudnipatunnelen, som er en
ettløps tunnel med tovegs trafikk. Det er viktig at alle trafikanter får med seg dette systemskiftet. I
forbindelse med behandling av fravik, er det laget foreløpige skilt- og oppmerkingsplaner for

strekningen ved Trengereid. Videre utarbeidelse av detaljerte planer gjøres i det videre prosjektarbeidet.
Siden Raudnipa- og Berrfjelltunnelen er ettløpstunneler, vil skiltingen være noe ulik foran disse av-

rampene i forhold til Tunesfjelltunnelen, men samme prinsippet bør benyttes. Her brukes skilt 701.2

sideplassert til forvarsling og skilt 715.2 sideplassert ved starten av retardasjonsfeltet. Dette er relativt
store skilt i bredde og høyde, og det vil bli utfordrende å få plass til disse på høyre side av

tunnelprofilet. Det må også etableres tilstrekkelig siktlinje til skiltene i form av lokal utvidelse av
profilet. Dette gjelder flere skilt, siden denne løsningen finnes på tre steder.

Figur 7.17: Plassering av nødvendige store vegvisningsskilt i tunnel

Hvis tunnel/tunnelløp er stengt, er det planlagt omkjøringsrute langs eksisterende E16, dvs. at trafikken
må ta av i siste kryss før stengt tunnel. Det som her er spesielt, er at siste kryss før stengt tunnel i
mange tilfeller ligger inne i en tunnel. Det betyr at det må prosjekteres for røde stoppblink og

vegbommer rett etter splitten ved avkjøringsrampen. Her må det sprenges ut ekstra bergrom for å få

plass og sikt til dette utstyret. Dette vil konkret være tilfellet for av-rampen vest i Berrfjelltunnelen, de
to av-rampene øst og vest i Raudnipatunnelen og av-rampen øst i Tunesfjelltunnelen.

Det samme behovet for areal/bergrom til røde stoppblink og vegbommer finnes i armene mot E16 i de
to rundkjøringene som ligger i Jamna- og Bogatunnelen.
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Vegbommer inne i tunnel er ikke vanlig, og det bør gjøres vurderinger av alternative tiltak. Eksempelvis

å flytte bommen til dagsonen hvis det oppfattes som trafikkfarlig å ha bommer i tunnel. Erfaringer viser

at det med bruk av røde stoppblink eller røde kjørefeltsignaler uten bommer, er flere som tar sjansen på
å kjøre mot rødt signal.

I øvrige områder med behov for å stenge trafikken foran stengt tunnel og lede de inn på en planlagt

omkjøringstrasé, vil dette skje i dagsoner. Arealmessig er dette enklere å få til. Det kan legges til at det i
disse kryssområdene er viktig å få til en god og synlig visningsskilting som skal oppfattes på kort tid.
Hvis en kjører feil, kan en risikere å kjøre inn i en lang tunnel hvor det er langt til første snumulighet.

For alle disse stengepunktene, både i dagsoner og i tunnel, vil det som nevnt være et behov for å varsle
trafikantene best mulig for å unngå ulykker. Det anbefales bruk av variable fartsgrenser og variable
visningsskilt foran slike stengepunkter og tilhørende omkjøringstraséer. Visningsskiltene bør ha en

posisjon 2 med gule oppmerksomhetssignaler, med budskap om at E16 tar av til høyre (i tunnel) på

oransje bakgrunn. Fartsgrensen før en slik avkjøring bør etter Håndbok R311 være 70 km/t, men siden
dette er tunnel, bør 60 km/t vurderes som en mer hensiktsmessig fartsgrense.

E16 er dimensjonert for 90 km/t, men vil bli nedskiltet til 80 km/t fra Helle til Trengereid, i henhold til
kravet i Håndbok N100, men også på grunn av bruken av av- og påkjøringsramper i tunnelene.

Inne i tunnelene må det skiltes for følgende elementer: Nødstasjoner, nødutganger, havarilommer og
snunisjer (for de to ettløpstunnelene). I tillegg skal en rekke skilt gjentas med jevne mellomrom

gjennom tunnelene. Det gjelder skilt 601 «Lytt til radio», skilt 570.2 «Retning og avstand til nødutgang»
og skilt 362 «Fartsgrense».
Siden tunnelene er forholdsvis lange (9 -10 km), vil det bli snakk om et høyt antall med skilt, primært
innvendig belyste skilt.

Raudnipa- og Berrfjelltunnelen vil ha snunisjer for hver kilometer inne i tunnelen. Dette krever helst

overhengende variable skilt, som informerer om stengt tunnel og snumulighet. Henvisning er eksempel i
håndbok V520.

Det anbefales overhengende kjørefeltsignaler (kryss/pil) for normal kjøreretning i Tunesfjelltunnelen.

Fordelen med disse er at når ett felt ønskes stengt ved eksempelvis havarert kjøretøy eller gjenstander i
et kjørefelt, er dette en god måte å informere trafikantene på. Eventuelt stengt tunnel etter avkjøringer
vil også bli godt varslet med gule skråpiler mot høyre felt og røde kryss etter disse. Eventuelle
kjørefeltsignaler monteres på overhengende tverrbjelker, rett over kabelstigen/brua.

En utfordring med skilt i tunnel, er å få plass til store nok skilt til at budskapet blir tydelig for

trafikantene. For standardskilt aksepteres det en størrelse mindre enn normalt for gjeldende fartsgrense
(80/90). Men for mange skiltstørrelser må en vurdere å søke fravik. Sideplasserte skilt plasseres min.
2,20 meter over bankett. Bankettbredde er 1,0 meter, både for T9,5 og T10,5. For at ikke speil skal

ødelegge skilt når kjøretøyet kjører inn mot kantstein, bør ikke sideplasserte skilt ha bredde større enn
ca. 70 cm. Større skilt er vanskelig å få plass til innenfor normalt tunnelprofil, og hvis en skal følge de

siktkrav som finnes til trafikkskilt, se N300, del 1, må ekstra berg sprenges ut der skiltene skal stå, samt
et stykke bakover for å ivareta siktkravet. Større vegvisningsskilt som forvarsler kryss er enten

overhengende eller sideplasserte i en forlengelse av havarilomme. Siden det er snakk om store
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kostnader forbundet med utvidet tunnelprofil på enkelte strekninger, er det viktig med en tidlig
vurdering av slik skilting.

Figur 7.18: Eksempler fra E16 Bjørum-Skaret i Viken, hvor tunnelen har profil T9,5 og teksthøyde på skilt er 280 mm. Begge snittene viser
behov for fjellutvidelse. Snittet til høyre viser forvarsel plassert i forlengelsen av en havarilomme.

De to ettløpstunnelene mellom Helle og Trengereid vil få gjennomgående forsterket midtoppmerking

med bredde 0,5 m. Det vil være forbikjøringsforbud med sperrelinje ved kryssområdene på Trengereid
og Vaksdal.

7.4 Trafikksikkerhet
Det vises til UAS-02-A-00018 «Fagrapport trafikksikkerhet».
E16 Helle-Arnadalen
Dagens E16 er rasutsatt og har mange trafikkulykker. Vi har tatt ut ulykkesdata fra Statens vegvesens
vegkart/Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for perioden fra 1. januar 2005 til desember 2019. I løpet av
disse 15 årene er det registrert 85 politirapporterte personskadeulykker på E16 på strekningen fra

rundkjøringen i Arna til krysset med Hellevegen på Helle. I disse 85 ulykkene ble til sammen 6 personer
drept, 21 hardt skadd og 106 lettere skadd.

Med byggingen av ny E16 blir dagens E16 avlastet, og store deler av trafikken flyttes over på en veg med
høyere grad av sikkerhet. Hastigheten blir noe høyere på den nye vegen, og trafikkarbeidet øker, men
totalt sett reduseres ulykkesrisikoen. Risikoen reduseres blant annet som følge av at trafikken går i

separate tunnelløp på ca. 1/3 av strekningen (Tunesfjelltunnelen mellom Trengereid og Arnadalen),

tverrprofil med sinusfrest midtfelt i Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, bedre kurvatur og sikt, færre
kryss og avkjørsler, bedre belysning samt nye og sikre rekkverksløsninger.

Det blir ikke busslommer langs ny E16. Unntaket er ved Helle, der eksisterende busslommer beholdes
inntil det bygges ny E16 videre fra Helle mot Voss. Utover dette vil bussen kun ha stopp på

lokalvegnettet (eksisterende E16). Dette er positivt både med hensyn til risikoen for ulykker mellom
buss og bil og mellom bil og myke trafikanter (kollektivreisende).
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Med ny E16 vil en større del av strekningen gå i tunnel, men antall tunneler reduseres fra 18 til 3.

Tunneler har som regel lavere ulykkesrisiko enn sammenlignbare veger i dagen, men konsekvensene
kan i noen tilfeller være høyere. Ulykkesrisikoen er høyest i overgangssonene mellom tunnel og veg i

dagen. Med tre tunneler i stedet for 18, reduseres antall overgangssoner, noe som i seg selv er positivt.
Tre lange tunneler gir jevne og gode friksjonsforhold vinterstid og jevne lysforhold. Faren for ras og
skred som rammer vegen reduseres også kraftig.

Det er imidlertid også noen utfordringer med lange tunneler. Blant annet kan monotoni øke risikoen for
uoppmerksomhet og innsovning, kjøring i tunnel krever mer oppmerksomhet enn kjøring på veg i
dagen. Det er vanskeligere å bedømme fart, noe som kan medføre større fartsvariasjoner. Det er

begrenset plass til unnamanøvrering hvis en kritisk situasjon oppstår, og ved ulykker eller brann kan
rømning og redning være vanskeligere enn ved veg i dagen. Det er foreløpig ikke avklart i hvilket
omfang forbikjøring i tunnel skal tillates.

Svært mange tiltak for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av ulykker i tunnel er

innarbeidet i gjeldende normaler og retningslinjer. Dette gjelder for eksempel utforming av tverrprofil,

krav til belysning, havarilommer, nødutganger, teknisk utstyr for varsling og rømning med mer. Å la veg
i tunnel gå i kurve, gir bedre forutsetninger for å bedømme fart enn om vegen går på rettstrekning. For
å unngå trøtthet er det mulig å bryte opp monotonien med for eksempel ulike typer lyseffekter. På

Ryfast er det utsprengte/belyste bergrom som gir inntrykk av dagslys. På Sødra länken i Stockholm har
hver avkjøring fått sin egen kunstneriske utforming, slik at det blir lettere å orientere seg. For å
redusere konsekvensene av monotoni kan man bruke tiltak som varsler føreren, som profilert

vegoppmerking/forsterket midtoppmerking og relevant skilting. Tiltak mot monotoni vil bli vurdert
nærmere i prosjekteringsfasen.

Lange tunneler kan medføre stress/panikk hos enkelte personer. Det er planlagt etablert havarinisjer i

dagsonen på E16 både på Helle, Vaksdal og Trengereid for begge kjøreretninger, samt ved innkjøring i
Arnadalen. Disse gir mulighet for nødstans. I tillegg vil god belysning, god oppmerking og
rømningsskilting generelt skape trygghet for trafikantene.
Dagsonene
Prosjektet har dagsoner på Helle/Stanghelle, Vaksdal, Trengereid og i Arnadalen. På Helle/Stanghelle,
Vaksdal og Trengereid er det arbeidet med å finne gode løsninger for myke trafikanter, med tanke på
både god framkommelighet og god trafikksikkerhet. Det planlegges sammenhengende langsgående

løsninger i form av fortau og/eller gang- og sykkelveger og sikre krysningspunkter/gangfelt. På Vaksdal
og Stanghelle bygges prosjektet i/gjennom selve tettstedet, og trafikksikkerhet for skolebarn og
nærmiljø er spesielt viktig. Det samme gjelder sikker atkomst til de nye jernbanestasjonene og

bussholdeplassene. I Arnadalen påvirker prosjektet tilbudet til de myke trafikantene i liten grad.
Fravik fra vegnormalene
Det er svært utfordrende å få på plass et vegsystem som kan tilfredsstille alle gjeldende hensyn og krav.
Krevende terreng med korte dagstrekninger har gjort det nødvendig å få avklart fravik fra kravene i
Statens vegvesen sine håndbøker. Fraviksavklaringene på prinsipielt nivå har vært styrende for
anbefalingene og valgte løsninger. Alle fravikene er per 10. mars 2020 godkjent.
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Trafikksikkerhetsrevisjon
I henhold til §4 i vegsikkerhetsforskriften er det gjennomført en ekstern trafikksikkerhetsrevisjon av
reguleringsplanen. Revisjonen ble utført av Norconsult AS i to omganger, i november 2019 og i juni

2020. Første revisjon ble utført tidlig i planfasen, og fokus var rettet mot geometri på veglinjene for

hovedvegnettet, med tilhørende ramper og kryss. I juni var revisjonsgrunnlaget mer detaljert utarbeidet,
også for lokalvegene/dagsonene. Det ble også gjennomført revisjon av ny vektstasjon på nordsiden av
eksisterende E16 ved Romslo. Resultatene fra trafikksikkerhetsrevisjonene foreligger som en egne
rapporter og har blitt eller vil bli fulgt opp i det videre arbeidet.

I henhold til vegsikkerhetsforskriften skal det gjennomføres en ny trafikksikkerhetsrevisjon i

byggeplanfasen (detaljprosjektering), på ferdig anlegg før åpning samt etter at vegen er åpnet.
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensutredning
Vegsikkerhetsforskriften stiller i §3 krav om trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse av
vegprosjekter. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen blir normalt utført på

kommunedelplannivå, og blir en del av beslutningsgrunnlaget for den foreslåtte løsningen.
Reguleringsplanen for E16/Vossebanen, Arna–Stanghelle er en statlig plan hvor man har gått rett fra
konseptvalgutredning (KVU) til reguleringsplan. Det er ikke utarbeidet trafikksikkerhetsmessig

konsekvensanalyse i tidligere planfase. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen blir derfor

utført som en del av reguleringsplanen, og legges i henhold til retningslinjene fram som et vedlegg til
vegprosjektets konsekvensutredning (KU). Det stilles krav om både kvalitative og kvantitative

vurderinger av trafikksikkerhet i konsekvensanalysen. De kvantitative vurderingene gjøres med
programmet Effekt. Det kan også være aktuelt å benytte programmet TS-effekt.

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensutredningen ble utarbeidet våren 2020 av Rambøll/Sweco i
samarbeid med Statens vegvesen.

7.5

Fravik fra vegnormalkrav

Det har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E16 Arna – Stanghelle vært nødvendig å søke om
fravik fra håndbokskrav til Vegdirektoratet og regional fraviksnemnd. Alle fravikene er godkjent.
Fravikene gjelder:
Vegdirektoratet:
·

For liten ramperadius ved bruk av dagens toplanskryss (Arna)

·

Oppmerket tunnelrampesplitt i toløpstunnel (Tunesfjelltunnelen)

·

Manglende oppfylling av krav til forbikjøring

·

Austvendt tunnelrampekryss Trengereid

·

Rundkjøring Trengereid, for kort avstand til tunnelportal

·

Tunnelkryss i Bogatunnelen og Jamnatunnelen

·

Kryss Helle, avstand til tunnel

Regional fraviksnemnd:
·

Rundkjøring Vaksdal, avstand til tunnelportal for omlagt Bogetunnel (fremtidig fylkesveg)

·

Resulterende fall Trengereid og Arna
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Gjennomgående gang- og sykkelmulighet

I dag er det svært varierende sykkeltilbud på strekningen Indre Arna - Stanghelle. På deler av

strekningen finnes det ikke tilbud. Dette gjelder særlig fra Trengereid og nordover til Stanghelle, der det
er flere lange tunneler. Mange av disse har ikke lokal veg utenom. Alternativet her er den 240 kilometer
lange omvegen om Hardanger og Voss. Løsningen i denne planen er bruk av nåværende E16 med
tilpassinger, for å gjøre den tryggere som gang- og sykkelveg.

Figur 7.19: Dagens sykkeltilbud i planområdet. Kilde: Statens vegvesen

Som et delprosjekt til hovedprosjektet ble det i 2019 laget en mulighetsstudie for å finne ulike

alternative løsninger for syklister og vandrere langs den omtrent 36 kilometer lange strekningen.

Studien resulterte i en anbefalt trasé for syklister og vandrere, der man i utgangspunktet benytter
eksisterende jernbanetraséer, men legger inn enkelte vegstrekninger for å kompensere for lange

tunneler og lignende. Det henvises til Statens vegvesen sin rapport «E16/Vossebanen Arna-Stanghelle.

Forprosjekt gang- og sykkelmogelegheit».

I fortsettelsen av dette arbeidet er det gjennomført et forprosjekt som går i dybden på den anbefalte
løsningen, både økonomisk og teknisk, og samtidig sammenligner dette med å bruke det fremtidige

lokalvegsystemet på strekningen som alternativ for myke trafikanter. Det henvises til rapporten UAS02-Y-00006 «Forprosjekt 2: Gang- og sykkelmoglegheit».
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For å finne en mulig trasé, har forprosjektet lagt opp til å inkludere bruk av flere nedlagte strekninger

etter Vossebanen fra 1883. Dette er kulturminner som regnes å ha høy kulturhistorisk verdi, og bruk av
disse må ta hensyn til dette. Forprosjektet peker på at dette kan utnyttes i en positiv retning, ved å

utforme gang- og sykkelmuligheten som en kulturhistorisk opplevelsesrute, der de kulturhistoriske
sporene blir en av premissgiverne for utførelsen. På den måten kan man både få en god løsning for
myke trafikanter, formidle jernbanehistorie og skape en fremtidig turistattraksjon i området.

Planlegging og videre vurdering av sykkelveg på nedlagt banetrasé inngår ikke i reguleringsplanarbeidet
for E16-Vossebanen, men må håndteres som et eget prosjekt. En slik trasé vil trolig ikke kunne holdes
åpen hele året.

8 STASJONER MED TILHØRENDE FUNKSJONER
Det henvises til UAS-03-A-00023 «Fagrapport stasjon»
Utgangspunkt
De eksisterende stasjonene på Stanghelle, Vaksdal og Trengereid blir lagt ned. Det etableres nye

stasjoner, med ny beliggenhet, på Stanghelle og Vaksdal. Disse utformes etter gjeldende standarder og
krav. På Vaksdal lages det reguleringsplanforslag for to ulike nye stasjonsløsninger, B1 og B2.

Prosjektet berører også stasjonen i Arna, men stasjonsutformingen beholdes i stor grad som den er i

ferd med å bygges i forbindelse med nye Ulriken tunnel. Forhold knyttet til Arna stasjon omtales derfor
bare i mindre grad i denne rapporten.

Det viktigste grunnlaget for utforming og organisering av stasjonene er gitt i det europeiske regelverket
(TSI-SRT og TSI-PRM), Bane NORs Tekniske regelverk og Stasjonshåndboka.
Stasjonsoppsett
Stasjonene på Stanghelle og Vaksdal vil være stoppested for regiontog mellom Bergen og Voss/Myrdal.
Banen er dimensjonert for hastighet på 200 km/t, og plattformlengdene på Stanghelle og Vaksdal skal
være 250 meter. Arna stasjon vil i tillegg til stoppested for regiontogene, også være stoppested for
fjerntog, og plattformlengden vil derfor være 350 meter.

Det tas utgangspunkt i basisstandard spesifisert i Stasjonshåndboka for utforming av anleggene, men
med tilrettelegging for parkering, av- og påstigning samt mulighet for buss for tog.

Stasjonene vil i prinsippet bestå av plattformer med enkel standard, med klimabeskyttelse/lehus.

Hovedadkomster er universelt utformet, og fungerer i tillegg som tilkomst for driftskjøretøy. I tiknytning
til stasjonene planlegges det parkeringsplasser for personbiler, HC og sykkel. Det er tatt utgangspunkt i
innfartsparkeringsstrategi for Bergensbanen.

Plattformene er sidestilte. Plattformene strekker seg i praksis fra tunnel til tunnel i Vaksdal og tunnel til
bru i Stanghelle. Midtstilte plattformer med bredde 10 meter krever, på grunn av krav til sporgeometri,
en kostbar utvidelse av tunnel/kulvert/brubredde over en lang strekning, inkludert større arealinngrep
rundt plattformendene. På bakgrunn av dette er det valgt å benytte sideplattformer.
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Beredskap og sikkerhet
Det store omfanget av bane i tunnel, i kombinasjon med korte dagsoner, gir føringer for hvordan
hensynet til beredskap og sikkerhet må ivaretas.

Ut fra europeisk regelverk (SRT-TSI) er det krav til blant annet etablering av evakuerings- og

redningspunkt i tilknytning til stasjonene. Ett av kravene er å ha et definert område på minst 500 m2,

som skal kunne benyttes i forbindelse med eventuell evakuering og berging fra tog som brenner, eller

av annen grunn må evakueres. Det skal sikres tilstrekkelige utganger fra stasjonsområdet og tilsvarende
adkomster for rednings- og slokkemannskap.

Figurene under viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking for Stanghelle, Vaksdal B1,
Vaksdal B2 og Arna.

Figur 8.1: Stanghelle. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking
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Figur 8.2: Vaksdal B1. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking.

Figur 8.3: Vaksdal B2. Illustrasjonen viser forhold knyttet til evakuering, redning og slokking.
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Figur 8.4: Arbeidstegning fra arbeidet med Arna stasjon som viser lokalisering av beredskapsplass (blå skravur) og samlingsplass (rosa
skravur) (UUT-00-X-16070)

For Arna er det angitt en samlingsplass og en beredskapsplass i prosjektering av ny stasjon i forbindelse
med Ulriken tunnel. Begge disse er på 500 m2. En av disse foreslås videreført som evakuerings- og

redningspunkt. Avklaring på hvilket areal som skal ivareta kravet til evakuerings- og redningsplass og
en mer detaljert samordning må gjøres i byggeplanarbeidet.
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8.1 Stanghelle stasjon
Dagens stasjon ligger helt nede ved fjorden på Stanghelle, mens plassering av ny bane og stasjon er

trukket lenger mot nordøst. Dette gjør også at den nye stasjonen får en mer sentral beliggenhet i bygda.
Det krever betydelige inngrep i eksisterende situasjon.

Figur 8.5: Illustrasjon fra 3D-modell

Figur 8.6: Illustrasjoner fra 3D-modell
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Banen plasseres relativt lavt i terrenget, i kulvert under dagens E16. Fra tunnelpåhugget sør for dagens
E16, vil banen gå i løsmassekulvert frem til portal nord for dagens avkjøring fra E16. Plattformene

strekker seg fra kulvertportalen ned til brua over vågen. Lengst sør vil stasjonen/plattformene ligge i
skjæring, som går over til fylling omtrent midtvegs på plattformene.

Figur 8.7: Eksisterende veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.
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Figur 8.8: Planlagt veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

I den søndre delen vil det bli etablert trapp og heis som forbinder terrengnivået på hver side med

plattformene. Heisene vil oppfylle krav til universell utforming og kravene i PRM TSI. I tilknytning til
disse vil det være en gangbru over sporområdet som forbinder de to sidene.

Det vil være tre gangforbindelser som forbinder de to sidene av stasjonen. Dette vil bidra til å minimere
banen som en fysisk barriere. Parkeringsplasser, av- og påstigning (10 min. parkering) med mer vil
lokaliseres til trekanten avgrenset av banen og dagens E16. Det vil også være et mindre areal med
tilsvarende formål vest for banen.
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Figur 8.9: Illustrasjonen viser plattform (gult) og adkomstveger (oransje)

Figur 8.10: Ny stasjon sett fra nord
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Figur 8.11: Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet

Areal som ikke vil bli brukt til bane med tilhørende adkomstfunksjoner, vil kunne videreføre dagens

bruk/funksjon eller utvikles med nye formål. Dette vil Vaksdal kommune jobbe videre med gjennom

arbeidet med områdeplan. Betydelig forbedret togtilbud vil trolig være en viktig driver for videre arealutvikling på Stanghelle.

Figur 8.12: Nytt stasjonsområde sett fra sørøst
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8.2 Vaksdal stasjon, planforslag B1
I planforslag B1 på Vaksdal, følger ny bane og ny E16 omtrent samme trasé gjennom bygda som dagens
E16. Plasseringen relatert til øvrig infrastruktur og bebyggelse vil være gunstig, med sentral beliggenhet
og relativt gode forbindelser til omgivelsene. Inngrep i byggefasen vil være betydelige, men i ferdigsituasjon vil baneanlegget bli godt integrert.

Figur 8.13: Illustrasjon fra 3D-modell.

Figur 8.14: Illustrasjoner fra 3D-modell.
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Banen og E16 legges så lavt som mulig i terrenget, og dette medfører at plattformene nesten strekker

seg fra portal til portal. Tilgjengeligheten, spesielt fra området ved Vaksdal senter, vil være god. Banen
vil ligge noe senket i terrenget, sammenlignet med høyden på dagens E16. Dette er gunstig, relatert til
arealene sør for elva. Nord for elva vil banen og ny E16 ligge i en betydelig skjæring inn i dagens
terreng.

Figur 8.15: Eksisterende veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.
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Figur 8.16: Planlagt veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

Vestre plattform vil ha direkte adkomst fra tilstøtende terreng i tillegg til trapp og heis fra ny lokalveg.
Østre plattform nås universelt ved trapp/heis lokalisert i sørenden av plattformene ved den omlagte

Botnavegen. Botnavegen fungerer som en forbindelse over sporet, og denne vil også knytte området

inne i dalen med områdene lenger ute mot fjorden. Det vil også bli etablert turveger for gående langs
elva på begge sider med forbindelser opp til plattformene.
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Figur 8.17: Illustrasjonen viser adkomstveger for gående og syklende til og rundt stasjonen.

Parkering og øvrige stasjonsrelaterte funksjoner foreslås lokalisert nord for dagens senter, opp mot
elva. Kjøreadkomst vil være via dagens innkjøring til senteret.

Stasjonsplasseringen vil gi gode muligheter for arealutvikling på området der senteret med mer ligger i
dag. Dette vil Vaksdal kommune jobbe videre med gjennom arbeid med områdeplan. Øvrig areal som

ikke direkte blir berørt, vil i mindre grad få nye forutsetninger for utvikling, utover et betydelig bedret
togtilbud.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Figur 8.18: Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet

Figur 8.19: Ny stasjon sett fra vest

Figur 8.20: Ny stasjon sett fra øst
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8.3 Vaksdal stasjon, planforslag B2
I planforslag B2 på Vaksdal, går traséen for bane gjennom dalen like øst for dagens E16, mens dagsonen
for ny E16 ligger et stykke lenger øst, i Tolåsen. Dette gir små inngrep i det etablerte senterområdet.

Banen ligger på en brukonstruksjon som starter sør for lokalvegen Brualeitet, og lander på nordsiden av
elva. Dette medfører at terrenginngrepet begrenses.

Figur 8.21: Illustrasjon fra 3D-modell.

Figur 8.22: Illustrasjoner fra 3D-modell.
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Adkomst opp til plattformene sikres med trapper og heiser der Brualeitet krysser under banebrua.

Heisene oppfyller kravet til universell utforming. I tillegg etableres det rampeadkomster til plattformene
i nordenden. Disse vil også forbindes med en gangveg under banebrua. Helt i sørenden vil det være
trappeforbindelse til vestre plattform, mens det blir rampe/driftsveg til den østre.

Figur 8.23: Eksisterende veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.
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Figur 8.24: Planlagt veg og bane. Rød farge viser Vossebanen, oker farge viser hovedvegen, og rosa viser lokalveger.

På sørsiden av elva vil det bli etablert en gangveg langs elva fra senteret, under dagens E16-bru og opp
til adkomstarealet for stasjonen. Denne gangvegen vil også ha en forbindelse opp til bussholdeplassen
langs dagens E16. Tilknytningene til tilgrensende vegsystem vil sikre gode forbindelser på tvers av
banen samt adkomst til plattformene.
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Figur 8.25: Illustrasjonen viser adkomstveger for gående og syklende til og rundt stasjonen.

Hoved- og lokalvegsystemet vil i stor grad opprettholdes som dagens, foruten at trafikken på dagens
E16 vil bli betraktelig lavere i ny situasjon.

Parkeringsplasser og andre funksjoner tilknyttet stasjonen lokaliseres ved hovedadkomsten, øst for
banebrua.

Figur 8.26: Ny stasjon sett fra vest
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Figur 8.27: Adkomstpunkter fra omgivelsene til plattformene på begge sider av sporet.

Det er 5 meter fri høyde under banebrua. Dette gir fleksibilitet med tanke på utnyttelse av dette arealet
til sykkelparkering og adkomst til plattformene. Frihøyden og bruløsningen bidrar også til at anlegget
ikke fremstår som en visuell barriere i samme grad som om banen hadde blitt lagt på en fylling.

Elverommet passerer som i dag under vegbrua, men med betydelig større frihøyde under banebrua.
Utover de eiendommene som blir direkte berørt, vil B2 ikke endre dagens situasjon i nevneverdig grad.
Utviklingsmulighetene rundt senteret vil være som i dag. Dette vil Vaksdal kommune jobbe videre med
gjennom arbeid med områdeplan. Som for de andre stasjonene vil den største konsekvensen være å få
et togtilbud med svært reduserte reisetider mot Bergen.

Figur 8.28: Ny stasjon sett fra øst
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Arna stasjon

Funksjonene på Arna stasjon vil i stor grad være uendret, slik det blir bygget i det pågående arbeidet i
forbindelse med nye Ulriken tunnel. Det blir mindre endringer i øst-enden, mot Vaksdal.

Det blir etablert to nye baneportaler og en rømningsportal. Arbeidene med å etablere nye portaler for

banetunnelene vil påvirke museumsbanen og Indre Arna-vegen i byggefasen, ettersom disse ligger over
de nye portalene. Omleggingsarbeidene i anleggsfasen blir detaljert i faseplaner. Det skal bygges ca.

150 meter med nye plattformelementer mot spor 3 i enden mot Trengereid. I tillegg skal det etableres
to nye sporveksler. Ca. 400 meter spor med tilhørende baneteknikk må legges om.

Kontaktledningsanlegget bygges om og kobles mot eksisterende anlegg på stasjonen. Nytt ERTMS

sikringsanlegg kobles etter planen mot kommende ERTMS-anlegg, hvor det planlegges med nytt teknisk
hus for signal inne i tunnelen. Det skal bygges nytt teknisk hus på sørsiden av stasjonen i øst. Her skal

det også plasseres to AT-trafoer. Plassering er vist på figur under. Det er satt av plass til fire AT-trafoer,
to ekstra til eventuelt fremtidig behov. Det blir etablert brannslukkepunkt ved de nye tunnelportalene.
Som del av rømningssystemet blir det plassert en utgang til dagen med liten portal/dør fra en ny

rømningstunnel. Portal/dør fra rømningstunnel kommer ut mot stasjonen ved ny tunnel mot Vaksdal.

Figur 8.29: Utklipp fra modell som viser Arna stasjon inn mot det nye portalområdet i øst
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Pågående arbeider Arna-Bergen
På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer i forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt Arna-Bergen.
Nye Arna stasjon åpner i 2022. Den oppgraderte eksisterende Ulriken tunnel åpnes av NygårdstangenBergen-Fløen prosjektet i forbindelse med dobbeltspor inn til Bergen stasjon.
I dag er kryssing av tog på stasjonen begrenset av lengden på sporene. Ved å forlenge kryssingssporet
inn i den nye tunnelen blir det mulig å krysse med lange godstog og fjerntog. Dette vil bidra til en mer
effektiv trafikkavvikling. Det skal også bygges nye plattformer på stasjonen, tilpasset både lokal-,
region- og fjerntog.

Stasjonsbygningens arkitektoniske uttrykk er vernet. Den utvendige fasaden vil derfor bli beholdt, mens
alt innvendig fornyes og bygges om.

I og ved stasjonsbygningen gjøres omfattende tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper.
Undergangen under sporene fornyes og gjøres bredere. Det åpnes opp mellom undergangen og

stasjonsbygningen slik at rampene blir slakere og mer lys slipper ned i undergangen. Publikumsarealene
oppgraderes også, blant annet med bedre belysning, nye benker og nye leskur.

Vanntunnelen til Storelva under stasjonen utvides slik at den kan tåle en 200-årsflom.

Figur 8.30: Ny situasjon på Arna stasjon i prosjektet Arna-Bergen, sett mot Trengereid. Kilde: Bane NOR
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BANE

Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokument ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden

01.07.2021-17.09.2021. Det har i denne perioden blitt arbeidet videre med optimalisering av

banelinjen (UAS-01-A-00058), og det er med grunnlag i nærmere utredninger gjort endringer på
Trengereid. For å oppnå bedre stigningsforhold og unngå reduksjon i hastighet for togene, er

høybrekket på Trengereid fjernet. Banelinjen ved tidligere dagsone er senket ca. 30 meter. Man unngår
da også pumping av vann fra lavbrekket som var i banetunnelen øst for Trengereid i den opprinnelige
banegeometrien. Banen ligger nå uten dagsone, i tunnel forbi Trengereid. Kostnadsbildet vil være det

samme, selv om tiltaket medfører mer tunnel og lengre rømningstunneler, særlig fordi en unngår risiko
og trafikkomlegging knyttet til bygging av en lang løsmasseportal. Permanent kortere kjøretid for
togtrafikken, og vesentlig mindre ulemper for E16-trafikken i anleggsfasen, vil også være
samfunnsøkonomisk gunstig.

Endringen er bare gjennomført for planforslag B2. Dersom det blir aktuelt å gå videre med planforslag
B1, må tilsvarende endringer gjøres for det alternativet.

Endringen for bane i planforslag B2 på Trengereid er innarbeidet i plankart, bestemmelser,

planbeskrivelse, modeller, B- og C-tegninger for veg og bane, W-tegninger for eiendomserverv samt i
denne prosjektrapporten. Det gjøres oppmerksom på at endringen ikke er innarbeidet i de øvrige
fagrapporter og fagtegninger som er produsert i, eller i tilknytning til prosjektet. For videre

prosjektfaser er det viktig å påse at endringen blir innarbeidet for alle fag. Alle rapporter og tegninger
må gjennomgås med tanke på endringen, slik at det videre prosjektarbeidet ikke baseres på feil
grunnlag. Endringen er nærmere beskrevet i kapittel 23.5.

Baneanleggene er planlagt i henhold til Bane NOR sitt tekniske regelverk. Banetraséen er dimensjonert
for gjennomgående elektrifisert dobbeltspor for blandet trafikk opptil 200 km/t.
Det skal bygges to banetunneler:
·
·

Vaksdalstunnelen (Stanghelle-Vaksdal)
Arnatunnelen (Vaksdal-Arna)

Det bygges nye jernbanestasjoner på Stanghelle og Vaksdal, og banen skal koble seg på eksisterende
spor på Stanghelle og på Arna stasjon. På strekningen bygges det gode kryssingsmuligheter med

sporsløyfer og et tredje midtstilt ventespor for gods i tunnelen sør for Stanghelle stasjon. Det etableres
forbindelse til Tunestveit og museumsjernbanen ved Arna stasjon. Den nye traséen legges utenom
dagens trasé, og vil kun grense til eksisterende trasé ved påkoblingene på Stanghelle og på Arna
stasjon.
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Figur 9.1: Skjematisk sporplan, forenklet – lik for B1 og B2 (UAS-03-Y-00002/00003)

Det legges til grunn en rutinemessig togfølgetid på maksimum 4 minutter på strekningen, med kortere
togfølgetid inn mot Arna og Stanghelle stasjon, med forbikjøringsmuligheter. Togfølgetiden gjelder for
toglengde 220 meter og hastighet 200 km/t.

9.1 Sporkapasitet
Det henvises til UAS-03-A-00022 «Fagrapport Sporkapasitet».
Når strekningen Stanghelle-Arna får nytt dobbeltspor vil kapasiteten på strekningen øke vesentlig. For å
sikre at strekningen Stanghelle-Arna dimensjoneres for å klare fremtidig trafikk og fungerer i

sammenheng med fremtidig utbygging analyseres strekningskapasiteten i en fremtidig situasjon når
dobbeltsporet er helt klart til Voss.

Beregninger av strekingskapasitet og analyse av ruteplaner viser at kapasiteten på strekningen er

tilstrekkelig, med god margin, til å oppfylle målene om redusert kjøretid og mulighet for rushtilpasset
rutetilbud for godstrafikk og persontrafikk når dobbeltsporet er ferdig utbygget helt til Voss.

Beregnet kjøretid oppsummeres i tabellen under. Tabellen viser kjøretider på forskjellige delstrekninger
for fjerntog som kjører hele strekningen uten å stoppe, fjerntog og regiontog som stopper i henhold til
spesifisert stoppmønster og godstog som kjører hele strekningen uten å stoppe.
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Figur 9.2: Kjøretid [min:sek]. Merk at kjøretidene Voss-Stanghelle er basert på en generisk modell av nytt dobbeltspor, og at kjøretidene
Arna-Bergen er tatt fra dagens ruteplan.

For å være sikker på at banen har nok kapasitet uansett hvilket trafikkscenario som blir realisert i

fremtiden, er det laget en sammenstilling av tilgjengelige trafikkgrunnlag fra ulike utredninger. Det

grunnlaget som har mest trafikk, er Konseptdokumentet, og det er derfor lagt til grunn for kapasitetsanalysen. Videre er det valgt å kun analysere rushperioden, da det ofte er denne som er
dimensjonerende. Følgende trafikk er lagt til grunn i kapasitetsanalysen:
·

2 regiontog per time per retning Voss-Bergen

·

1 fjerntog per time per retning Voss-Bergen

·

1 godstog per time per retning Voss-Bergen

·

4 lokaltog per time per retning Arna-Bergen

Figuren under viser beregnet tilgengelig kapasitet og brukt kapasitet basert på trafikken beskrevet

ovenfor. Merk at figuren viser kapasitet og trafikk når det er dobbeltspor helt til Voss. Det er tydelig at

kapasitetsutnyttelse er godt under maksgrensen på 75 % på alle strekningene. Konklusjonen blir derfor
at strekningen Stanghelle-Arna oppfyller målene om høy kapasitet som er nok til å dekke fremtidig
etterspørsel.
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Figur 9.3: Kapasitet og antall tog i rushperioden på strekningen Voss-Bergen når dobbeltsporet til Voss er klart. I rush anbefales det at
maks 75 % av kapasiteten utnyttes (gule søyler i figuren). Før strekningen Stanghelle – Voss er bygget ut med dobbeltspor, er
kapasiteten mellom Stanghelle og Voss omtrent 3 tog/time

Plassering av blokkposter
Det anbefales at det etableres en blokkpost mellom Stanghelle og Vaksdal og tre blokkposter mellom
Vaksdal og Arna. Blokkposten mellom Stanghelle og Vaksdal plasseres midt på strekningen. Mellom

Vaksdal og Arna plasseres blokkpostene slik at blokkene inn mot stasjonen blir kortere enn blokken i
midten. Selv om det er nok med to blokkposter mellom Vaksdal og Arna for å oppfylle kravet om

togfølgetid, anbefales tre blokker for å få en jevnere fordeling av togfølgetiden på hele strekningen
Stanghelle-Arna, og for å redusere togfølgetiden når godstog blir forbikjørt på Stanghelle stasjon.

Analyse av togfølgetider viser at blokkpostene er godt plassert, se tabell under. Hele utredningen om
blokklengder finnes i UAS-03-A-09008 «Utredning blokklengder Arna-Stanghelle».

Figur 9.4: Togfølgetider for blokkstrekningene mellom Stanghelle og Arna. Merk at togene kjører i forskjellige retninger (kjøreretning er
markert med piler). I første kolonnen står Marker boardenes navn angitt (start-slutt på blokkstrekningene i retning mot Bergen).
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Stanghelle stasjon
Ventesporet på Stanghelle stasjon vil legge til rette for at hurtigkjørende persontog kan kjøre forbi
saktekjørende materiell som godstog og arbeidsmaskiner. Selv om kapasitetsanalysen viser at

kapasitetsutnyttelsen på strekningen ikke vil være høy, vil ventesporet bli brukt, og bidra til å redusere

framføringstiden for godstog og øke robustheten i systemet. I fremtiden, med dobbeltspor helt til Voss,
gjør hastighetsforskjeller mellom fjerntog, regiontog og godstog, at det i mange tilfeller er nødvendig å
kjøre forbi godstog på Stanghelle. Uten forbikjøringssporet må godstogene vente lengre på rett luke

mellom fjerntog og regiontog i Voss og Bergen. Ventesporet er ikke plassert eksakt midt på strekningen

Voss–Bergen, men litt nærmere Bergen. Dette er ikke nødvendigvis en ulempe, da ventesporet vil brukes
til å magasinere godstog før de kjører inn på strekningen Arna–Bergen, som har betydelig høyere

kapasitetsutnyttelse. I noen tilfeller kan godstog i retning mot Bergen forbikjøres på Arna stasjon.

Denne muligheten finnes imidlertid ikke i den andre retningen. Når det fortsatt er enkeltspor mellom
Stanghelle og Voss, har ikke hastighetsforskjeller mellom ulike togopplegg like stor betydning for

ventesporets funksjon. Imidlertid vil enkeltsporet mellom Stanghelle og Voss sannsynligvis ha veldig høy
belastning, og ventesporet i Stanghelle kan bidra til å avlaste enkeltsporet ved gjøre de mulig å endre
togrekkefølge før togene kjører inn på den hardt belastede strekningen.

9.2 Signal
Det henvises til UAS-03-S-09001 «Specific System Definition».
Strekningen skal ferdigstilles etter at re-signaleringen til ERTMS sikringsanlegg av Bergensbanen frem til
Arna er gjennomført. Strekningen vil derfor få grensesnitt mot eksisterende ERTMS-anlegg ved nye
Stanghelle stasjon. Arna stasjon skal settes i drift med nytt klasse B sikringsanlegg (Thales L90 5) i

2020, og skal etter nasjonal signalplan re-signaleres til ERTMS sikringsanlegg innen utgangen av 2030.
Kobling av endelig anlegg i Arna vil avhenge av når prosjektet ferdigstilles. Avhengig av faseplaner, kan
midlertidig omkobling gå mot klasse B-anlegg, mens endelig kobling kan bli mot ERTMS.

Det skal plasseres type 2 signalkonteinere på Stanghelle, Vaksdal og i Arna. Signalkonteinere er plassert
i nærheten av sporveksler for å minimere kabling til drivmaskiner. For utstyr som akseltellere og

avsporingsindikatorer på linjen, skal det være mulig å plassere objektkontrollere i skap, men det finnes
lite opplysninger om dette fra ERTMS-programmet.

9.3 Overbygning
Det henvises til UAS-03-A-00021 «Fagrapport overbygning».
Overbygningen i banetraséen er basert på dobbeltspor for blandet trafikk og dimensjonerende hastighet
200 km/t. Det skal anlegges doble sporsløyfer dimensjonert for 100 km/t i forbindelse med hver

stasjon, samt et midtstilt ventespor i nærheten av Stanghelle. Det midtstilte ventesporet dimensjoneres
for godstoglengder på 740 meter. Ved påkoblingen til eksisterende Arna stasjon, etableres det

krysningsmulighet mellom spor 1 og 3, samt ny tilkobling til gamle Vossebanen museumsbane inne i
tunnelen.

Sporets oppbygning består av standardiserte, velutprøvde komponenter og dimensjoner iht. Bane NORs

tekniske regelverk. Det benyttes enkle sporveksler og overbygningsklasse d (skinneprofil 60E1, 600 mm
svilleavstand) med 4,7 meter gjennomgående sporavstand.
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Området prosjektet går i har en krevende topografi i dagsonene, og flere eksisterende tunnelsystemer
som skaper bindinger for fremtidig linje for ny bane.

Det har vært stort fokus på kostnader i prosjektet, og det er valgt mest mulig kostnadseffektive

løsninger der dette er regnet som hensiktsmessig. Ettersom majoriteten av strekningen vil gå som

fjelltunnel, er det overordnede prinsippet å begrense total lengde på bane- og vegtunneler inkludert
tilhørende tverrslag og tverrpassasjer.

På grunn av trafikksikkerhetshensyn er det ikke mulig å ha lange rettlinjer i vegtunnelen. For at

avstanden mellom veg- og banetunnel ikke skal bli unødvendig lang (og forårsake økte kostnader til
lengre rømningstverrpassasjer mellom løpene), legges banen mot veg så tett det er mulig. Tidligere

prosjekterte, slake radier på 15000-20000 meter er erstattet med rettlinjer av hensyn til blant annet
vedlikehold.

Vertikalgeometrien for bane følger i stor grad den parallellførte veglinjen. Mellom Stanghelle og Vaksdal
er det liten høydeforskjell, men banen alternerer likevel opp og ned for å sikre minimum 6 ‰ fall for
langsgående drenering.

Figur 9.5: Forenklet vertikalprofil for sporgeometri. Alternativ B1 og B2.

Det er noe bruk av maksimal resulterende stigning i forhold til normalkravet for nye baner (med blandet
trafikk 12,5 ‰). Dette er på grunn av felles rømningskonsept og parallellføring med veg. Det foreligger
også bindinger mot eksisterende og nye kryssende tunneler og tverrslag. Konsekvensen av

maksimalstigning på banen blir primært større strømforbruk enn om banen hadde ligget flatt.
Overbygningsplanen oppfyller alle relevante krav i teknisk regelverk med ett unntak. I planforslag B1 på

Vaksdal stasjon, vil den ca. 49 m lange enden av plattform i nord, overstige maksimal stigning i sporets

retning (12,5 ‰). Fravikssøknad ble utarbeidet i forbindelse med detaljplanprosessen. Dette er registrert
i avviksloggen. RS har i slutten av detaljplanfasen sett på alternativ vertikal linjeføring i dette området
for å unngå fraviket. Resultatet av dette søket viser at det skal være mulig å optimalisere linjen slik at
kravet om maksimal stigning ved plattform oppfylles, se tegning UAS-03-X-00001. Justering og

implementering av endringer i sporgeometri på Vaksdal B1 må eventuelt foretas i neste planfase.
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Elektro

9.4.1

Lavspenning og føringsveger

Det henvises til UAS-03-A-00006 «Fagrapport lavspenning bane»
Belysningsanlegg
På stasjonene etableres lys på plattformer, trapper, gangbru, samt adkomstveger og parkeringsområder.
Det etableres også arbeidslys i områder med sporveksler.
Føringsveger
På Vaksdal og Stanghelle stasjoner vil det bli plattform til to spor, og det etableres langsgående

føringsveger i plattformene, kummer og kryssinger, samt rørføringer til jernbanetekniske objekter.
Det må gjøres tilpasninger til eksisterende føringsveger på Arna stasjon.
Jording av konstruksjoner
For plattformer skal lokal langsgående jordleder tilkobles returkrets midt på plattformen. Det etableres
jordskinner i kummer for tilkobling av objekter. Alle jordforbindelser tilknyttes hovedjordskinne (MEB).
Fra MEB legges forbindelse til jernbanens returkrets.

9.4.2

Banestrømforsyning og kontaktledning

Det henvises til UAS-03-A-00010 «Fagrapport kontaktledningsanlegg».
Banestrømforsyning
Banestrømforsyningen for nytt anlegg vil forsynes fra Dale inntil ny omformer på Voss bygges. Når ny
omformer på Voss er satt i drift vil ny banestrømforsyning være fra Arna omformer i vest, til nye Voss
omformer i øst.
Bane NOR Energi har simulert anlegget og angir følgende sum av høyeste belastningsstrøm fra
matekablene i retning Dale fra Arna omformerstasjon:
·
·
·
·
·

1 sek: 1593 A

10 sek: 1484 A
1 min: 1037 A
6 min: 703 A
1 time: 487 A
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Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegget er prosjektert med elektrisk utforming F à Autotransformatorsystem med

enkel negativleder. Denne løsningen er vurdert som best egnet ift. RAMSLØK-analysen beskrevet i
fagrapport kontaktledningsanlegg, UAS-03-A-00010.

Kontaktledningsanlegget er prosjektert med mekanisk utforming S20C1, kontakttrådhøyde 5,1 meter og
systemhøyde 1,1 meter.

Kontaktledningsanlegget er prosjektert med koblingskonsept 2L – Sammenkoblede
kontaktledningsanlegg på dobbeltspor.
Returkrets
Strekningen prosjekteres uten sporfelter (ERTMS med akseltellere). Det prosjekteres tverrforbindere slik

at returstrømmen fordeler seg jevnt mellom kjøreskinnene. Returstrømmen vil bli tatt opp i negativleder
ved autotransformatorer og danne en parallell strømvei.
Seksjonering
Kontaktledningsanlegget er prosjektert delt inn i seksjoner, slik at hver enkelt seksjon kan frakobles for

arbeid/vedlikehold og ved uønskede hendelser. Seksjoneringen er tilpasset utformingen, samt koblingskonsept for kontaktledningsanlegget. Seksjoneringen er koordinert med signalplasseringer og arbeidsområder. Seksjonering er vist i koblingsskjema UAS-03-R-00001 og UAS-03-R-00002.
Grensesnitt
Kontaktledningsanlegget kobles sammen med eksisterende kontaktledningsanlegg ved Stanghelle. Her
vil det bli en overgang til elektrisk utforming B (sugetransformatoranlegg med retur i kjøreskinner)
Kontaktledningsanlegget kobles også sammen med eksisterende kontaktledningsanlegg ved Arna
stasjon. Her vil det bli en overgang til elektrisk utforming A (kontaktledningsanlegg med retur i
kjøreskinner). Det vil si at AT-anlegget avsluttes i begge ender av prosjektet.

9.4.3

Jording og returkrets

Det henvises til UAS-03-A-00019 «Fagrapport jording og returkrets».
Jordingskonseptet for Stanghelle-Arna baseres på jordingskonseptet som er utarbeidet for parsellen
Arna – Fløen. Jordingsanlegget omtalt her består i hovedsak av returkretsen som fører returstrøm

mellom tog og omformerstasjoner, samt benyttes som referansepotensial for beskyttelse mot elektrisk
sjokk.

Jordingsanlegget i nye tunneler, på Arna stasjon og dagsone i Vaksdal og Stanghelle bygges opp med
tilkobling av utsatte objekter til skinne og langsgående jordleder strekt på hengemaster i tunnel.

Jordingsanlegg er prosjektert i henhold til krav i Bane NOR sitt Tekniske regelverk, versjon 09.09.2019.
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Omfang
Fagrapporten omhandler tema i forhold til å håndtere farer som kan oppstå som følge av:
·

Farer på grunn av feil i jernbaneanlegget. For eksempel isolasjonssvikt, nedrevet kontaktledning
og feil på strømavtaker

·
·

Farer på grunn av potensialstigning i returkretsen ved drift og kortslutning i jernbaneanlegget
Farer på grunn av potensialstigning i returkretsen ved kortslutning og jordfeil i anlegg som er
tilknyttet returkretsen

·

Farer på grunn av induktive og kapasitive koblinger mellom jernbaneanlegget og
omkringliggende anlegg

·

Farer for mekanisk skade som følge av termisk oppvarming

Overordnede krav til jording og utjevning.
Jernbaneanlegget skal ha tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk sjokk i henhold til lover og forskrifter,
uten at beskyttelsen forringer anleggets funksjon.
Utformingen skal sikre beskyttelse mot farlige berøringsspenninger og sikre elektromagnetisk

sameksistens med andre systemer og internt i kontaktledningsanlegget. Jordingsanlegget skal gi
beskyttelse mot berøringsfarlig spenning både ved normal drift, og ved feilsituasjoner.

9.5

Tele

Det henvises til UAS-01-A-00041 «Fagrapport tele for veg og bane», UAS-00-A-00008 «Nominelt

Tunnelradio Design» og UAS-00-A-00009 «Radioplan».

Ny E16 og ny Vossebane skal utstyres med et felles telekommunikasjonsanlegg som dekker både
tunneler og dagsoner mellom Stanghelle og Arna. Dette er beskrevet i kapittel 6.7.1.

Den nye banen får grensesnitt mot eksisterende bane ved nye Stanghelle stasjon i øst og Arna stasjon i
vest.

9.6 Underbygning
Det henvises til UAS-03-A-00020 «Fagrapport Underbygning spor».
Ny underbygning bygges i henhold til krav i Bane NOR sitt tekniske regelverk JD520. Nedenfor er det gitt
noen forutsetninger for dimensjonering av underbygning for spor i dagsoner Arna, Trengereid, Vaksdal
og Stanghelle i kommunene Bergen og Vaksdal.
·

I og med overskudd av sprengstein i prosjektet, anbefales bruk av sprengstein i både

forsterkningslag og frostsikringslag for sporene. Dette gir samlet tykkelse for forsterknings- og
frostsikringslag i dagsonene på minimum 1300 mm for hovedtogspor. For dagsone Arna er det
ikke behov for frostsikringslag.
·

Ved bruk av grus i frostsikringslag vil det kun være behov for forsterkningslag i underbygning
for spor, og ikke frostsikringslag. Dette gjelder alle dagsonene.
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Fjellskjæring
Fjellskjæringer etableres normalt med helning 10:1. Der fjellskjæringen er høyere enn 10 meter vurderes
om skjæringen bør etableres tilnærmet vertikalt. Det etableres avsatser der skjæringene er høyere enn
10 meter. I hvert enkelt tilfelle med forskjæringer til tunnel, vurderes høyden på fjellskjæringene før
avsats legges inn i skjæringen, samt bredden på avsatsene.

Det etableres fanggrøft der fjellskjæringen er over 5 m høy. Bredden på fanggrøften mot fjellskjæring
vurderes opp mot behovet for snøopplag på de aktuelle stedene.

Det er gjennom teknisk avklaring med Bane NOR avklart at det i prosjektet er et redusert behov for

snøopplagring langs spor i forhold til det som står anført som krav i teknisk regelverk. Fravik i forhold

til TRV er registrert i fraviksloggen og det er søkt om fravik formelt, ref. løpenummer E16VB-Bane-004.
I og med redusert behov for snødeponi langs spor så kan støyskjerm settes opp i avstand fra spormidt

til innerkant skjerm på 4 m, for hastighet <= 200 km/h. Hvis skjermen skrår innover, skal topp skjerm
ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt.

Imidlertid må det hensyntas at støyskjermer og kabelkanaler har tilstrekkelig areal slik at de står og
ligger stødig.

For dagsone og i forskjæring til tunneler dypsprenges det til frostsikker dybde hvis fjellkvaliteten er god.
Tverrfall på traubunn skal være minimum 5 %.

Vaksdal/Stanghelle: Bergartene er ulike varianter av gneis. Det må gjøres tester av finstoffinnhold, før
det kan konkluderes med at det er forsvarlig med dypsprengning. Inntil videre kan det regnes med at
massene kan betegnes som kvalitetsmasser til bruk i kvalitetsfyllinger eller i underbygning spor. Det
prosjekteres med forutsetning av at frostsikring kan gjøres med dypsprengning.

Dersom massene senere viser seg å være uegnet i underbygning spor, utføres grunnsprengning i stedet.
Ved grunnsprengning lastes sprengt fjell ut og sålen finrenskes. Frostsikringslag av egnet sprengstein
eller grusmaterialer legges på sålen/rensket fjelloverflate.
Jordskjæring og fylling
Jordskjæring og fyllinger utformes i henhold til geotekniske vurderingsrapporter for de ulike delstrekninger. Med mindre annet er beskrevet i geotekniske vurderingsrapporter, utformes jordskjæring
og fyllingsskråning med helning 1:2.

I jordskjæring og på sprengsteinsfylling etableres et forsterkningslag av sprengstein over et frostsikringslag av sprengstein, gitt god nok bergkvalitet fra tunneldrift.
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Traubunn
Traubunnens tverrfall skal være minimum 3 % i jordskjæring. Det etableres fiberduk på traubunn av
jord. Filterlaget kan også bestå av sand og grus.

For vurdering av behov for grunnforsterkningstiltak for etablering av underbygning bane, henvises til
geotekniske vurderingsrapporter.

Frostsikringslag utkiles i banens lengderetning, i overgang mellom fjellskjæring og jordskjæring.

Figur 9.6: Utkiling av frostsikringslag ved overgang til fjell (figur 5 i Bane NORs tekniske regelverk).

Det utføres en utkiling med ikke telefarlige materialer over en viss lengde nærmest fjellskjæringen, som
vist på figur over. Dybden settes til 0,5 · Z, hvor Z er tykkelsen av forsterkningslag og frostsikringslag.

Utkilingens lengde settes normalt lik 10 · Z. Zmaks = 1,3 meter. Utkilingen blir 0,65 meter dypere enn
bunn frostsikringslag og 13 meter lang.

For overgang bane mot jernbanebru, vurderes etablering av en felles overgangsplate for begge sporene.
Underbygning utkiles i lengderetning mot brukar. Vurdering av helning av traubunn mot
brukarfundament og ved telefarlige masser, foretas.

9.6.1

Dagsoner

Stanghelle
Nytt dobbeltspor skal tilsluttes eksisterende spor på andre siden av Dalevågen sett fra ny stasjon på

Stanghelle. Det etableres fjellskjæring mot bebyggelse i nordvest, for fremtidig videreføring av dobbeltsporet. I anleggsfasen må det etableres interimspor. Fra nord etableres bru over Dalevågen til

Stanghelle-siden hvor nytt stasjonsområde etableres før sporet går videre med kryssing av E16 i tunnelportal og inn i fjelltunnel. Se figur under, for normalprofil like sør for påkoblingspunktet.
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Figur 9.7: Normalprofil Stanghelle like sør for påkoblingspunktet. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00001.

Brua pele-fundamenteres med borede utstøpte stålrørspeler, unntatt for landkar i nord som

fundamenteres på berg. Fundamentering av landkar i nord vurderes videre i byggeplan. Inn mot bru i
syd etableres en overgangsplate fra spor.

Sporet går direkte fra bru over til stasjonsområdet. Her er det grunnforhold som gir behov for grunnforsterkning med pelefundamentering med betongpeler til berg gjennom fylling/skjæring, og med
betongplate over betongpeler. Se tegning UAS-03-F-01020 og tegning UAS-03-V-01001.

Mot stasjonen blir det utgravning til bergnivå. Ingen grunnforsterkningstiltak. Se tegning UAS-03-F00002 og tegning UAS-03-V-01001.

Grunnforholdene i portalområdet ved stasjon varierer stort med tanke på fasthet og dybde til berg. For
fundamentering av bane og stasjonsbygg i stasjonsområdet anbefales utgraving inntil 3,5 m dybde til

faste masser. Dette er for å etablere grunnforsterkningslag og frostfri oppbygging. For stasjonsområdet
og portalområdet anbefales baneoppbygging med utlegging av fiberduk mot undergrunn og geonett
over og under filterlag 300 mm mot stedlige masser i hele byggegropens bredde- og lengderetning.
Over dette etableres tunnelstein uten subbus. Dette gjennomføres på strekning fra der det graves ut
løsmasser til berg og videre mot fjellskjæring før tunnelpåhugg. Se tegning UAS-03-F-01021 og
tegning UAS-03-V-01001

Den vestlige støttekonstruksjonen fra portalområdet videreføres med rørvegg som bores gjennom
massene på. Se tegning UAS-03-F-01021 og tegning UAS-03-V-01001.

Den østlige støttekonstruksjonen dimensjoneres med rammede U- eller Z-spunt, før konvensjonell

spunt installeres til ønsket dybde. Det forventes utgraving omtrent 3,5 meter under grunnvannsnivå på
delstrekning i tunnelportalområde. Siden portal/kulvert er lang og grunnforholdene varierer, vil den

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

119 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

fundamenteres på to ulike grunnforhold, direktefundamentering på sprengt bergoverflate og på faste
løsmasser.

Merknader vedr. grunnforhold og grunnforsterkningstiltak gitt på F- og V-tegninger til detaljplan er
basert på geoteknisk rapport for prosjektet, UAS-03-A-00026.
Vaksdal B1
Over tunnelportalen i nord er det løsmasser som enten må fjernes eller sikres. Portalen skal

direktefundamenteres på berg. I halvskjæring direktefundamenteres portalen på løsmasser uten tiltak i
grunnen. I tunnelportalområdet og forskjæring utføres utsprengning av fjell som beskrevet av geolog.
Forskjæring opparbeides med pallsprengning. Se tegning UAS-03-F-01022 og tegning UAS-03-V01002.

Løsmasseavsetningen blir fjernet frem til jernbanebrua. Utgraving for veg og bane anbefales utført

samtidig slik at en får en lettere utførelse. Det er mulig med direktefundamentering på stedlige masser,
men aktuelt med grunnforsterkende tiltak for fundamentering av jernbane og veg. Det blir gjennomført
forbelastning av fylling nord for elven som setningsreduserende tiltak.

Inn mot bru i nord og syd etableres en overgangsplate fra spor. For fundamentering av begge

brulandkar anbefales det å benytte borede peler til berg, for å få en sikrere etablering av peler.
I Dagsone i sør etableres sporet med lagvis komprimering av frostsikringslag og forsterkningslag opp til
formasjonsplan spor, før forbelastning med fylling av sprengstein med fyllingshøyde 3,5 m, på

strekningen fra landkar bru i sør til der terrenget stiger mot sør. Se tegning UAS-03-F-01023 og

tegning UAS-03-V-01002. For underbygning bane etableres underbygning til frostfri dybde på utgravde
eksisterende masser.

Den sørlige portalen fundamenteres på peler, alternativt med masseutskifting og oppbygging med

komprimert sprengsteinspute. I tunnelportalområdet og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut
til nivå som beskrevet av geolog.
Vaksdal B2
Nordlig portal vil hovedsakelig bli fundamentert på berg. Det anbefales masseutskiftning ned til berg og
oppbygging av lagvis komprimert sprengsteinspute under deler av portal. Alternativt kan en forlenge

betongplate og peler til å gjelde også under den del av portal som kommer på løsmasser, et tiltak som
også reduserer terrenginngrep i anleggsfasen.

I tunnelportalområdet og forskjæring utlastes bergmasser til nivå som beskrevet av geolog. Se tegning
UAS-03-F-02022 og tegning UAS-03-V-02002.

Det er behov for grunnforsterkningstiltak for fundamentering av spor på fylling frem til jernbanebrua,

med pelefundamentering med betongpeler til berg gjennom fylling/skjæring og med betongplate over
betongpeler. Se tegning UAS-03-F-02023 og tegning UAS-03-V-02002.

Inn mot brua i nord og syd etableres en overgangsplate fra spor. Det anbefales å fundamentere hele
brukonstruksjonen på peler, grunnet problematikk vedr. differensialsetninger på konstruksjonen.

Konstruksjonstegninger viser direktefundamentering på berg for sørlig brulandkar, men dette må
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vurderes videre i byggeplan. I tunnelportalområdet og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut til
nivå som beskrives av geolog i neste planfase.
Arna
Geotekniske undersøkelser er hovedsakelig utført for å bestemme plassering av tunnelpåhugg med

tilstrekkelig bergoverdekning. Boringene viser generelt en fast lagret løsmassetykkelse over berg. Løsmassetykkelsen varierer fra 0,8 – 5,0 meter. Bergoverflaten følger terrenget og faller mot vest.

I forbindelse med etablering av det venstre hovedsporet, vil det på deler av strekningen være påkrevet
med masseutskifting og lagvis komprimering av masser ved etablering av banefundament, jmf. Geoteknisk vurderingsrapport for Arnadalen, utarbeidet for prosjektet. Se UAS-01-A-00023.

Lengre vest for portalen anbefales å fjerne løsmassene maks. 2 meter og masseutskiftes for å etablere
fast underlag for banefundament. Videre forutsettes massene fast lagret over berg. Unntaket er ett

borpunkt, der det er funnet ca. 5 meter løsmasser. Blant disse massene er det funnet et dårlig lag over

berg. Dette betyr at massene lokalt må utskiftes til berg dersom det finnes et dårlig lag over bergflaten.
Graveskråning anbefales på 1:1,5, og massene utskiftes seksjonsvis og komprimeres lagvis.

Det er antatt 2 meter til berg i områder hvor det ikke er utført grunnundersøkelser og observert

nærliggende berg i dagen. Tunnelportal skal direktefundamenteres på sprengt berg, som anses å ha god
kvalitet for fundamentering.

Eksisterende enkeltsportunnel for spor 1 strosses ut, og opparbeides til standard for nye baner.
I tunnelene etableres sporoverbygning med ballastmatter, der overdekning til overliggende boliger er <
90 meter. Se støyrapport UAS-01-A-00009.

9.6.2

Tunnel

Det er det lagt til grunn forsterkningslag for spor med tykkelse 700 mm. Dette er også vist på tegninger.
Dette blir sannsynligvis gjeldende for tunnel nær dagsonene. Inne i tunnelene kan det være aktuelt å

redusere tykkelsen på forsterkningslaget, men at frost-dimensjonering for spor blir ivaretatt. Avstand

fra spor i dagen og inn i tunnel til der evt. reduksjon av tykkelse på forsterkningslag vil bli gjeldende er
ikke vurdert i detaljplan.

I tunnel er lagt til grunn midtstilt drensgrøft mellom spor. Overgang til ensidig eller tosidig drenering ut
mot dagsoner. Ved tre spor i tunnelen etableres ekstra langsgående drensrør. Ved lavbrekk i tunneler,

føres drensvann ut til resipient gjennom borhull i fjell. Drensvann fra jernbanetunneler er rent, og det er
ikke planlagt rensetiltak for dette vannet. Spyle- og stakekummer plasseres på normerte intervaller, for
å sikre god tilgjengelighet for drift og vedlikehold. Ledningsdimensjon bestemmes etter at tunnel er
drevet, og mengden for innlekkasje kan måles.

9.6.3

Føringsveger

Et fundament av pukk legges på formasjonsplanet og danner fundament for kabelkanal. Kabelkanal skal
ha tilstrekkelig støtte på begge sider, slik at den ikke forskyver seg ved arbeider i ballastlaget.

Føringsveg som krysser under spor skal legges utenfor kabelfritt profil - 0,9 meter under skinneoverkant. Kabelkummer tilknyttet disse kryssingene plasseres også utenfor kabelfritt profil.
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RAMS

RAMS-prosessen skal bidra til å sikre at baneinfrastrukturen som prosjekteres har den ønskede og

aksepterte sikkerheten, punktligheten, regulariteten og oppetiden. I dette prosjektet har det blitt jobbet

systematisk med RAMS for bane gjennom forprosjektet og detaljfasen. RAMS-aktiviteter har blitt utført i
henhold til Bane NORs RAMS-håndbok, og risikovurderingene som er gjennomført følger CSM RA (felles

metode for risikovurderinger). RAM- og risikovurderinger er utført for å gi innspill til tekniske løsninger
i prosjekteringen.

Følgende RAMS-aktiviteter er utført:
·

«RAMS-implementeringsplan» (RIP), UAS-01-Q-00002:

Utarbeidelse av RIP som beskriver RAMS-styringen i prosjektet. RIP-en skal ivareta kravene i EN

50126, og dokumenterer hvilke RAMS-aktiviteter som er nødvendige å gjennomføre i prosjektet,
for å ha styring på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet i prosjektfasene
og ved overlevering til drift og vedlikehold. RIP-en representerer byggherres godkjenning av
overordnet RAMS-planlegging og avklarer grensesnitt, oppgave og rollefordeling mellom
byggherre og rådgiver.
·

«RAMS-plan», UAS-03-Q-00006:

Utarbeidelse av RAMS-plan som beskriver metodikk og hvordan RAMS-arbeidet i prosjektet skal

utføres. RAMS-planen representerer rådgivers plan for RAMS-arbeidet. Arbeidet med RAMS er en
iterativ prosess, og aktivitetene beskrevet i RAMS planen er et utgangspunkt for å forsikre at
nødvendige aktiviteter utføres i henhold til prosessen.
·

«Systemdefinisjon», UAS-03-Q-00008:

Utarbeidelse av systemdefinisjon for prosjektet, som beskriver jernbanedelen av systemet i
endelig drift. Systemdefinisjonen har vært underlag for RAM- og risikovurderinger utført i
forprosjekt, og er oppdatert som en del av detaljplan.
·

«Risikovurdering RAM og sikkerhet», UAS-03-Q-00009:

Formålet med den overordnede RAMS-vurderingen var å identifisere farer og RAM-forhold som
kan oppstå på strekningen, kartlegge barrierer og foreslå tiltak som kan redusere risikoen og

øke tilgjengeligheten/oppetiden. Tiltakene fra RAMS-vurderingen følges opp videre i prosjektets

RAM- og farelogg. Risikovurderingen skal gi innspill til prosjekteringen, og er gjennomført tidlig
i prosjektet for å kunne gi innspill til prosjekteringen, deriblant sporvalg før låsing av spor og
stasjonsutforming.
·

«Risikovurdering enkeltsporede tunneler ved Arna stasjon», UAS-03-Q-00016:

Bakgrunnen for risikovurderingen er avvikende geometri i tunnelene det siste stykket inn mot
Arna stasjon, der dobbeltsportunnelen deler seg i to enkeltsporede tunneler. Ved avvikende

tunnelgeometri, må plassering av nødutganger og forhold rundt disse vurderes iht. CSM RA. Ett
av hovedformålene med risikovurderingen var å vurdere plassering av nødutganger og avstand
mellom nødutganger. Farer og forhold identifisert i analysen er vurdert, og videre fulgt opp
gjennom RAM og Farelogg.
·

RAMS-vurderinger i forbindelse med rømningskonsept:

RAMS-metodikk har vært en sentral og kontinuerlig del av arbeidet med rømningskonseptet.

Andre vurderinger og analyser, som «Risikovurdering enkeltsporede tunneler ved Arna stasjon»,
UAS-03-Q-00016, kvantitative analyser gir også innspill til denne prosessen, men på grunn av
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kompleksiteten av rømningskonseptet er det gjennomført flere spesifikke analyser og
vurderinger. Disse er oppsummert i følgende hovedaktiviteter:
o

«S-analyse», UAS-03-Q-00003: Tidlig fareidentifisering, med kartlegging av barrierer og

forsalg til tiltak. S-analysen identifiserte ingen show-stoppere, men konkluderte med at
risiko måtte vurderes for hver enkelt fare, og tiltak implementeres der løsning ikke er
sikker nok. Farene har videre dannet grunnlaget for utforming av tverrpassasjene.

«RAMS-vurdering av tverrpassasjer i rømningskonsept», UAS-01-Q-00020:
Tverrpassasjene skal utformes med et sikkert område som grenser mot sporet i
jernbanetunnelen, for evakuerende fra vegsiden. For å vurdere om dette er sikkert nok, er
de gjennomført en vurdering av RAMS-forhold og behov for barriere mot sikkert område
o «RAM-vurdering Rømningskonsept», UAS-01-Q-00021: Omfatter RAM-vurdering av
identifiserte RAM-forhold identifisert i s-analysen, i prosjekteringen og «RAMS-vurdering
av tverrpassasjer i rømningskonsept».
Kvantitative analyser
Kvantitative analyser, med sensitiviteter, er utført for å svare ut kvantitative risikoakseptkriterier
og RAM mål for prosjektet fra Bane NOR. Det er gjennomført sensitiviteter for å redusere
usikkerhet knyttet til de kvantitative resultatene av analysene.
o «Kvantitativ risikovurdering», UAS-03-Q-00018, Svarer ut de kvantitative
risikoakseptkriteriene til Bane NOR.
o «Kvantitativ RAM-analyse», UAS-03-Q-00017, for å vurdere tilgjengelighet av
infrastruktur mot mål i prosjektet. Den kvantitative RAM-analysen inkluderer også bruk
av ERTMS.
«RAM- og farelogg», UAS-03-Q-00007:
Alle farer og RAM-forhold fra gjennomførte risikovurderinger samles i RAM- og fareloggen. I
tillegg vil farer og RAM-forhold identifisert underveis i prosjekteringen logges her. RAM- og
fareloggen følges opp løpende i prosjekteringen sammen med fagansvarlige og disiplinledere. I
prosjektet brukes RamRisk, et webbasert program, for oppfølging av farer og RAM-forhold. Det
er levert en RAM- og Farelogg på Bane NORs mal
o

·

·

«Sikkerhetsbevis prosjektering», UAS-03-Q-00013
Hensikten med sikkerhetsbeviset er å dokumentere at prosjekterende rådgiver har ivaretatt
kvalitet- og sikkerhetsstyring samt teknisk sikkerhet i tråd med krav og føringer i Bane NORs
håndbok for RAMS.
· «Verifisering av prosesskrav», UAS-03-Q-00012
Dokumenterer prosessen med verifikasjonen av utarbeidelse, revidering, sidemannskontroll og
oppdateringer av RAMS-dokumenter som er levert i prosjektet.
I tillegg er det gjennomført en «Risikovurdering av togfremføringssikkerhet i anleggsperioden»,
UAS-03-Q-00019, som vurderer risiko for eksisterende anlegg i anleggsperioden og midlertidige
løsninger ved bygging. Det er også gjennomført «Sikkerhetsanalyse» relatert til signalanlegget, UAS-03Q-09010.
·
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Optimalisering av banelinjen ved Trengereid (UAS-01-A-00058) er gjort etter at RAMS-vurderingene for
tverrpassasjer som avviker fra «standard» løsning ble utarbeidet (UAS-01-Q-00020, RAMS-vurdering av
tverrpassasjer i Rømningskonsept). Optimaliseringen har ført til endringer i rømningspassasjer, hvor
flere har blitt lenger (og en har blitt kortere) samt at flere av tverrpassasjene har fått større

høydeforskjell/behov for trappeløsning. Se kapittel 23.5 for ytterligere opplysninger om RAMSvurderinger i forbindelse med optimaliseringen.

Basert på gjennomførte analyser (UAS-03-Q-00009), er det ingenting som tilsier at akseptkriteriet for
samfunnsrisiko ikke vil bli møtt, og det er vurdert at den totale risikoen for togpassasjerer på ny

strekning mellom Arna og Stanghelle reduseres sammenlignet med dagens strekning. Identifiserte og

anbefalte tiltak, spesielt på stasjonsområdene, må følges opp i videre prosjektfaser. Noen tiltak, særlig
relatert til samhandling mellom drift av vegtunnel og drift av jernbanetunnel, må også følges opp som
operasjonelle tiltak i drift.
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KONSTRUKSJONER I DAGEN

Dette kapittelet omtaler forutsetninger, utfordringer og løsninger for konstruksjoner i dagen. Det

henvises til UAS-01-A-00039 «Fagrapport konstruksjoner E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle» for
flere detaljer.

10.1 Generelt
Det er 50 konstruksjoner på strekningen. Antallet vil variere avhengig av hvilket planforslag som blir
valgt for Vaksdal. Totalt antall ulike konstruksjoner, summert for B1 og B2, er 12 vegbruer, 3
jernbanebruer, 3 kulverter, 15 vegportaler, 7 jernbaneportaler og 10 rømningsportaler.

De fleste vegbruene er korte til middels lange plate-/bjelke-bruer med ett til tre spenn. Alle disse vil ha
et typisk likt overbygningstverrsnitt som gjentas.

De tre jernbanebruene varierer fra kort til middels lange trau-bruer med tre til åtte spenn. Disse vil ha et
typisk likt overbygningstverrsnitt som gjentas. De to bruene for stasjoner på Vaksdal vil i tillegg ha
utkraging.

Av alle konstruksjonene innenfor planområdet er det fire bruer som skiller seg ut, to jernbanebruer og
to vegbruer.

For ny veg er dette de to parallelle vegbruene over Arnadalen i område D – Arna. Disse er tre-spenns

bruer med totallengde på 147 meter og hovedspennvidde på 60 meter. Her er det lagt til grunn to like
spennarmerte kassebruer.

For ny jernbane er det de to middels lange brukonstruksjonene som skiller seg ut. Den første er

jernbanebrua over Dalevågen i område A – Stanghelle, med total lengde 222 meter og hovedspennvidder
på 30 meter. Dette er en spennarmert traubru. Den andre er jernbanebrua for Vaksdal stasjon i

planforslag B2, med total lengde 160 meter og hovedspennvidder på 30 meter. Dette er en spennarmert
traubru med utkragede vinger.

Denne prosjektrapporten oppsummerer konstruksjonene, men vil kun omfatte en detaljert teknisk
beskrivelse av de største og mest komplekse konstruksjonene;
·
·
·
·

K104 – Dalevågen jernbanebru i område A

K251 – Plattformbru Vaksdal stasjon i område B2
K405 – Arnadalen bru i område D
K406 – Arnadalen bru i område D

10.2 Oversikt over konstruksjoner
Tabellen nedenfor viser oversikt over alle konstruksjonene i de ulike områdene. Tabellen angir

konstruksjonsnummer slik de fremstår i 3D-modellen, med et foreløpig brunavn, området de tilhører,

henvisning til tegningsnummer og kilometrering langs linjen. Konstruksjoner som ligger langs linjen til
jernbanen er skravert grå, mens konstruksjoner langs E16 er uten skravur. Det er per dags dato ikke

bestemt løsning for konstruksjon K105, eksisterende jernbanebru på Stanghelle. Denne brua er foreslått
benyttet ombygd som GS-bru, men dette er ikke bestemt. Konstruksjoner for byggetrinn 2 (Ringveg øst)
i Arna er ikke med i tabell.
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Tegningsnr.

Km/Profilnr

UAS-03-K-00001

435,000

UAS-02-K-00002

340

K100

Stanghelle løsmasseportal for

K101

Sædalen Tunnelportal for E16

K102

Stanghelle skule -

K104

Jernbanebru for Vossebanen

K105

Stanghelle eksisterende

K106

Stanghelle stasjonsbru over

K109

Helle V kulvert

120

K190

Stanghelle stasjon

434,750

K200

Vaksdal sør - jernbaneportal

UAS-03-K-00006

443,100

K201

Vaksdal nord - jernbaneportal

UAS-03-K-00007

442,830

K202

Vaksdal sør – Tunnelportal for

UAS-03-K-00008

9350

K203

Vaksdal nord – Tunnelportal

UAS-03-K-00008

9050

K204

Bogatunnelen – Tunnelportal

UAS-03-K-00009

K205

Krekane jernbanebru

UAS-03-K-00010

443,000

K206

Nye Vaksdalselva vegbru for

UAS-03-K-00011

9220

K207

Krekane vegbru

UAS-03-K-00012

K208

Jamnatunnelen bru 1

K209

Jamnatunnelen bru 2

K210

Vaksdal øst, fotballbane -

UAS-01-K-00029

K211

Vaksdal øst, fra rundkjøring –

UAS-01-K-00029

K212

Vaksdal vest, fra rundkjøring -

UAS-01-K-00029

K240

Vaksdal stasjon

K251

Vaksdal stasjon – bru for

UAS-03-K-00013

442,800

K252

Tolåsen vestre vegbru for E16

UAS-02-K-00014

9240

K253

Vaksdalstunnelen sør -

UAS-03-K-00015

442,670

K254

Arnatunnelen nord -

UAS-03-K-00015

443,000

Vossebanen

rømningsportal

Område A –

Stanghelle og
Helle

over Dalevågen

UAS-01-K-00029
UAS-03-K-00003

435,500

UAS-03-K-00004

434,840

jernbanebru
Vossebanen

E16

for E16

Område B1 Vaksdal

for omlagt vegtunnel

E16

rømningsportal
rømningsportal
rømningsportal

plattform

jernbaneportal
Jernbaneportal
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K255

Tolåsen tunnelportal sør for

UAS-02-K-00016

9370

K256

Tolåsen tunnelportal nord for

UAS-02-K-00016

9170

K257

Krekane portal -

UAS-01-K-00029

K290

Vaksdal stasjon

K302

Tunesfjell III – tunnelportal

UAS-02-K-00019

K303

Tunesfjell IV - tunnelportal

UAS-02-K-00019

K304

Raudnipa III - tunnelportal

UAS-02-K-00020

K305

Raudnipa IV - tunnelportal

UAS-02-K-00020

K306

Trengereid øst – tunnelportal

UAS-02-K-00021

19170 (B1)

K307

Trengereid vest 1 –

UAS-02-K-00022

19700 (B1)

K308

Trengereid vest 2 –

UAS-02-K-00022

19720 (B1)

K309

Trengereid vest 3 -

UAS-01-K-00029

K310

Trengereid vest –

UAS-01-K-00029

K311

Trengereid sør –

UAS-01-K-00029

K400

Arnanipa sør – jernbaneportal

UAS-03-K00023

461,690 (B1)

K401

Arnanipa nord -

UAS-03-K00023

461,700 (B1)

K402

Tunesfjell I – tunnelportal for

UAS-02-K-00024

28150 (B1)

K403

Tunesfjell II – tunnelportal for

UAS-02-K-00024

28160 (B1)

K404

Arnatveitvegen - kulvert

UAS-02-K-00025

28240 (B1)

K405

Arnadalen I – vegbru for E16

UAS-02-K-00026

28350 (B1)

K406

Arnadalen II – vegbru for E16

UAS-02-K-00026

28350 (B1)

K407

Asko nord – vegbru for rampe

UAS-02-K-00027

K408

Asko sør – vegbru for rampe

UAS-02-K-00028

K409

Arnadalsflaten - kulvert

UAS-02-K-00025

K410

Skyggestranda I –

UAS-01-K-00029

K411

Skyggestranda II -

UAS-01-K-00029

E16
E16

rømningstunnel

442,800

for E16

tunnelportal for E16
tunnelportal for E16
rømningsportal

rømningsportal for veg
rømningsportal for bane

jernbaneportal
E16
E16

av E16

på E16

rømningsportal
rømningsportal
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Figur 10.1: Oversikt over konstruksjoner.

10.3 Prosjekteringsforutsetninger og brutyper
Fagrapporten for konstruksjoner inneholder beskrivelse av prosjekteringsgrunnlag for konstruksjonene.
Henvisninger til regelverk og andre styrende føringer er gitt der, og blir ikke omtalt i denne
prosjektrapporten.

Tilsvarende omtaler fagrapporten de ulike konstruksjonstypene og forutsetninger for valgte

konstruksjonskonsept. Dette blir heller ikke omtalt i denne prosjektrapporten, utover at valgte konsept
blir vist i den videre beskrivelsen av konstruksjoner.

10.4 Beskrivelse av konstruksjoner
Kapittelet omfatter en detaljert teknisk beskrivelse av de største og mest komplekse konstruksjonene;

K104 - Dalevågen jernbanebru
Beskrivelse
Brua krysser Dalevågen på Stanghelle. Dette er en dobbeltsporet jernbanebru som ligger i traséen for

Vossebanen. Brua vil strekke seg helt fra Stanghelle stasjon, med tre spenn på land og fem spenn over
vann (Dalevågen). Utforming av brua fremkommer på tegning UAS-03-K-00003.
Konstruksjonsdata

Figur 10.2: K104 -Dalevågen jernbanebru- oversikt fra BIM-modell. Bergen mot venstre, og Oslo mot høyre på utsnittet.
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Figur 10.3: Typisk tverrsnitt for K104 Dalevågen jernbanebru, ref. tegning UAS-03-K-00003.

Konstruksjonstype:

Traubru av plasstøpt spennarmert betong

Plassering:

Bru i traséen for Vossebanen

Spenn/lengde:

21+30+30+30+30+30+30+21/222 meter + landkar

Føringsbredde:

9,7 meter

Totalbredde:

14,5 meter

Antall felt/spor:

To spor

Konstruksjonsløsning
Dette er en bru i traséen for Vossebanen, med totalt åtte spenn, hvor hovedspennet er valgt til 30 meter.
Ved detaljprosjektering kan det være aktuelt med en ytterligere optimalisering av de ulike spennviddene. Fem spenn krysser fjorden ved Dalevågen.

Planlagt løsning som beskrevet videre under avsnittet byggemetode/anleggsgjennomføring, er vurdert
som en løsning med relativ lavest risiko for utførelse basert på de undersøkelsene av grunnforholdene
som er utført på dette plannivået. En optimalisering vil kunne utredes videre når ytterligere
undersøkelser av grunnforhold utføres i neste planfase.
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Tverrsnittet er som vist i figur over og som beskrevet i fagrapport konstruksjon. Under ett av
bruspennene skal det være seilingsløp for småbåttrafikk til båthavnen inne i Dalevågen. Fri

seilingshøyde under denne brua blir 4,6 meter over oppgitt HAT (Høyeste astronomiske tidevann) i

Dalevågen. Eksisterende banebru over Dalevågen har til sammenligning kun 2,5 meter seilingshøyde
ifølge sjøkart.

Jernbanebrua vil ha avslutning normalt på spor ved begge bruender. Det er planlagt en felles
overgangsplate for begge sporene.

Brua er tenkt fastholdt i den nordre enden, hvor landkar utføres som kasselandkar fundamentert på

berg, med tilpasning for videre støttemurer i tørrstein. I den søndre enden er det planlagt et landkar
med fuge (stål slepeplate under ballastpukk) og glideskjøt for skinner. På grunn av konstruksjonens
lengde kan det også være nødvendig med flere glideskjøter.
Fundamentering
Det er meget varierende dybde til berg i området. Masser over berg er silt med meget lav bæreevne.

Brua antas fundamentert på pelegrupper med utstøpte stålrørspeler til berg i syv av åtte akser, hvor det i
akse 1 forutsettes landkar fundamentert på berg. På grunn av massenes beskaffenhet forutsettes det
borede stålrørspeler. På land plasseres fundamenter under ferdig terreng. Grunnvannstanden ligger

grunt i området, det etableres spuntgroper med undervannstøp av bunnplate i de tre aksene på land.
Byggemetode/anleggsgjennomføring
Dalevågen bru skal etableres fra nordenden av Stanghelle stasjon, over Dalevågen, og tett inntil den
eksisterende Vossebanen med spor i drift, på nordsiden av Dalevågen.

Bruas underbygning, pelegrupper og plass-støpte fundamenter på land, etableres først. Deretter

etableres pelegrupper hvor det på peletopper monteres prefabrikkert forskaling for støp av søyle-

fundamenter under vann, på sjøbunn. Geotekniske undersøkelser viser at det er dårlige grunnforhold i

Dalevågen. Det vil derfor ikke være aktuelt med utfylling på grunn av fare for utglidninger. Det er mulig
med tilkomst med lekter, men spesielt i nordre ende må det forventes mudring for å komme

tilstrekkelig nærme for å etablere pelegrupper. Tilkomst fra land på nordre ende vil være svært
begrenset på grunn av den eksisterende Vossebanen.
Bruoverbygning forutsettes utført i flere støpe-etapper, med start fra Stanghelle stasjon og videre over

Dalevågen. Der brua ligger over land forutsettes det utstøpning med reis fra bakken. Der brua fortsetter
over vann forutsettes det å benytte overliggende fagverksreis, spenn for spenn. Opplagring av

forskalingssystem forutsettes i hver akse, og at dette ivaretas i detaljprosjekteringen. Det legges opp til

at tidligere støpe-etapper kan benyttes til lagring, transport av materialer og plassering av mobilkran for
flytting av reis. Fundamenter og bruoverbygning må kontrolleres for midlertidige laster under utførelse.
Valgt løsning forutsetter at arbeider med landkar og bruoverbygning i nord vil foregå i umiddelbar
nærhet til spor i drift, og dette må det tas hensyn til under anleggsgjennomføringen. Det nordre

landkaret har i løpet av utredning til teknisk detaljplan vært utfordrende. Den valgte løsningen, som

synes å gi den relativt laveste risikoen for utførelse, har vært å plassere det nordre landkaret godt inne

på land og direkte på berg. Det er ikke utenkelig å kunne optimalisere dette, for eksempel ved å trekke
landkaret lengre vekk fra eksisterende spor og utføre dette på peler i den videre prosjekteringen. Dette
er teknisk svært utfordrende, og forutsetter at det utføres ytterligere detaljerte grunnboringer og
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bergkartlegging i sonen rundt det nordre landkaret og i eksisterende spor for Vossebanen. Se også
kapittel 23.3 om videre planlegging.
Byggetekniske detaljer
Det benyttes membran av type A3-4 på betongdekke, beskyttet av tynn påstøp, alternativt asfaltbetong.
Det er planlagt støyskjerm opp til 2,5 meter over gangbane på bruas ytterkanter. Dette gir noe utsikt for
de reisende, samtidig som det gir en del støyskjermingseffekt, og det tilfredsstiller frihøydekrav på 2,5
meter opp til spenningsførende del (utliggere for KL-master). Skjermene må være lydabsorberende på
siden vendt mot spor, og skjerm fungerer også som rekkverk. Endelig høyde på støyskjermer må
detaljeres i videre faser i prosjektet, men er også lagt føringer for i støyrapport og
reguleringsbestemmelsene.

Ved fastholding i nordre ende forutsettes det monolittisk forbindelse mellom søyler og overbygning

nærmest fastholdingen. Deretter fastlager og sidestyrte glidelager på søyletopper og på landkar lenger
vekk fra fastholdingen.

Brua forutsettes å ha fuge og glideskjøt for skinner. Antall glideskjøter og plassering av disse avklares
nærmere i detaljprosjekteringen.

Brua har mindre lengdefall enn 1:70. Det er da krav om drenspunkter for hver tiende meter. Det legges
langsgående drensrør og samleledning/pumpeledning på senter bunnplate. Det må vurderes benyttet

pumper i senere prosjekteringsfase på grunn av lite langsgående fall på brua. Vannet ledes/pumpes så
til bruender, til etablert overvannssystem, eller ned langs søyler til sjø.

Brua blir belyst og har KL-master samt øvrig jernbaneteknisk anlegg. Behov for trekkerør i
konstruksjonen er ikke avklart, men dette bør begrenses til et minimum.

Alle konstruksjonsdeler innenfor sone for kontaktledning må jordes til jernbanejord.
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K251 - Vaksdal stasjon B2 – bru som plattform
Beskrivelse
Brua ligger hevet over terreng og krysser Vaksdalselva. Dette er en dobbeltsporet jernbanebru som

ligger i traséen for Vossebanen. Brua utgjør hoveddelen (4/5) av Vaksdal stasjon i planforslag B2. Brua
vil strekke seg fra portalen til Arnatunnelen mot portalen til Vaksdalstunnelen, med seks spenn.
Konstruksjonsdata

Figur 10.4: K251 – Vaksdal stasjonsbru B2 – oversikt fra BIM-modell. Oslo mot venstre og Bergen mot høyre på utsnittet.

Figur 10.5: K251 - Vaksdal stasjonsbru B2 – typisk tverrsnitt, ref. tegning UAS-03-K00013.

Konstruksjonstype:

Traubru med utkraging av plasstøpt spennarmert betong

Plassering:

Bru i traséen for Vossebanen
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Spenn/lengde:

20+30+30+30+30+20/160 meter inkludert landkar

Føringsbredde bane:

8,1 meter

Totalbredde:

19,1 meter inklusiv stasjonsplattformer

Antall felt/spor:

To spor
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Konstruksjonsløsning
Dette er en bru i traséen for Vossebanen med totalt seks spenn, hvor hovedspenn er på 30 meter.
Tverrsnittet er som vist i figur over, med plattformer og som beskrevet i fagrapport konstruksjon.

Jernbanebrua vil ha avslutning normalt på spor ved begge bruender. Det vil bli en felles overgangsplate
for begge sporene for landkar i nord (mot Oslo). Det vil bli en overgangsplate for hvert av sporene for
landkar i sør (mot Bergen).

Brua vil holdes fast av landkar på berg i sør-enden. Landkar utføres som kasselandkar med tilpasning

for videre støttemur i tørrstein. I nord-enden er det planlagt et landkar med fuge (stål slepeplate under
ballastpukk) og glideskjøt for skinner.
Fundamentering
Det er berg i fundamenteringsnivå sør for Vaksdalselva, mens det er løsmasser med variasjon i dybde
nord for Vaksdalselva, ca. 5-18 meter til berg. Massene over berg har varierende bæreevne. Sør for
elven er det generelt meget faste masser over berg, mens det nord for elven er et meget fast lagret

topplag over middels fast sandig silt. Brua antas fundamentert på berg sør for elva og på pelegrupper
med utstøpte stålrørspeler (evt. stålkjernepeler) til berg under landkar nord. Søylefundament nord for
elva er i modell vist på berg, men her kan det vurderes benyttet peler i neste planfase. På grunn av
massenes beskaffenhet forutsettes det borede stålrørspeler/stålkjernepeler. På land skjules
fundamenter under ferdig terreng.

Byggemetode/anleggsgjennomføring
Pelegrupper og fundamenter på land etableres før det etableres søyler. Bru-overbygning på land kan
støpes på reis fra bakken i en eller flere støpeavsnitt. Overbygning over Vaksdalselva støpes med reis
som spenner fra fundament til fundament. Brua bygges over lokalveg i sør, og her må det etableres
kjøreåpning for trafikk.
Byggetekniske detaljer
Det benyttes membran av type A3-4 beskyttet av tynn påstøp, alternativt asfaltbetong.
Det er planlagt støyskjerm inntil 2,5 meter over plattform på bruas ytterkanter. Detaljering og tilpasning
av høyder tas i neste fase. Dette gir noe utsikt for de reisende, samtidig som det gir en del

støyskjermingseffekt, og det tilfredsstiller frihøydekrav på 2,5 meter opp til spennings-satt del

(utleggere for KL-master). Det kan også her være nødvendig med lydabsorberende innside mot spor,
men en slik løsning må sees i sammenheng med stasjonsutforming og estetiske krav. Skjermene
fungerer også som rekkverk.
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Det er planlagt fast forbindelse for landkar i sør, deretter glidelager og sidestyrte glidelager på

søyletopper og på landkar lenger vekk fra fastholdingen. Brua har fuge og glideskjøt for skinner i
nordenden.

Brua har mindre lengdefall enn 1:70. Det er da krav om drenspunkter for hver tiende meter. Det legges
langsgående drensrør og samleledning/pumpeledning på senter bunnplate. Det må vurderes benyttet

pumper i senere prosjekteringsfase på grunn av lite langsgående fall på brua. Vannet ledes/pumpes så
til bruender, til etablert overvannssystem. Alternativt kan vann ledes ut i nærheten av søyler og føres
ned til mark. Dette avklares nærmere i neste planfase.

Brua blir belyst og har KL-master og øvrig jernbaneteknisk anlegg. Behov for trekkerør er ikke avklart,

men dette bør begrenses.

Alle konstruksjonsdeler innenfor sone for kontaktledning må jordes til jernbanejord.

K405/K406 – Arnadalen bru(er)
Konstruksjonene K405 og K406 er helt like (symmetriske), ligger parallelt med en avstand på 7,5 meter
mellom ytterkant kantdragere, og er like lange. Det er derfor utført kun én detaljert teknisk beskrivelse
for disse bruene.
Beskrivelse
Disse to parallelle bruene tar E16 over Storelva og Gamle Vossebanen, som er fredet av Riksantikvaren
(vedtak datert 15.09.2016).
Konstruksjonsdata

Figur 10.6: K405/406 – Arnadalen vegbruer – oversikt fra BIM-modell. Bergen mot venstre og Oslo mot høyre på utsnittet.
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Figur 10.7: K405/K406 – Arnadalen vegbruer – typisk lengdesnitt

Figur 10.8: K405/K406 – Arnadalen vegbruer – typisk tverrsnitt

Konstruksjonstype:

Kassebru av plasstøpt spennarmert betong

Plassering:

Bruer i traséen for E16

Spenn/lengde:

43,5+60+43,5/147 meter inkludert landkar

Føringsbredde:

9,5 meter

Totalbredde:

10,58 meter

Antall felt/spor:

To kjørefelt

Konstruksjonsløsning
Dette er bruer i traséen for E16, med totalt tre spenn, hvor hovedspennet er 60 meter. Tverrsnittet er
som beskrevet i fagrapport konstruksjon.

Bruene krysser over Storelva og Gamle Vossebanen, som er fredet av Riksantikvaren
Bruene støpes monolittisk til søylene, Begge landkar vil ha retningsstyrt og allsidig lager. På grunn av
lengden må de bygges med fuger. Overbygningen avsluttes mot kasselandkar med fugerom.
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Fundamentering
Det er generelt liten løsmasseoverdekning til bergoverflaten. Løsmassene varierer fra løst lagrede

masser til faste masser. Landkarene er tenkt plassert på utlagt fylling, med pelegrupper til berg. Alle
søylefundamenter er tenkt plassert direkte på berg. Fundamenter bør skjules under ferdig terreng.
Byggemetode/anleggsgjennomføring
Pelegrupper, fundamenter og landkar etableres først. Veglinja ligger på det meste ca. 20 meter over

terreng. Det er forutsatt at kassebruene kan utføres etter fritt-fram prinsippet, reis direkte fra bakken
eller med framskyvbar vogn (MSS-metoden). Denne metoden har ofte vært benyttet i Norge for denne

brutypen. Typisk byggerekkefølge for denne metoden vil være; Framkjøring av vogn, armering og støp

av trau for ett spenn, delvis oppspenning, armering og støp av bruplate, ferdigstillelse av oppspenning
og framkjøring til neste spenn,
Byggetekniske detaljer
Det benyttes membran av type A3-4 og asfalt slitelag på bruene.
Det er planlagt støyskjerm opp til 2,5 meter over asfalt på bruenes yttersider og opp til 1,5 meter på

bruenes innside. Endelig høyde på støyskjermer må detaljeres i videre faser i prosjektet. Det er planlagt
H2-stålrekkverk på begge sider.

Søyler har monolittisk forbindelse til bruoverbygning. Begge landkar er foreslått med retningsstyrt og

allsidig lager, samt støysvake fuger. Nærmere plassering av lagre og fuger må vurderes i prosjektering
for byggeplan.

Det legges sluk ved hver søyle, plassert ytterst på brua i tverretning. Syrefaste stålrør benyttes som
gjennomføring i bruoverbygningen, med nedløp som føres inn til søyle, og ut fra søyle i bunn til et
steinsatt fordrøyningsmagasin under brua, med god avstand fra Storelva.

Det er antatt ensidig belysning på bruene, fortrinnsvis på venstre side i kjøreretningen.
Omfanget av trekkerør er ikke avklart, men bør fortrinnsvis legges i bakken, sekundært gjennom kun en
av E16-bruene.

Bruer med lys eller høyspent trekkerør skal jordes. Hvis det er nødvendig med jording, anbefales det å
koble alt rekkverk og armering i begge bruene til langsgående jordledere.
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LANDSKAP/SIDETERRENG

Som en del av prosjektet er det utarbeidet en «Formingsveileder», UAS-01-A-00030, og det henvises til
denne for nærmere beskrivelse av prinsipper og løsninger utover det som er beskrevet under. Denne er
retningsgivende for anbefalt utforming videre i prosjektet.

Strekningen fra Stanghelle til Arna tar den reisende med gjennom et landskap som er typisk for

Vestlandet, med trange daler og bratte fjellsider. I dagsoner som er knappe på tilgjengelig areal, skal
veg- og baneanlegg løses i tråd med håndbøker og regelverk. Dette danner premissene for hvordan
landskapet blir påvirket, og hvordan veg- og baneanlegget samt sideterrenget blir utformet.

Portalområdene er dominerende i de korte dagsonene. I tillegg er det i noen av dagsonene kort avstand
mellom portal og neste konstruksjon. For å oppnå et godt og sammenhengende helhetsinntrykk, er det

valgt å omslutte portalene med natursteinsmurer. Det er lagt opp til at det skal være fellestrekk mellom
portalområdene. Dette blir gjort i form av å benytte murer som er horisontale over portalen. Det er lagt
inn i overkant av 1 meter mur over betongkrage, slik at minst en steinrekke blir synlig. Murene skal
utføres med rette kanter og avslutninger.

Optimalt sett, bør det være lik form på portalene innenfor samme dagsone, og dette lar seg

gjennomføre for alle dagsoner bortsett fra i planforslag B1 på Vaksdal. På grunn av den påkrevde

høyden på lokalvegen over jernbaneportalen i sør, må portalen bygges med firkantet profil og flatt tak,
det er ikke plass til buet portal. For å få likt visuelt uttrykk i begge ender av stasjonen, er det derfor

også valgt firkantet profil med flatt tak på jernbaneportalen i nord. Disse grepene gjør at dagsonen i
planforslag B1 på Vaksdal har ulik utforming av portalene for veg og bane.

Det er ønskelig å tilføre anlegget vegetasjon og grønne flater i så stor grad som mulig. Det er derfor

benyttet jordfyllinger og tilbakeføring av terreng der det er tilgjengelig areal. Murer blir benyttet der det
er for store høydeforskjeller til å løse dette med fylling, men også der man vil begrense inngrepet og

ivareta eksisterende situasjoner, det være seg vassdrag, hager og andre verdier. Der det er tilgjengelig
areal, benyttes natursteinsmurer.

Områdene rundt de nye stasjonsområdene på Stanghelle og Vaksdal er utformet gjennom en tverrfaglig
prosess. Disse områdene er i hovedsak beskrevet i kapittelet om stasjoner. For nærmere beskrivelse av
vegløsninger og planskisser, henvises det til kapittel 7 VEG.
Helle
Portal for ny vegtunnel må tilpasses det omkringliggende terrenget og dagens portal på

Lågaskartunnelen. Dette blir løst med natursteinsmur som omkranser portalen og trekkes tilbake mot
påhuggsflaten ved eksisterende portal. Høydeforskjell mellom dagens E16 og ny veg blir løst med

natursteinsmur som kobles sammen med muren som omslutter portalen. Der det er mulig blir det lagt
opp skråning mellom vegene i stedet for mur.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

137 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Figur 11.1: Portalområdet på Helle, med natursteinsmur og skråning opp mot Sædalen. Over langsgående mur er det støyskjerm langs
lokalvegen

I forbindelse med snuplass, legges det til rette for grøntarealer med beplantning. Det er ikke planlagt
gangarealer på området, utover fortau ned mot busslomme. Dagens kulvert under E16 er planlagt
forlenget i stedet for å erstatte denne med en ny.
Stanghelle
Nord for Dalevågen blir påhugg for fremtidig tunnel for Vossebanen etablert. Den visuelle virkningen av
dette inngrepet kan dempes ved at masser blir lagt tilbake og sådd til. Massene kan legges oppover

påhuggsflaten slik at mest mulig blir dekt til. Dette, og fjellnabben som står igjen mellom sporene, vil
avbøte på situasjonen, se figur 11.2.

Figur 11.2: Påkobling mellom ny og eksisterende bane, og påhugg for framtidig tunnel mot Voss.
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I forbindelse med ny jernbanestasjon og tilhørende funksjoner, er det lagt vekt på god tilgjengelighet og
at det skal legges til rette for videre utvikling av Stanghelle. I behandling av sideterrenget, blir det lagt

vekt på å skape gode overganger mellom funksjoner og å dempe anleggets visuelle virkning ved bruk av
terreng og grønne flater.

Figur 11.3: Portalområdet for jernbanetunnelen på Stanghelle omsluttet av murer

Det er lagt inn grønne skråninger mellom veger og murer. Høye murer er utfordrende, og dette blir

etablert i forbindelse med portalen, langs den sørlige delen av plattformene samt under plattformene i
nord mot brua. Der det er areal tilgjengelig, blir det satt av plass til vegetasjon for å dempe og ned-

skalere inntrykket av konstruksjonene. Murene langs plattform og tilkomst veger til plattform er tenkt
utført i betong, øvrige murer i naturstein.
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Figur 11.4: I forbindelse med høye murer som her langs plattform kan man benytte vegetasjon for å dempe tiltaket visuelt. Viser til
formingsveileder for forslag til vegetasjonsbruk

Ny jernbane fører til at barnehagen blir liggende i støysonen. For å bedre forholdene og sikre

tilfredsstillende støyforhold på utearealet, blir terrenget hevet ved bruk av mur og skråning. Det blir i

tillegg etablert støyskjerm langs plattform og på mur langs grense til barnehagen. Denne muren er lagt
inn som betongmur for å bruke minst mulig areal. For å oppnå stort nok uteareal i barnehage kan

området ved siden av barnehagen mot dagens butikk eller eventuelt området nede i skråningen mot
Dalevågen benyttes.
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Figur 11.5: Barnehagens uteområde blir hevet ved bruk av mur. Det er blir planlagt støyskjermer på terreng, langs plattform og på mur
for å oppnå gode nok støyforhold

Der det er arealer som ikke benyttes av veg eller baneanlegg, blir disse vist som terreng og midlertidig

park. For området rett vest for stasjonen, der bedehuset ligger i dag, er det lagt opp til midlertidig park
med en støyskjerm mot eksisterende bebyggelse. Dette er tenkt som tilbakeføring mot slutten av

byggefasen. Vaksdal kommune kan velge å benytte arealene til andre formål. Dersom man velger å
endre nivå på denne tomten, og eventuelt bebygge den, må støyforholdene vurderes på nytt.

Figur 11.6: Området der bedehuset ligger i dag, etter byggefasen. Midlertidig park med støyskjerm mot bebyggelse
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Det ligger også et overskuddsareal øst for dagens E16. Her fjernes eksisterende kulvert under dagens

E16, og arealet kan fylles opp. Disse grønne arealene vil være positive for opplevelsen av områdene på
Stanghelle.

Løsninger rundt jernbanestasjonen er beskrevet i kapittelet om stasjoner. Vegløsninger er beskrevet i
kapittelet om veg.

Vaksdal, planforslag B1
Veg og jernbane ligger samlet i planforslag B1. Nord for elven er forskjæringene planlagt i fjell under

dagens løsmasserygg. For å oppnå tilfredsstillende overhøyde med fjell i tunnelene, må store deler av

løsmasseryggen fjernes. Murer i naturstein omslutter og knytter veg- og baneanlegg sammen, og legger
til rette for at en del masser kan legges tilbake og såes til for å begrense de negative virkningene av

inngrepet. Det er en god løsning å legge opp masser mellom ny og eksisterende E16, da dette har god
effekt i forhold til begrensning av støy og som visuell skjerm.

Figur 11.7: Portalområdet i nord, Vaksdal B1

Illustrasjonene viser at portalene ikke har lik utforming for veg og bane. Det er valgt firkantet portal for

jernbane på grunn av svært liten overdekning opp til veg ved portalen i sør. Det er ønskelig at portalene

i begge ender av plattformen har samme utforming, så derfor har også jernbaneportalen i nord firkantet
utførelse.

Murer i forbindelse med portalene og under rundkjøring sør for elva og langs elveløpet, er planlagt i
naturstein. I forbindelse med veg- og jernbanebruer er det benyttet betongmurer. Disse er mer

arealeffektive, og gjør det mulig å løse tilkomst til plattformer for gangtrafikk og drift samtidig som det
er arealer til etablering av vegetasjon for å dempe den visuelle virkningen av tiltakene. Rundt
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jernbaneportalen i sør skal det etableres tilkomster i form av heishus og trapper. Disse integreres og
tilpasses portalkonstruksjonen best ved bruk av betongmurer.

Figur 11.8: Portalområdet i sør, Vaksdal B1

Det blir satt av arealer til et eventuelt fremtidig andre løp for E16 i planarbeidet. På Vaksdal blir disse

arealene benyttet til å legge tilbake terreng og til å tilrettelegge for vegetasjon. De grønne områdene er
en visuell forbedring av anlegget. Områder som ikke lenger benyttes til veg, blir tilbakeført til grøntområder dersom det ikke skal inn tekniske innretninger.
Vaksdal, planforslag B2
Også for dette planforslaget er det utfordrende å oppnå lang nok dagsone for jernbanen. En konsekvens
av dette er at portalen i nord blir kort. Dette, kombinert med påhogg i en sidebratt fjellside, medfører at

man får en høy fjellskjæring i bakkant av portalen. Den korte portalen gir små muligheter til å avbøte på
de visuelle virkingene av anlegget på stedet. Anlegget for øvrig i nord er utført med tilkomstveger for
drift, teknisk bygg for jernbanetunnel og terreng med vegetasjon på sideområdene. Inngrep fra veg
under jernbanebru begrenses av mur. Heishus bør utformes slik at det blir en minst mulig visuell
barriere, særlig for alternativ B2.
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Figur 11.9: Portalområdet i nord, Vaksdal B2

I sør er det planlagt en mur rundt portalen, med terreng som blir lagt tilbake. Det er ikke brattere her
enn at dette lar seg løse med skråninger, og det ligger til rette for et portalområde som kan tilpasses

stedet på en god måte. Avgrensing av avbøtende tiltak mot omkringliggende hus må detaljeres i neste
planfase.

Figur 11.10: Portalområdet i sør, Vaksdal B2
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For E16 i Tolåsen blir det sprengt ut skjæring også for et eventuelt fremtidig andre løp. Dette gir

samtidig tiltrengt riggareal for anleggsarbeidene ved bygging av første tunnelløp og ny bru over elva. De
visuelle virkningene av denne skjæringen dempes ved å legge tilbake terreng og beplante med

vegetasjon de arealene som er tilgjengelige etter at det er avsatt areal nok i forbindelse med rømningstunnelen som kommer ut på innsiden av portalen for Raudnipatunnelen. Portalområdene er løst som

ellers i prosjektet, med natursteinsmurer på tvers og tilbakelagt terreng i overkant. Portal for rømningstunnelen i andre løp er ikke prosjektert ennå, men det vil være positivt dersom denne blir trukket frem
til portalen for første løp. Terrenget på utsiden av portalpåhugget i sør må sees i sammenheng med
fyllingen som vegen ligger på bort mot brua, slik at denne er stabil nok til at muren blir lagt tilbake
langs portalen. Det antas at det er tilgjengelig areal her for fylling uten bruk av murer.

Figur 11.11: Påhugg i sør i Tolåsen. Skjæring for eventuelt fremtidig andre løp gir rom for god terrengutforming.

I nord blir det lagt opp natursteinsmur mellom fjellskjæringene. Denne holder på massene, og går fint
opp med høydene på Sædalsvegen som ligger over.
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Trengereid
Det er mange funksjoner og veger som skal løses i dagsonen på Trengereid. Arealene mellom E16 og

lokalvegsystemet bør i størst mulig grad benyttes til terrengforming. Terrenget kan heves der det er rom
for det, og etableres vegetasjon for å skape større visuell avstand mellom vegene og mellom veg og

oppholdsarealer i forbindelse med bygg på rasteplassen. Det vil også være positivt dersom man kan
skape en barriere mellom rasteplassen og veganleggene, for å heve kvaliteten på rasteplassen.

Figur 11.12: Oversikt Trengereid

Rasteplassen flyttes til ny utfylling øst for dagens område, på andre siden av vegen ned til Trengereid.
Det er valgt en plassering for rasteplassen som gir godt utsyn over fjorden. og det ligger til rette for å
etablere en rasteplass med gode kvaliteter. Dersom dette skal fungere som en hoved-rasteplass på
strekningen, vil det være større forventinger til utforming, funksjoner og materialbruk. Det skal

etableres en sikker tilkomst til rasteplassen fra parkeringsplassen, og det blir viktig at dette området blir
synlig, slik at det inviterer til bruk. Det blir i formingsveilederen gitt forslag til føringer for materialbruk
og funksjoner. Ved alle portalene benyttes natursteinsmurer for å omslutte konstruksjonen.

Figur 11.13: Portalområdet E16 mot Arna
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Det er blitt utført flere justeringer av portalområdet for E16 mot Arna. Løsningen som er vist er nøye

koordinert mellom veg, konstruksjon og landskap. En mur på tvers av E16 omslutter portalene for begge
tunnelløpene. Denne avsluttes i mur langs E16 som går over i fjellskjæring. Mot parkeringsplassen

legges det opp en liten voll som natursteinsmuren avsluttes mot. Bak, mot forskjæringen, legges det
opp terreng for å dempe inngrepet. Det benyttes også natursteinsmur i forbindelse med de andre

portalene. Portalen på E16 østover ligger svært tett på dagens portal på Trengereidtunnelen. Det er
forsøkt å optimalisere dette området. I den forbindelse bygges det ny portal på Trengereidtunnelen,
som forlenges slik at den ligger på linje med portal for ny E16. Portalene omsluttes av en

sammenhengende natursteinsmur. Teknisk bygg blir plassert langs veg fra tunnelramper. Omfang av

asfaltareal i forbindelse med bygget holdes til et minimum, og det øvrige arealet tilsåes og beplantes.

Figur 11.14: Portaler og teknisk bygg mot Stanghelle

Jernbanen har ikke dagsone på Trengereid, men ligger i tunnel i fjell ca. 20 meter under BKK sin
eksisterende trafo i Trengereidsvingane. Det vil bli etablert en kombinert anleggs- og rømningstunnel
opp fra banetunnelen. Denne vil munne ut nede i Trengereidsvingane, i foten av fyllingen til den nye
rasteplassen oppe i kryssområdet. Området rundt portalen omrammes av natursteinsmur, som også
fortsetter et stykke videre nedover Trengereidsvingane for å holde på terrenget.
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Figur 11.15: Portal for anleggsadkomst og rømning fra banetunnelen, plassert nede i Trengereidsvingane.

Til området Trengereid hører også utbedring av fylkesveg 49 med forbikjøringsfelt oppover

Trengereiddalen, samt ny gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen føres gjennom kryssområdet på
Trengereid, og videre oppover dalen til avslutning ved Gullbotn. Dette er en del av massehåndteringen i
prosjektet, med deponering av overskuddsmasser fra drivingen av tunnelene. Denne deponeringen av
masser fører til at dalformen blir endret, og Manndalselva må heves i terrenget. Det er rom for

terrengforming og etablering av vegetasjon på fyllingen oppover dalen. Den nye gang- og sykkelvegen
vil heve standarden for myke trafikanter på strekningen, og vil være et tilbud som ligger i behagelig

avstand fra veganlegget på første del av strekningen. Ved Gullbotn snevres gang- og sykkelvegen inn,
og følger den tilgjengelige passasjen langs elva, og over brua til utkanten av parkeringsplassen.

Figur 11.16: Avslutning av veganlegget ved Gullbotn. Gang- og sykkelvegen snevres inn, og følger den tilgjengelige passasjen langs elva,
og over brua til utkanten av parkeringsplassen. Illustrasjonen viser også ny tilkomst til hytter

Arna
Ny E16 krysser Arnadalen fra øst til vest. Øst for Storelva ligger vegen over dagens bebyggelse.

Portalområdet er løst med natursteinsmurer rundt portalene og tilbakelagt terreng. Det ligger til rette
for å etablere en voll nord for ny E16. Denne skjermer for innsyn og erstatter støyskjerm rett utenfor

portalen. Det er lagt inn skjermer og en grønn voll mellom vegbanene. Denne vollen absorberer støy,
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myker opp anlegget visuelt og vil hindre blendende lys fra møtende trafikk. Vollen vil ha en åpning for
nødadkomst mellom de to kjøreretningene. Fylling over Arnatveitvegen er erstattet med natursteinsmurer i forbindelse med kulvert for veg og sykkelveg med fortau. Det er lagt vekt på å legge terreng
tilbake, samt å legge til rette for etablering av vegetasjon.

Figur 11.17: Portalområdet i øst

I videre prosjektering bør man jobbe med at brua blir etablert med minst mulig inngrep i lakseelva

Storelva med tilhørende kantvegetasjon. Det må tas hensyn til både den fredede jernbanen øst for elva
og den mye brukte turvegen i vest.

Figur 11.18: Veganlegg i vest sett fra sør

Viste løsninger er fra byggetrinn 1, uten den fremtidige Ringveg øst. Det er lagt vekt på å etablere et

åpent anlegg, der de fleste murene er foreslått utført i naturstein. Der høydeforskjellene tillater det, og

det er arealer tilgjengelige, blir det lagt skåninger for å få mest mulig grønne flater inn i anlegget. Murer
følger i hovedsak vegen over. Avslutninger mot konstruksjoner må detaljeres og finjusteres i videre

prosjektering. I områdene mellom vegene kan det være aktuelt å runde av fjellformasjoner som står
igjen.
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Ved Arna stasjon skal eksisterende portal mot Voss rustes opp. Det nye sporet er lagt gjennom egen ny

portal. For å ta hensyn til den gamle veteranjernbanen, som passerer over portalene, er den nye portalen
dratt frem. Her er det krav til at om banen ligger på fylling i dag, så skal den også reetableres på fylling.
Terrenget rundt blir lagt tilbake og tilsådd. Rømningstunnelen har utgang i muren langs sporet.

Støyskjermen i øst blir forlenget inn mot portalen. Støyskjermen og murene inn mot boligene i vest blir
beholdt som de er i dag.

Figur 11.19: Det nye portalområdet mot øst på Arna stasjon.
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VA-ANLEGG

Det vises også til kap. 6.7.3 for VA-system for tunnel.
Overvannshåndtering
Overvann skal fortrinnsvis håndteres i bærekraftige blå-grønne åpne løsninger.
Som hovedprinsipp føres terrengvann, bekker og elver direkte gjennom veg og jernbane til utløp

nedstrøms i eksisterende vannveger. Stikkrenner og kulverter planlegges med lavt fall for å minimere

økning i vannhastighet og behov for erosjonssikring. I fyllinger plastres nedføringsrenner fra rørutløp

enten ordnet som grove steintrapper eller rauset stor stein. I vassdrag som er fiskeførende skal plastring
og rør etableres på en måte som tilrettelegger for vandring for fisk.

Rent overvann skal fortrinnsvis holdes adskilt fra vegavrenning for det enkelte vassdrag. Flere av

vassdragene har middels sårbarhet, og vegavrenning skal som minimum renses for partikkelbundne
forurensningsstoffer.
Overvann fra anleggsfasen må renses før utslipp til kommunalt avløpsnett og/eller ikke sårbar resipient.
Krav til kvalitet på renset vann må avklares i samarbeid med kommune og fylkesmann.
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I henhold til regelverket fra Bane NOR og Statens Vegvesen, skal alle kulverter under veg og bane

dimensjoneres for 200-års flom med en klimafaktor på 40 %. I tillegg angir regelverket fra Statens

Vegvesen et sikkerhetspåslag 20 % for vegnettet. Alle kulverter i prosjektet er dimensjonert for dette.
IVF-kurver for målestasjon Sandsli i Bergen er benyttet for beregningene iht. VA-norm for Bergen og
Vaksdal kommune.

På Stanghelle sør legges/samles flere bekker til en felles ledning dimensjonert til Ø1200 som legges

rundt ny banestasjon, langs etter nye lokalveger, før det slippes ut til fjorden. Det henvises til tegning
UAS-01-H-01001.

Rasjonell metode
Mildere
avrenningsHøyde Andel
Valgt
koef.
Areal
Lengde diff. vann tilrenningstid Intensitet Avrenning

Feltnummer

[ha]

[m]

[m]

[%]

[min]

[l/s*ha]

[l/s]

Åslia (Stanghelle Nord)

10,7

0,55

1340

258

0

45

87

712

Sjinko (Stanghelle Nord)

3,5

0,51

553

148

0

30

112

277

Brekkjen (Stanghelle Sør)

19,5

0,48

1010

662

0

20

133

1744

Vaksdalsvegen del 1 (Stanghelle Sør)

12,6

0,45

1084

Vaksdalsvegen del 2 (Stanghelle Sør) 13,5
0,43
1040
Figur 12.1: Beregning av vannmengder for omlagte kulverter på Stanghelle.

614

0

30

112

891

658

1

60

73

591

På Vaksdal er det kun små nedbørsfelt som føres i kulvert under veg. Det henvises til tegning UAS-01H-01004 for alternativ B1 og UAS-01-H-02004 for B2.

Feltnummer

Rasjonell metode
Mildere
avrenningsHøyde Andel
Valgt
koef.
Areal
Lengde diff. vann tilrenningstid Intensitet Avrenning
[m]

[m]

[%]

[min]

[l/s*ha]

[l/s]

Botnavegen 15

[ha]
3,3

0,49

533

211

0

20

133

304

Vaksdalsvegen

1,1

0,55

210

51

0

15

148

122

Vaksdal senter

1,6

0,52

392

218

0

15

148

167

Tolåsen sædalsvegen

4,4

0,48

526

92

0

30

112

332

Tolåsen 15

4,1

0,5

598

398

0

45

87

250

Figur 12.2: Beregning av vannmengder for omlagte kulverter på Vaksdal og i Tolåsen.
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Drenering av bane i dagsoner
Det henvises til VA plantegninger UAS-01-H-01001-01011, og UAS-03-A-00020 «Fagrapport

Underbygning spor». Alle drensløsninger skal følge krav i Teknisk regelverk.

Så langt det er mulig velges åpne drensløsninger med naturlig infiltrasjon til terreng i dagsonene. Langs
fjellskjæringer etableres drensgrøft med drensrør. Vannet føres langs sporet til lavpunkt eller der hvor
fjellskjæringen slutter før det føres under banen og ut til resipient.

På banebruene samles overvann i rør i konstruksjonen. Overvannet ledes til sjø langs brufundamentene.
Det legges langsgående drensrør som kan føres til sjø/elv langs søyler. Der hvor det er mulig føres

overvannet til hver sin ende av brua før det ledes ned. Dersom det er behov kan overvann føres ned ved
hver søyle. Overvannet som samles opp på banebruene er rent vann og kan ledes direkte til resipient.
Omlegging eksisterende vann- og avløpsledninger
Eksisterende infrastruktur som er i konflikt med nytt veganlegg legges om i nye traséer. Nye traséer
planlegges etter kommunal VA-norm. Ved omlegging av eksisterende VA-anlegg skal det etableres
midlertidige løsninger som ivaretar forbruksvann og tilførsel av brannvann.

Det er innhentet kart over brønner gjennom GRANADA, og ikke avdekket konflikter med private brønner.
På Stanghelle er den største omleggingen flytting av kommunal pumpestasjon ved Dalevågen. Alt av

eksisterende vann- og avløpsledninger som kommer i konflikt med ny jernbanestasjon, blir lagt om. På

Stanghelle Nord må avrenning og bekker fra fjellsiden føres langsetter ny fjellskjæring, og ut til sjø. Den
henvises til tegning UAS-01-H-01001. Drensvann fra tunnel pumpes til lokalt overvannsnett, før det
føres til sjø.

På Vaksdal vil planforslag B1 medføre størst ringvirkninger på ledningsnettverket, men ingen

signifikante utfordringer er avdekket. Det legges opp til separering av kloakk og overvann i forbindelse
med omleggingen av det kommunale anlegget. Det henvises til tegning UAS-01-H-01004 og UAS-01H-02004.

For ledningsanlegg på Trengereid henvises det til plantegning UAS-01-H-01005.
I Arnadalen krysser veganlegget over kommunal hovedledning for drikkevann. Ved aktsom anleggsutførelse vil ikke ledninger ha behov for omlegging av hovedledning i nye traséer. Ved Arna stasjon

kommer ikke de nye portalene i konflikt med eksisterende VA anlegg. Bergen kommune planlegger ny

hovedvannledning til Åsane i området, og denne må eventuelt hensyntas. Det legges opp til hydrant ved
portalområdet for uttak av slukkevann iht. krav i Teknisk regelverk. Drensvann fra nytt løp i banetunnel
kan føres til omkringliggende overvannsystem. Det henvises til tegning UAS-01-H-01008.
Sjøledning på Stanghelle
Den nye banebrua som krysser fjorden på Stanghelle vil under bygging antagelig komme i konflikt med
eksisterende avløpspumpeledning som ligger som sjøledning i fjorden i dag, ref. tegning UAS-01-H01002. Dimensjon på sjøledningen er Ø250. For å kartlegge nøyaktig plassering, og omfanget av

konflikt med nye brufundament, anbefales det å måle inn ledningen i neste fase. Ved bygging av ny
banebru må sjøledningen ivaretas. Det vil bli behov for midlertidig driftsstans på ledningen og
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ledningen må heves og legges om i en ny trasé som ikke er i konflikt med banebru. Dersom det ikke er

tilstrekkelig slakk i sjøledningen til at denne kan legges om, vil det bli behov for skjøting av ledningen i
en av endene. Dette kan f.eks utføres ved tilkoblingen av sjøledningen til kum på Neset ved Agnavikjæ.
Omlegging rørgate Vaksdal
Den eksisterende rørgaten fra Tolåsen ned til kraftstasjonen i Vaksdal sentrum består av en DN1000ledning på terreng, med strekkfaste flenseskjøter. Planlagt omlegging av rørgaten er foreslått utført

tilsvarende. Prosjektering og bygging av vannkraftanlegg er regulert av NVE. Prosjektering av omlegging
av rørledning for byggeplan må utføres av sertifiserte ingeniører etter NVEs Forskrift om sikkerhet ved

vassdragsanlegg. Kun NVE-godkjente rådgivningsfirmaer kan benyttes. En oversikt over disse finnes på

NVEs hjemmesider. Endringene på rørgaten må godkjennes av NVE før igangsettelse. Et nært samarbeid
med kraftverkseier vil være nødvendig i denne fasen.

I planforslag B1 legges rørgaten om i sentrumsområdet på Vaksdal, over en strekning på ca. 170 meter.
Omlagt rørgate følger dagens trasé, under ny E16 og jernbane i kulvert for å sikre fremtidig tilkomst.
Den tilknyttes eksisterende rørgate ved Vaksdal senter. Det henvises til tegning UAS-01-H-01004.

I planforslag B2 legges rørgaten parallelt langs ny veg over tunnelportal i Tolåsen. Rørgaten legges i

hovedsak på terreng, men krysser under Sædalsvegen vest for tunnelportalen. Fra der rørgaten krysser
under lokalveg går den i grøft, og kobles til eksisterende rørgate ved eiendom 14/218. I Vaksdal
sentrum bør rørgaten senkes 1 meter ved kryssing av ny jernbanetrasé. Kryssing av veg- og

jernbanetraséen utføres med rør i kulvert, for å sikre fremtidig tilkomst. Det henvises til tegning UAS01-H-02004.
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HYDROLOGI

Metodikk
I samsvar med regelverket fra Bane NOR og Statens Vegvesen, er det beregnet 200-års flom (Q200) som
dimensjonerende flom.
Det er antatt at klimaendringer medfører økt nedbør og dermed større flom i fremtiden. Bane NOR og
Statens Vegvesen opererer med ulike retningslinjer for inkludering av klimapåslag. Det tekniske

regelverket til Bane NOR henviser til NVE sin anbefaling for klimapåslag, mens Statens vegvesen sin
håndbok N200 krever både klimapåslag og sikkerhetsfaktor for å ta høyde for usikkerhet i
flomberegningene.

I dette prosjektet brukes verdien med klimafaktor 40 % og sikkerhetsfaktor 20 % for videre beregninger
av for eksempel vannlinjer og erosjonssikringstiltak.

Figur 13.1: Oversiktskart nedslagsfelt for bekker/elver
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Flomberegning
Det er beregnet 200-års flom (Q200) for syv elver/bekker i tilknytning prosjektet:
Q200,
Areal

Nedbørfelt

Q200

klimajustert (NVE
og Bane NOR)

Q200, klimajustert og med
sikkerhetsfaktor (SVV)

(km 2)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

Manndalselva

0,8

5,7

8,0

10

Skredbekken

0,9

7,6

10,6

13

Vaksdalselva

36,4

151,4

212

254

0,8

4,5

6,3

8

Daleelvi, ved fjordutløp

196,9

498,9

698

838

Daleelvi, ved E16-VB

206,1

539,9

756

907

Storelva (Arnavågen)

51

194

233

326

Storelva (Hardangervegen)

35

129

155

217

8

35

42

58

Sædalsbekken

Tanglandselva/Dalselvi

Figur 13.2: Beregnet 200-års flom.

Storelva ved Arna Stasjon vil ikke bli berørt av det nye anlegget.
Flomvannstand Vaksdal
For flere detaljer av de gjennomførte beregningene henvises til rapporten
UAS-01-A-00017«Vannlinjeberegning Vaksdalselva».

Det er beregnet vannstand ved dimensjonerende flom i Vaksdal sentrum og Tolåsen for planforslag B1
og B2. Tabellen under viser resultat fra vannlinjeberegningene. Alle høyder er i NN2000. Resultatene
viser at bruene tilfredsstiller kravene i regelverket.
Planforslag

Profil

Klaring til underkant
bru

[moh]

[m]

E16

39,6

1,1

Bane

39,6

0,5

Lokalveg

40,8

5,2

E16 vestre løp

76,1

0,9

E16 østre løp

76,5

0,5

Bane

47,0

3,2

Lokalveg

39,6

3,0

B1

B2

Vannstand

Figur 13.3: Vannlinjeberegninger Vaksdalselva.

For begge planforslagene følger Vaksdalselva dagens løp i Vaksdal sentrum. Ved Brualeitet bru fører
oppstuving ved eksisterende lokal bru til at deler av vannet under flom går ut av elveløpet og over et
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større område. Foreslåtte tiltak med tørrmur, flomvoll, utfylling i terreng, heving av veg, midlertidig
flomvern eller en kombinasjon av disse vil hindre flommen i å gå ut av elveløpet. Dersom eksisterende
bru rives og erstattes med ny må det fremdeles gjøres tiltak nedstrøms brua.
I Tolåsen må elvebunnen senkes med 1-3 meter for å gi tilstrekkelig klaring til dimensjonerende
flomvannstand. Et minimum på 1500 m3 med masser er beregnet å måtte tas ut.
Flomvannstand og åpne bekker på Trengereid
For flere detaljer av de gjennomførte beregningene henvises til rapporten
UAS-01-A-00018«Vannlinjeberegning Trengereid» og UAS-01-A-00060 «Hydrologiske vurderinger av

åpne bekker løsning Trengereid».
Det er utført vannlinjeberegninger for dimensjonering av kulverter og åpne bekker i Skredbekken og
Manndalselva på Trengereid.
Manndalselva og Skredbekken legges i åpen løsning på deler av strekningen, mellom to kulverter,
gjennom dagsonen på Trengereid. Denne løsningen gir bedre mulighet med tanke på vedlikehold og
overvåkning. Det er utført hydrologiske vurderinger av løsningen med åpne bekker.
Vannlinjeberegningen viser at åpne bekker med bunnbredde på 2,5 meter samt 1:2 helning på
skråninger er tilstrekkelig for flomavledning i bekkeløpene.
Kulvertene og planlagte åpne bekker ligger i svært bratt terreng, og beregnede vannhastigheter er på 7
-11 m/s ved utløp av kulvertene og i de åpne bekkene. På grunn av de høye vannhastighetene er det
fare for erosjon i åpne bekker i fyllinger og i de naturlige bekkeløpene, hvis bunnmaterialet ikke er fjell.
Løsningen kan gjennomføres forutsatt at det etableres tilstrekkelige erosjonssikringstiltak.
Sikringshåndboka (NVE, 2021) anbefaler at betongkonstruksjoner, som for eksempel betongmur, brukes
som erosjonssikringstiltak der belastningen er belastningsnivå 4 (vannhastighet > 6 m/s), eller
vannhastighet > 5 m/s med stor belastning fra is/drivgods. Det finnes ikke fullgode metoder for
beregning, prosjektering og utførelse av slike tiltak, og dette må derfor utføres av godkjent konsulent
på konstruksjonsteknikk innen fagområdet. Løsningen må utredes videre i byggefasen.
Plastring med ett lag steinblokker med størrelser 1000-1400 mm som dam-plastring kan være et mulig
erosjonssikringstiltak i de åpne bekkene, men det trengs et mest mulig tett løp som hindrer fare for
erosjon i fyllingen. Dette kan gjøres med bruk av betong i tillegg til plastringen, for eksempel plastring
med betongfuging. Konsekvenser for drenering av fyllingen bør vurderes nærmere i byggefasen.
Plastringen må trekkes godt inn i terrenget, med en solid forankring av en støpt armert betongsokkel på
nedstrøms ende, ved innløpene til de nederste kulvertene på både bunnen og i skråningene. Sikringen
bør forankres i oppstrøms ende med minst 1500 mm stor stein. Detaljer må vurderes og prosjekteres
nærmere i byggefasen.
Gunstig utforming av innløp til alle kulverter er nødvendig. Tilstopping av kulvert og kulvertinnløp under
flom fører til redusert kapasitet. Det anbefales derfor at det vurderes tiltak for å unngå/redusere fare for
tilstopping. Det anbefales også at det settes opp rutiner for kontroll, og om nødvendig, rensning av
kulvertenes innløp.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Prosjektrapport

156 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Det trengs også energidrepende bassenger i naturlige bekkeløp nedstrøms utløp av de nederste
kulvertene, hvis bunnmaterialer i bekkeløpene ikke er fjell. Sammendraget av resultater fra
beregningene samt nødvendige dimensjonerings-anbefalinger er gitt i figur 13.4 nedenfor.
Beskrivelser
Bekkel
øp

Plassering

Qdim

Form

Dimensjoner

(-)

(m /s)

3

(-)

(m)

(%)

(-)

(m/s)

(moh.)

(m)

(-)

Boks

2x2

6

-

10

Tabell
5-2

-

-

Øverste kulvert

Trapes

2.5
(bunnbredde)

50

1:2

9

Figur
5-6

Boks

2x2

14

-

10

Tabell
5-2

Naturlig bekkeløp

-

-

-

1:2

6

-

Øverste kulvert

Boks

2x2

8

-

11

Tabell
5-2

Åpen bekk

Trapes

2.5
(bunnbredde)

48

1:2

8

Figur
5-7

Sirkulær

2

21

-

9.5

-

-

-

1:2

4

Åpen bekk
Skredb
ekken

Mannd
alselva

Helning på Vannhasti
ghet utløp Vannst Vannd
Mulige
Bunnh
side
and
ybde erosjonsikringstiltak
elning skråninger kulvert/i
(V:H)
bekkeløp

Nederste kulvert

Nederste kulvert

13

10

Naturlig bekkeløp

Ett lag stein blokker
Figur
(1000-1400) med
5-8
betongsokkel på
nedstrøms ende
-

-

Kommentarer

(-)
Betong
Bruk av betong
tetting i tillegg til
plastringen skal
vurderes

-

Betong

Energidreperbasseng
Nedstrøms utløpet
og plastring (Tabell
til nederste kulvert
6-3)
-

Betong

Figur
5-9

Tabell
5-2

Ett lag stein blokker
(1000-1400) med
betongsokkel på
nedstrøms ende

Bruk av betong
tetting i tillegg til
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vurderes

-

-

Betong

-

-

Energidreperbasseng
Nedstrøms utløpet
og plastring (Tabell
til nederste kulvert
6-3)

Figur 13.4: Sammendrag av inngangsdata og resultat av beregningene.

Adkomstveg ved Dalevågen på Stanghelle
For flere detaljer av de gjennomførte beregningene henvises til rapporten UAS-01-A-00031

«Vannlinjeberegning Stanghelle Dalevågen».
Det er utført vannlinjeberegning i forbindelse med nødvendig omlegging av Ardalsvegen på Stanghelle.
Det er benyttet havnivå tilsvarende 200-års returnivå for stormflo på 2,0 moh., basert på Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap. Veger som ligger lavere enn 2,0 moh. er derfor utsatt for flom
med en 200 års returperiode.
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Figur 13.5: Ardalsvegen, som er lagt litt nærmere Dalevågen, under den nye jernbanebrua

Det er beregnet vannstand ved vegomleggingen på 3.3 moh for 200-årsflom.
Ardalsvegen ligger så lavt at den vil være utsatt ved ekstreme flomsituasjoner og eventuell stigning på
vannstanden i Dalevågen, men den ligger 0,1 m over 200-års returnivå for stormflo.

14

GEOTEKNIKK

Sammendrag grunnforhold:
Helle
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport, E16 Helle og deponi/riggområde Sædalen, UAS-02-A-

00025 for utfyllende vurderinger. For vurdering av områdestabilitet henvises det til rapport UAS- 01-A00059.

Det er utført omfattende grunnundersøkelser på Helle. Boringene viser vekslende grunnforhold og en
kupert bergoverflate. I området inne i Sædalen viser grunnundersøkelsene hovedsakelig store dybder
med løst lagret leir- og siltmasser. I områder for nye vegtraséer viser undersøkelsene vekslende

grunnforhold. Deler av vegene vil bli fundamentert på løsmasser, tolket til å bestå av siltige masser,

mens andre deler fundamenteres på berg. I området nord for ny E16, der det er planlagt avkjørsel og

busslomme, viser grunnundersøkelsene tykt lag med meget løst lagrede masser. Det er i dette området
påvist kvikkleire. Med bakgrunn i terrengets utforming er området klassifisert til å ha lav faregrad og

risikoklasse 2. Grunnet de dårlige grunnforholdene i området, er det anbefalt grunnforsterkende tiltak i
form av geonett og duk. Deler av de nye vegene ligger lavere enn eksisterende terreng, noe som
medfører en positiv terrengavlasting.
Stanghelle og Dalevågen
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport Stanghelle/Dalevågen UAS-03-A-00026 for utfyllende
vurderinger. For vurdering av områdestabilitet henvises det til rapport UAS- 01-A-00059.
Det er også gjort omfattende grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på Stanghelle.

Grunnundersøkelsene viser grunnforhold med relativt stor variasjon i området. Planlagt jernbanetrasé vil
i sør komme ut ca. 13 meter under eksisterende E16 og krysse mot nord. Det er i området boret dypt til
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berg. Jernbanetraséen vil her bli fundamentert på løsmasser. Mellom eksisterende E16 og fjellsiden i sør,
ligger det urmasser som må sikres og utgraves før etablering av påhugg. Løsmassene i sør fremstår

meget faste, og er tolket til å bestå av morenemasser. Mot nord blir løsmassene gradvis løsere, og er
dominert av sandige og siltige masser. Bergoverflaten i området er meget kupert. Grunnet jernbanetraséens plassering i terrenget, vil det bli behov for omfattende sikringstiltak i form av støtte-

konstruksjoner fra berg i sør, til der traséen hever seg over eksisterende terreng. For fundamentering av
selve jernbanen og portal, er det anbefalt en kombinasjon av masseutskiftning og grunnforsterkende

tiltak. Den siste halvparten av stasjonsområdet skal fundamenteres på peler på grunn av dårlig grunn til
relativt store dybder.

Det er foretatt grunnundersøkelser i Dalevågen, og boringene viser et meget løst lagret topplag

bestående av leirig siltig materiale. Det er i dette området påvist kvikkleire. Med bakgrunn i terrengets

utforming er området klassifisert til å ha lav faregrad og risikoklasse 2. Under dette laget er det innslag
av fastere masser, tolket til å være morene. Leirlaget stiger i tykkelse mot nord, og er på det tykkeste
undersøkt til 25 meter. Hele brukonstruksjonen er forutsatt fundamentert på peler, med unntak av
nordlig landkar, som direktefundamenteres på berg.
Vaksdal B1
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport Vaksdal E16/VB UAS-01-A-00022 for mer utfyllende
vurderinger.

Det er generelt store løsmassetykkelser på Vaksdal. Området er hovedsakelig dominert av sandige

siltige masser med vekslende tykkelse. I området rundt eksisterende E16 og næringsbygg, er det et

topplag over disse massene, bestående av meget faste og grove masser. Totalt er det på sørsiden av elv
boret rundt 20 meter før berg er påtruffet.

På nordsiden av elven ligger det en stor løsmasseavsetning bestående av sandige siltige masser fra

elveavsetninger. Massene fremstår som faste, det vil si at de er godt sammentrykt/komprimert. Denne
løsmasseavsetningen er relativt flat på toppen og har en tykkelse på over 35 meter.

Grunnet egenskapene og tykkelsen på løsmassene i området, vil det, for å unngå setninger, være behov
for en rekke tiltak for etablering av veg og konstruksjoner. De aktuelle tiltakene som anbefales, er

forbelastning på sørsiden av elven for bane, peling for brukryssing over elven, og komprimering på
nordsiden av elven, eller grunnforsterkningstiltak som geonett for å unngå setninger. Sørlig portal
fundamenteres på peler, mens nordlig portal fundamenteres på steinsåle over sprengt berg.
Vaksdal B2
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport Vaksdal E16/VB UAS-01-A-00022 for mer utfyllende
vurderinger.

Veglinjen for E16 vil i planforslag B2 krysse en stor løsmasserygg som ligger i Tolåsen, øst for Vaksdal
sentrum. Grunnundersøkelser viser at løsmasseavsetningen består av meget faste masser, antatt
morene, der det ble benyttet økt rotasjon, spyling og slag for å trenge gjennom massene.

Løsmasseavsetningen er avgrenset av berg i øst og stiger i mektighet mot vest, og det er undersøkt 19
meter på det tykkeste. Veglinjen er i dette området planlagt å ligge betydelig lavere enn eksisterende

terreng, noe som medfører en stor utgraving/avlastning av løsmasser. Massene er meget faste og kan
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være krevende for utgraving. Grunnet fastheten i massene, forventes det ikke utfordringer knyttet til
fundamentering av vegen. Brukonstruksjon for elvekryssing vil på sørsiden fundamenteres på peler,
mens det på nordsiden fundamenteres direkte på sprengt berg.

I området rett øst for eksisterende E16, der jernbanen i planforslag B2 er planlagt, er grunnen kartlagt til
berg. På sørsiden av elven viser grunnundersøkelsene hovedsakelig faste masser over berg. På

nordsiden av elven er det et tykkere lag bestående av sandige siltige masser over berg. Brukonstruksjon
skal hovedsakelig fundamenteres på peler, og noen søyler kan direktefundamenteres på berg. Fra

nordlig landkar og inn til portal skal bane fundamenteres på en pelet betongplate, etter prinsipp vist på
tegning UAS-03-F-00025. Portaler i området fundamenteres hovedsakelig direkte på berg. Det er ikke
utført grunnundersøkelser helt inn til nordlig portal, så en kan ikke utelukke at deler av nordlig portal
må fundamenteres på løsmasser.
Trengereid
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport Trengereid E16/VB UAS-01-A-00036 for utdypende
vurderinger.

Det er på Trengereid utført omfattende grunnundersøkelser både i eksisterende E16 og lokalveg til

Trengereid. Grunnboringene viser at det forekommer relativt store løsmassetykkelser i området, men at
de hovedsakelig er dominert av meget faste masser. Massene er tolket til å bestå av fyllmasser fra
tidligere tunneldriving i området. For området ved den vestlige portalen til ny E16, ligger

løsmassetykkelsen på 5–8 meter. Massene er meget faste, og det forventes ikke utfordringer knyttet til
fundamentering av veg eller portal. Videre vil vegen fundamenteres på berg og fyllmasser.
Lokalvegsystemet i området vil hovedsakelig fundamenteres på fyllmasser.
Arna
Det henvises til Geoteknisk vurderingsrapport: Arnadalen E16/VB UAS-01-A-00023 for utfyllende
vurderinger.

I Arna er det hovedsakelig grunnundersøkt for ny E16, som skal bygges på brukonstruksjon på begge
side av Storelva. Det er også utført grunnundersøkelser på vestsiden, ved nye ramper og kulverter.

Grunnboringene på vestsiden av elven, ved næringsbygg, viser vekslende grunnforhold, med et opptil 7

meter tykt lag, bestående av humus og sandig silt. Dette laget er anbefalt masseutskiftet før brulandkar
blir fundamentert. På østsiden av elven, der brusøylene er planlagt, viser boringene korte dybder til
berg. Det er ikke utført grunnundersøkelser ved påhuggsområdet, men det forventes ikke store

løsmassetykkelser, og det er mye berg i dagen. Bortsett fra vestlig landkar, skal brusøyler og østlig
landkar fundamenteres direkte på berg. Landkar i vest skal fundamenteres på peler.

Ny jernbanetrasé på Arna stasjon skal bygges på sørsiden av eksisterende trasé, der det også skal

etableres en ny portal ved siden av eksisterende jernbaneportal. Grunnundersøkelser viser relativt korte
dybder til berg i området. Det er noen områder der det er påvist setningsgivende masser som må

masseutskiftes før fundamentering av bane. Det skal prosjekteres spunt for å støtte lokalveg, som blir
etablert etter at veteranjernbanen er midlertidig demontert for bygging av ny portal. Portalen blir
fundamentert på sprengt berg.
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INGENIØRGEOLOGI OG SKRED

De geologiske forholdene langs traséen er omtalt i en rekke fagrapporter utarbeidet av Sweco. Det vises
til disse rapportene for ytterligere opplysninger: 10203787-R01-A01, 10203787-R02-A01, 10203787R03-A01, 10203787-R04-A01, 10203787-R05-A01, 10203787-R06-A01 og 10203787-R07-A01.
Det er utarbeidet en rapport for hver tunnel og en samlerapport for skjæringer. Aktuelle
anleggstverrslag ut i dagen for hele strekningen vil bli beskrevet i en egen rapport utarbeidet av Sweco
(rapportnummer 10203787-R10-A01).
Her i prosjektrapporten er det gitt et sammendrag over de geologiske forholdene.

15.1 Berggrunn og strukturgeologi
De nye traséene for veg og jernbane krysser gjennom mange ulike bergartsenheter. Figuren under viser
en omtrentlig lengdeprofil med beskrivelse av berggrunnen langs traséene for bane- og vegtunnelene i
prosjektet. Kilde: Jansen, Ø 2016.

Figur 15.1: Berggrunnen langs traséen.

Fra nord for Stanghelle/Helle til forbi Vaksdal, hvor Vaksdalstunnelen (bane) og Berrfjelltunnelen (veg)

skal etableres, tilhører bergartene det såkalte «Nordvestre gneis kompleks» og «Bergsdalen tektoniske

enhet». Området består av ulike gneiser, med innslag av metadacitt, glimmerskifer og kvartsitt. Analyser
av seks bergartsprøver langs strekingen viser at de domineres av kvarts og plagioklas.

Sprekkesystemene i området domineres av et nordvestlig/sørøstlig strykende sprekkesystem med
forholdsvis stor mektighet samt et nord-sør-system med smalere soner og tettere oppsprekking.

Mellom Vaksdal og Trengereid, i området hvor Arnatunnelen (bane) og Raudnipatunnelen (veg) skal

etableres, tilhører bergartene i hovedsak det såkalte «Hardangerfjorddekket» og domineres av anortositt
og albitt-glimmerskifer, med innslag av amfibolitt, kvartsdioritt og gneis. Analyser av fem
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bergartsprøver langs strekingen viser at de domineres av kvarts og plagioklas. Fire av prøvene er

klassifisert som gneis, og en prøve med høye verdier av plagioklas, pyroksen og amfibol, er klassifisert
som amfibolitt. Bergartsgrenser og strukturer i området er i stor grad orientert vest-nordvest/øst-

sørøst i østre del av Vaksdal-Bogo-området og nordvest/sørøst i området ved Hananipa. Dette utgjøres
av sprekkesoner som muligens er forkastninger og skyvegrenser mellom ulike bergarter. Like øst for
Trengereid krysser linjen en markert forkastning hvor det er registret opptil 200 meter forskyvning.
Veglinjer for bane og veg skjærer i stor grad bergartsgrenser og strukturer/svakhetssoner enten
vinkelrett eller med høy vinkel.

Mellom Trengereid og Arna, i området hvor Arnatunnelen (bane) og Tunesfjelltunnelen (veg) skal

etableres, tilhører bergartene i hovedsak det såkalte «Hardangerfjorddekket» i øst og «Lindåsdekket» i
vest. Enhetene domineres av ulike gneiser, amfibolitt, gabbro og anortositt. Analyser av ni

bergartsprøver viser at prøvene er dominert av plagioklas, og har varierende innhold av kvarts,

pyroksen, amfibol og granat. Én prøve har betydelig innhold av glimmer. I østlig del er prøvene analysert
som kvarts, mens det i vestlig del er granulitt og amfibolitt. Bergartsgrenser og strukturer er i hovedsak
orientert nord-sør og krysses av tunnelene for bane og veg omtrent vinkelrett. Den regionale
«Grimevatn-forkastningen» krysser tunnelene på skrå i østlig del av området.

De nye vegtunnelene skal bygges under naturterreng som ikke er utbygd. Tunnelene går under/nær to

myrområder som er vernet. Dette er naturreservatet ved Kråmyra ved Søre Skulstad, øst for Trengereid,
som ligger over Raudnipatunnelen, samt Reppardalen naturreservat, som ligger i utkanten av
Tunesfjelltunnelen i Arna.

15.2 Bergmassekvalitet og sikringsbehov
Basert på feltkartlegging i eksisterende tunneler og skjæringer samt i terrenget, er det anslått

bergmasseverdier langs traséene. Generelt vil det veksle mellom lengre strekninger med godt til
brukbart berg (bergmasseklasse B-D), adskilt av kortere kryssende soner med bergmasse som

antageligvis faller i bergmasseklasse D-E og unntaksvis i F. Det betyr at det meste av tunnelene sikres
med spredt eller systematisk bolting og sprøytebetong. Ved kryssende svakhetssoner vil det stedvis
være behov for tung sikring i form av armerte sprøytebetongbuer. Spesielt gjelder dette for

banetunnelene, som generelt har et større tverrsnitt enn vegtunnelene. I deler av Vaksdalstunnelen skal
det også etableres et ventespor, som fører til ytterligere større tverrsnitt og i større grad tung sikring.
I tunnelene mellom Stanghelle/Helle og Vaksdal er det noe større usikkerhet i estimatene, fordi de

nord-sørlige sprekkesonene delvis følger parallelt med tunnelene. Hvordan tunnelene treffer disse

sonene vil ha forholdsvis stor betydning for sikringsomfanget. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor
disse sonene ligger i dypet når bergoverdekningen er såpass stor.
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Bergmasseklasse – Sikringsklasse (romertall)
%
Tunnel

A

B

C

D

Moderat

Tett

E

F
Ekstremt

Lite oppsprukket

Svært dårlig
oppsprukket

oppsprukket

dårlig

I

II

III

IV -a

IV - b

V

Vaksdalstunnelen B1

54

26

10

7

2

<1

Vaksdalstunnelen B2

55

26

10

6

2

<1

Berrfjelltunnelen B1

53

25

11

7

3

<1

Berrfjelltunnelen B2

53

25

11

7

3

<1

Arnatunnelen B1

19

37

29

13

2

<1

Arnatunnelen B2

19

37

29

13

2

<1

Raudnipatunnelen B1

19

37

29

13

2

<1

Raudnipatunnelen B2

20

37

29

12

2

<1

Arnatunnelen

35

46

13

4

2

<1

Tunesfjelltunnelen

32

48

13

5

2

<1

Figur 15.2: Antatt fordeling av sikringsnivå i tunneler.

Basert på geologisk kartlegging og befaring av de mange eksisterende tunnelene på strekningen

Stanghelle-Arna, er behov for vannsikring og injeksjon estimert. Innlekkasje i tunnelene forventes

hovedsakelig i forbindelse med vannførende soner i grunnen, som svakhetssoner, bergartsgrenser,
gjennomsettende sprekkplan og lignende. Det er anslått behov for injeksjon for å ivareta

innlekkasjekrav i 13-18 % av tunnellengden. Spesielt må dette gjøres der tunnelene krysser under og
nær de vernede myrområdene ved Kråmyra og Reppardalen. Der vil det være behov for systematisk

sondérboring på stuff. Injeksjon vil også være aktuelt som bidrag til stabilisering av svakhetssoner i
bergmasseklasse E og F. Deler av tunnelene utenom svakhetssoner, bergartsgrenser og

gjennomsettende sprekkplan, vil trolig være tørre. Det må forventes områder med fukt og spredte drypp
langs anslagsvis 75-85 % av tunnellengden. Tunnelene skal i utgangspunktet vann-sikres i hele

lengden, men det vurderes å redusere vannsikringen av tørre områder i banetunnelene. Endelig behov
for vannsikring kan ikke bestemmes før tunnelene er drevet.

15.3 Kvalitet på steinmassene
Tunneltraséene går gjennom mange bergartssoner, stedvis med sterkt varierende mektighet. Det er

analysert 20 bergartsprøver på strekningen fra antatt representative bergarter for tunneltraséene for å få
et innblikk av hvilken kvalitet som kan forventes påtruffet i tunnelene. 18 av disse er vurdert for

mekaniske egenskaper. Av disse 18 er 16 prøver innenfor krav til bruk i bitumenstabiliserte bærelag, og
17 av 18 som forsterkningslag i anlegget. Det er omfattende geometriske, fysiske og kjemiske krav til

ballastpukk for bruk i overbygningen for jernbanesporet. Kravet til mekanisk egenskaper er oppfylt for 8
av 18 prøver. Prøvene er ikke testet opp mot geometriske og kjemiske krav.
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Tunnelene i den østligste delstrekningen (Vaksdalstunnelen og Berrfjelltunnelen) skal drives

hovedsakelig i gneiser. Generelt gir gneis ofte egnede masser for bruk i vegbygging, men kan ha høyt
glimmerinnhold som svekker bergartens mekaniske styrke. Analyserte prøver langs denne

delstrekningen har forholdsvis lavt innhold av glimmer (6-12 %), og har ikke utpreget skifrighet. Dette
kan imidlertid variere.

For tunnelene i midtre delstrekning (Arnatunnelen og Raudnipatunnelen) er det betydelige vekslinger i
bergartene. I nordøstre del er det kartlagt gneis adskilt av smale soner med glimmerskifer. Kvaliteten

her vil således antagelig variere mellom nyttbar og ikke egnet (glimmerskifer). Midtre del er her kartlagt
som anortositt, sannsynligvis tilsvarende bergarten som finnes i Arna, som er analysert som egnet.
Vestlige del går i stor grad i glimmerskifer som er lite egnet som ressurs i veganlegg, selv om det

stedvis vil være mindre glimmerinnhold og trolig nyttbare bergmasser. En analysert prøve fra dette
bergartsområdet viser dette.

Langs delstrekningen lengst vest i prosjektet (Arnatunnelen og Tunesfjelltunnelen) går tunnelene i

bergarter som er normalt betegnet som egnet (gneis, amfibolitt og anortositt). Over 50 % er kartlagt

som gneis, men stedvis vil trolig høyt glimmerinnhold gjøre at deler av bergmassen langs strekningen
ikke er egnet. Prøven som ikke er innenfor kravene til forsterkningslag er tatt i dette området.

Fordi tunnelene mange steder krysser forholdsvis smale bergartssoner, vil det kunne være store
endringer i bergmassen som tas ut. Det er derfor behov for hyppige vurderinger og analyser av

bergkvalitet under driving for å sikre at massene har tilstrekkelig kvalitet til formålet som den til enhver
tid skal nyttes til.

15.4 Skred
I tidligere utredninger av traséalternativer, var det et stort fokus på å unngå skredutsatte områder.

Nåværende traséer går hovedsakelig i tunnel, og vil i stor grad være skredsikre. I dagsonene er det

likevel steder hvor skredfaren vurderes å være høyere enn kravet på årlig nominell sannsynlighet mindre
enn 1/1000. Det må derfor utføres skredsikringstiltak i noen områder.

Ved påhugget til Vaksdalstunnelen på Stanghelle og for påhuggene i planforslag B1 i sør på Vaksdal, er
det behov for omfattende sikring mot steinsprang, både med fanggjerde og boltesikring.

Påhuggene i planforslag B2, i sør i Tolåsen, er også utsatt for steinsprang, flomskred og snøskred. E16
vil her sikres med en lang tunnelportal.

Påhuggene i vest på Trengereid er utsatt for steinsprang og snøskred, og her legges det opp til sikring
med bolter, fanggjerde og støttegjerder mot snøskred. Videre kan området være utsatt for sørpeskred
langs Skredbekken og ned i dalføret Vestredalen. Her anbefales det å bygge splitt-mur ved utløpet av
myrområdet, som trolig utgjør utløsingsområdet for sørpeskred. Alternativt kan dette gjøres ved å
utforme et «skredbasseng» ved deponiet i dalbunnen.

For påhuggene på Helle, nordlig del på Vaksdal (B1 og B2), sørlig del på Vaksdal (B2-bane), østlig del på
Trengereid og i Arna, vurderes skredfaren å være forholdsvis liten. Det er her ikke behov for noen
ekstraordinære tiltak utover bergsikring over påhugget.
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ANLEGGSGJENNOMFØRING

Det henvises til UAS-01-A-00032 «Fagrapport anleggsgjennomføring». For jernbaneteknisk faseplan, se
kapittel 16.3.2.

Med lange tunnelstrekninger for veg og bane, avløst av korte dagsoner på Vaksdal og Trengereid, har
prosjektet til dels store utfordringer som må løses i forbindelse med anleggsgjennomføring.
·

Lange tunnelstrekninger med få angrepsmuligheter

·

Stort masseoverskudd, totalt vel 10 mill. anbrakte kubikkmeter masse, tilsvarende ca. 700.000
lastebillass

·

Arealknapphet og begrensninger mht. riggområder, lagringsplass, produksjonsanlegg og
massedeponi

·

Transportarbeider og masselogistikk, delvis på offentlig veg

·

Tung anleggsdrift i tettbygde strøk, hensyn til ytre miljø

·

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet i anleggsperioden

·

Arbeid nær jernbanespor i drift

·

Faseprosjektering, rekkefølgebestemmelser og nedetid for jernbanen

Ved planlegging av anleggsgjennomføringen er det lagt stor vekt på å utføre arbeidene på en så

skånsom måte som mulig med hensyn til miljøulemper, beboere og andre berørte parter, togfremføring
og sikkerhet ved arbeider nær spor i drift samt trafikksikkerhet i bygge- og anleggsperioden. For å

begrense anleggstrafikken langs eksisterende E16, er det lagt opp til deponering enten i sjø (krever

søknad til Statsforvalteren), eller transport sjøvegen til et mottak. Det er lagt opp til et rasjonelt opplegg
med hensyn til fremdrift og økonomi.

Siden tunneldriving og installasjon i tunneler er på tidskritisk linje for gjennomføringen, er
tunneldrivingen planlagt utført med følgende angrepspunkt:
·

Helle, med driving av vegtunnel mot Vaksdal samt jernbanetunnel mot Vaksdal og tilbake mot
Stanghelle, med deponering ved Dalehagen

·

Adkomst ved Fossmark, og uttransport enten ved Linnebakkane, Gamle Fossen eller Svabakken

·

Tverrslag og uttransport til sjøen ved Langhelle

·

Tverrslag og uttransport til sjøen ved Romslo

·

Driving av tunnel fra Trengereid

·

Eventuelt tverrslag ved Takvam med vegtransport til Romslo

·

Driving fra Arnadalen, og eventuelt fra Arna stasjon med vegtransport til deponering i
Tangelandsheiene eller til knuseverk på Gaupås

Bortsett fra utgraving og klargjøring av påhugg og forskjæring, er det er ikke lagt opp til tunneldriving
fra Stanghelle og Vaksdal.

Det er lagt stor vekt på å få en god fordeling av drivelengder, slik at tidsforbruket for de forskjellige

driveretningene blir relativt like. Bruk av tverrslagene som en ekstra adkomst til hovedløpene medfører
kortere produksjonstid for innredningsarbeider i tunnelene.
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I tillegg er det tenkt drevet ca. 2 km tunnel fra Trengereid mot Vaksdal.
Tunneldriving fra Arna stasjon er også vurdert. Alternativet innebærer trolig en kostnadsbesparelse,

men kan medføre en rekke miljøulemper, utfordringer med sikkerhet/avvikling på grunn av nærhet til
jernbanetrafikk samt arealknapphet.

Med arealknapphet, vil det være en utfordring å finne tilstrekkelig areal til riggområder, lagringsplass og
produksjonsanlegg for anleggsgjennomføringen. I tillegg til hovedrigg for de forskjellige entrepriser, vil

det være behov for lokalrigg ved tunnelpåhugg. I tillegg til de områder som er nevnt i fagrapporten, gjør
vi regning med at entreprenørene også til en viss grad kan inngå private avtaler med grunneiere når det
gjelder areal til boligrigger og lager.

I reguleringsplanen er det viktig å tilrettelegge for at entreprenøren har tilstrekkelig areal, fleksibilitet og
muligheter til å gjennomføre arbeidene på en sikker, miljømessig hensiktsmessig og mest mulig
rasjonell og kostnadseffektiv måte.

Store deler av massene er av relativt god kvalitet og bør kunne anvendes i kvalitetsfyllinger og til

vegformål. Laboratorietester av bergmassen tyder også på at berg fra enkelte av formasjonene langs

tunnelene kan brukes til ballastpukk. Anvendt i prosjektet vil dette bety besparelser for både kostnader
og miljø. Denne muligheten bør undersøkes nærmere.

Det er foreløpig ikke avklart når anleggsgjennomføringen kan starte opp. Mulig oppstart vil avhenge av
planvedtak, finansiering, eventuell oppdeling i byggetrinn, konstraktstrategi, tid til prosjektering m.m.

Med full samtidig utbygging av veg og bane antas det at samlet byggetid for prosjektet vil være 8-10 år.
Tunneldriving vil da pågå i 5-6 år, avhengig av prioritering og rekkefølge.

Det er beskrevet en mulig løsning for hvordan anleggsarbeidene kan gjennomføres, men det foreligger
også andre mulige løsninger. Det er lagt vekt på å legge forholdene til rette slik at entreprenør har
fleksibilitet i hvordan anlegget kan gjennomføres.

16.1 Inndeling av anleggsgjennomføring
Det henvises til UAS-01-A-00032 «Fagrapport anleggsgjennomføring» for utfyllende vurderinger.
Det er i de følgende kapittel gitt en beskrivelse av hvordan anleggsarbeidene kan gjennomføres.
Omtalen er inndelt i følgende områder:
·

Området Helle/Dalehagen

·

Dagsone Stanghelle, med tre delvis adskilte dagsone

·

Tunnelstrekningen fra Helle/Stanghelle til Vaksdal

·

Dagsone Vaksdal med planforslag B1og B2

·

Tunnelstrekningen fra Vaksdal til Trengereid

·

Dagsone Trengereid

·

Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna

·

Dagsone E16 Arnadalen

·

Dagsone Arna stasjon
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16.1.1 Dagsone Helle
Helle er startpunktet for ny E16 mot vest i prosjektet, og innslaget for ny tunnel ligger like ved den

eksisterende Lågaskartunnelen mot Stanghelle. Det legges opp til tunneldrift for ny E16 og en strekning

av jernbanetunnel fra Helle, samt relativt enkle dagarbeider i forbindelse med tilslutning av eksisterende
E16 til ny E16.

16.1.2 Dagsone Stanghelle
Dagsone Stanghelle er delt i tre geografiske områder:
·

Området nord for Dalevågen, med tilkobling til eksisterende bane

·

Bru over Dalevågen

·

Området sør for Dalevågen med stasjonsområdet og lang kulvert

Fremdriftsmessig er det intern avhengighet mellom disse områdene, som for eksempel bruarbeider, og
spesielt landkar mot sporlegging og tilkoblingsarbeider for banen.
Området nord for Dalevågen
I dette området skal ny bane tilkobles den eksisterende, samt at det skal gjøres forberedelser til neste
byggetrinn mot Voss der banen er planlagt å fortsette i tunnel på nordsiden av Dalevågen.

Utførelsen vil omfatte utsprengning av ca. 95.000 fm3 fjell, og er planlagt med en midlertidig
sporomlegging. Anleggsvegen til deponi ved Idlasundet vil gå tett på eksisterende bane og krysse nær
eksisterende høyspent. Eventuelle sikringstiltak må vurderes nøye.

I starten av reguleringsplanarbeidene ble det antatt at arbeidsområdet kunne angripes via anleggsveg
fra enden av lokalvegen Vågslia, og med uttransport av sprengningsmassen gjennom boligfeltet og

Stanghelle sentrum. Nærmere vurderinger viste at en slik løsning ikke er god relatert til eksisterende
bebyggelse og effektivitet av arbeidene. Etter en del utsiling sitter man i dag igjen med 3 løsninger:
1. Enkel adkomstveg fra Vågslia (ikke for massetransport), og anleggsveg fra utsprengningsområdet mot nord, med deponering ovenfor Idlasundet.

2. Adkomst fra Helle på midlertidig bru over Idlasundet, med deponering enten ovenfor Idlasundet
eller i Dalehagen.

3. Et tredje alternativ er å bygge den nye jernbanebrua først, for så å ha adkomst til
påkoblingsområdet via denne.
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Figuren under viser hele området hvor utførelsen av alle alternativene er inntegnet:
1. For alternativ 1 vil den enkle anleggsvegen fra Vågslia medføre betydelig mindre inngrep enn vist
på skissen, og forbindelsen over Idlasundet vil utgå

2. For alternativ 2 vil anleggsvegen fra Vågslia utgå, og forbindelsen over Idlasundet vil tjene som
adkomst, eventuelt også til utkjøring av masser.

3. For alternativ 3 vil ny jernbanebru fungere som adkomst, og både en omfattende anleggsveg fra
Vågslia og via Idlasundet vil være unødvendig. Da må tilkomsten løses enten via ny jernbanebru
eller via jernbanen.

Prosjektet har lagt til grunn bru over Dalevågen som forankres med landkar plassert på land i begge
ender. Det er vurdert å korte inn på lengden av jernbanebrua med nordre landkar ca. 30 meter ute i

Dalevågen. Denne løsningen vil medføre at midlertidig sporomlegging av eksisterende bane kan unngås.
Dette er teknisk svært krevende, og krever mer nøyaktig grunnboring og undersøkelser før løsningen
kan vurderes nærmere. Se også kapittel 23.3 om videre planlegging.

Figur 16.1: Figuren viser deponiområdet i Idlasund og anleggsveg til påkoblingspunktet, sett fra nord mot sør. Illustrasjonen viser at det
eventuelt kan etableres en midlertidig bru over Idlasundet i anleggsfasen. Denne vil føres til kryssområdet ved Helle gjennom en kort
tunnel.
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Bru over Dalevågen
Brua over Dalevågen er prosjektert som en bjelkebru på ca. 230 meter. Landkar og alle fundamenter i

Dalevågen må fundamenteres med peler. For pelearbeidene må det benyttes en stor pelerigg på flåte.
Flåten kan, om den ikke er for bred, enten manøvreres inn under eksisterende bruer, eller settes
sammen av elementer transportert inn til Dalevågen på veg.

Arbeidene med søyler og brufundamenter i sjøen vil trolig bli utført ved hjelp av flåte med mobilkran.
Utførelsen av landkar nord må utstå til etter omlegging av banetrafikken til midlertidig spor. Brua vil
kunne bygges fra sør til nord, noe som betyr at mye av bruarbeidene kan utføres samtidig med
tilkoblingsarbeidene.

Etter fundamentering og utstøping av pelehoder og søyler, vil overbygget trolig utføres ved hjelp av
underliggende frem-skyvbart fagverk som spenner mellom søylene.

Bruarbeidene vil totalt ta ca. 1,5 år, avhengig av når på året de forskjellige operasjonene vil foregå, samt
hensyn til vannføring, gyteforhold og eventuelt andre forhold knyttet til ytre miljø.
Stasjonsområdet og kulvert
Aktivitetene i dagsonen på Stanghelle består av etablering av byggegrop for bygging av kulvert/portal
som er relativt utfordrende, med omfattende spunting og utgraving av et relativt stort massvolum. I
tillegg har traséen en spiss vinkel i forhold til E16, som gir noen ekstra utfordring i forhold til
trafikkomleggingen.

Figur 16.2: Dagsonen på Stanghelle stasjon og kulvert (rødt stiplet omriss) inn mot bergtunnel, utklipp fra UAS-02-D-01101.
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Trafikkomleggingen kan utføres på flere måter. Det er mulig å løse dette med utvidelse av E16 og

oppdelt spunting/utgraving som vist på skissen under, slik at Bailey-bru kan benyttes. Alternativt kan

kulverten bygges i to etapper og derved unngå Bailey-bru. I faseplanene er begge alternativer beskrevet.

Figur 16.3: Mulig trafikkløsning E16 Stanghelle.

16.1.3 Dagsone Vaksdal B1
I B1 krysser veg og bane parallelt gjennom bygda. En av utfordringene i alternativ B1 er trafikkavvikling i
anleggsperioden, både for gjennomgangstrafikk på E16 og lokaltrafikk, hvor begge deler krysser tvers
gjennom anleggsområdet. I tillegg berøres flere beboere, og noen hus må fraflyttes permanent eller
midlertidig.

Trafikksituasjonen for E16 er foreslått løst med en om lag 350 meter avgreningstunnel fra den

eksisterende Bogatunnelen, som må drives før det meste av dagarbeidene kan starte. Når den er ferdig,
vil trafikken på E16 kunne gå stort sett uforstyrret via denne. Den delen av den eksisterende

Bogatunnelen som ikke vil være i bruk i ny situasjon vil brukes til plassering av tekniske hus for veg og
bane.

Eksisterende rørgate og høyspentkabel gjennom anleggsområdet må legges om, som beskrevet
nærmere i kapittel 12 og 16.4.

Siden anleggsvirksomheten deler Vaksdal-bygda i to, må anleggsarbeidene stykkes opp for å kunne
opprettholde forbindelsene på tvers av anleggsområdet.
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Figur 16.4: Dagsone Vaksdal alternativ B1, UAS-02-D-01205.

16.1.4 Dagsone Vaksdal B2
I B2 går veg og bane gjennom Vaksdal på to forskjellige steder. Banen krysser Vaksdal ca. 100 meter
lenger øst enn for B1, og ny E16 krysser ved Tolåsen ca. 700 meter øst for banen.

Ved alternativ B2 er det ikke behov for avgreningstunnel fra eksisterende E16-tunnel, men eksisterende
rørgate og høyspentlinje gjennom anleggsområdet må legges om, som beskrevet nærmere i kapittel 12
og 16.4.

Anleggsperioden i Vaksdal kan således reduseres noe i forhold til B1. Totalt sett er de anleggstekniske
utfordringene og trafikkavviklingen enklere ved B2 enn ved B1. Eksisterende E16-trafikk vil passere
Vaksdal relativt uforstyrret gjennom hele prosjektperioden.

Figur 16.5: Dagsone Vaksdal alternativ B2, jernbanekryssing i Vaksdal til venstre og E16 gjennom Tolåsen til høyre, utklipp fra UAS-02-D02209 og UAS-02-D-02210.
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16.1.5 Dagsone Trengereid
For trafikkforholdene på Trengereid er forholdene utfordrende, med blant annet etablering av ni

tunnelpåhugg samt betydelige sprengningsarbeider og vegomlegging. Dersom E16 Arna-Trengereid
bygges før resten, kan det settes trafikk på ny E16 mellom Arna og Trengereid før vegstrekningene

videre mot øst blir åpnet. Banen passerer Trengereid i tunnel i fjell, ca. 30 meter under den eksisterende
trafoen i Trengereidsvingane.

Figur 16.6: Dagsone veganlegg Trengereid. Utklipp fra faseplaner, UAS-01-Y-01301. Banen ligger i tunnel i fjell under området.

Trengereiddalen vil som en del av håndteringen av overskuddsmasser kunne bli benyttet som

permanent depot for masser. En del av disse massene muliggjør at Hardangervegen opp dalen kan bli

utvidet med forbikjøringsfelt, samt at det kan etableres ny gang- og sykkelveg opp dalen fra Trengereid
til Gullbotn.

16.1.6 Dagsone E16 Arnadalen
Ved Arna Asko/Arnatveitvegen vil det være arbeider knyttet til ny E16-tunnel, bygging av ny bru, ramper
og kulverter, vegomlegging og etablering av nytt vegsystem samt arbeider i deponiområdet

Tangelandsheia. Da adkomstveg til bedriftene i nord (inkl. kulvert) passerer tvers gjennom byggegropa
for bruene, bør disse arbeidene utføres først.

16.1.7 Dagsone Arna stasjon
Anleggsarbeider ved Arna stasjon vil i hovedsak omfatte etablering av forskjæring for ny banetunnel,
strossing av eksisterende banetunnel, portaler, etablering av plattformer og diverse andre

bygningstekniske arbeider. Dersom det i tillegg velges å drive tunnel fra Arna stasjon kommer dette i
tillegg.
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16.2 Deponiområder og anleggstverrslag
Det vises til UAS-02-A-00026 «Fagrapport massedeponi».
Et særtrekk ved prosjektet er at veg og bane i stor grad vil gå i lange tunneler. Dette vil generere rundt

10 millioner m³ i overskuddsmasser (utkjørte masser). En del av massene vil bli brukt på selve anlegget,
men de store restmengdene må plasseres. Bruk av overskuddsmassene er derfor identifisert som en

kritisk suksessfaktor for prosjektet. Planarbeidet har kartlagt mulige samfunnsnyttige formål og mulige
deponiområder innenfor planområdet. Det har vært gjennomført en prosess i samarbeid med

oppdragsgiver, bestående av en grov vurdering av egnethet ut fra miljøhensyn, anleggsgjennomføring
samt samfunnsbehov- og nytte. Denne prosessen reduserte antall aktuelle lokaliteter fra 40 til 13.

Prosjektet har videre detaljert og vurdert landdeponienes potensial og nytteverdi, og antallet er blitt
ytterligere redusert.

Gjennom prosessen er flere alternativer for anleggsnære massedeponi vurdert og forkastet. Dette
gjelder mellom andre Espelandsmarka, Skulstad, Sædalen og Ardalen.

Espelandsmarka er regulert til næringsformål, og egner seg til bruk som riggområde/lager. Området er
forkastet som deponiområde på grunn av store utfordringer knyttet til hydrologi og flomfare.

Skulstad, ovenfor Trengereid, er vurdert som deponiområde, men er forkastet på grunn av kostnader,
trafikksikkerhet og manglende samfunnsnyttig etterbruk.

Sædalen, på Helle, har spesielt vanskelige grunnforhold, med silt og leire under stort artesisk trykk.
Deponi her ble forkastet av geotekniske hensyn og risiko for negative miljøkonsekvenser.

Ardalen, like øst for Tolåsen, ble vurdert, men området har dårlig vegtilkomst og hydrologiske

utfordringer. Her er også betydelig skredfare, noe som vil være en utfordring i anleggsfasen samt i
forhold til å oppnå samfunnsnyttig etterbruk.
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Figur 16.7: Oversikt vurderte deponier. Fossmark MK01 og Boge MK05 er forkastet.

Fagrapporten for deponier presenterer løsninger for 6 landdeponier. Anbefalte massedeponier er:

Dalehagen (LD01), Trengereiddalen (LD02), Vestredalen (LD03), Tangelandsheia (LD05) og Idlasund
(LD06). Espeland nord (LD04) er kun aktuelt som riggområde.
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Fagrapporten presenterer plassering av deponiene, mengde masse som kan plasseres, tekniske

prinsippløsninger samt betingelser for at deponiene kan gjennomføres. Områdene er vurdert innen
temaene ytre miljø, støy, støv, skred, ingeniørgeologi, geoteknikk, hydrologi, trafikksikkerhet og
anleggsgjennomføring. Aktuelle lokasjoner for videre vurdering er da: Dalehagen (LD01),

Trengereiddalen (LD02), Vestredalen (LD03), Tangelandsheia (LD05) og Idlasund (LD06). Espeland nord
(LD04) er kun aktuelt som riggområde.

I tillegg til landdeponi er det i planen regulert for mulige sjødeponi. Det er da aktuelt med ett sjødeponi

per tunnelstrekning like ved hvert anleggstverrslag. Søknad om sjødeponi behandles av Statsforvalteren.
I en tidlig fase ble også midtfjords sjødeponi vurdert, men ble av flere årsaker forkastet.

Gjennom arbeidet med å kartlegge og utrede egnetheten for etablering av landdeponi, sjødeponi,

kaianlegg og tverrslag/tilførselstunneler, er det gitt noen faglige og tekniske forutsetninger som ikke er
stedbundet, og som er basert på overordnede krav og regelverk, samt prosjektspesifikke føringer satt i
forkant eller undervegs i planarbeidet. Siden Sørfjorden er gyteområde for torsk, er en nasjonal
laksefjord og har oppdrettsnæring, er det viktig å hindre spredning av partikler i tilknytning til

sjødeponiene. Det er utarbeidet egen konsekvensutredning for sjødeponiområdene, som utreder
sjødeponienes påvirkning på det marine miljøet.
Tunnel og tverrslag
Det er lagt følgende prinsipper og føringer for trasévalg, fremdrift samt valg av drivemåte og
angrepspunkter:
·

Veg- og banetunneler skal planlegges slik at man reduserer ekstratunneler for rømning til et
minimum

·

Vegtunnel mellom Arna og Trengereid vil eventuelt kunne startes opp før resten av
tunnelprosjektet

·

Mellom Trengereid og Stanghelle/Helle er det regnet med at arbeidet med veg- og banetunnel
kan foregå parallelt. Samtidig ferdigstilling er en forutsetning da veg og bane har felles
rømningssystem

·

Tunneldriving fra tettstedene Vaksdal og Stanghelle bør i størst mulig grad unngås grunnet
utfordringer for nærmiljø og mangel på deponeringsmuligheter

·

Tunneldriving fra Trengereid medfører driving på synk i begge retninger og er dermed mer
kostbar enn driving på stigning

·

Det er regnet med at det meste av tunnelmassene vil transporteres til sjø og sjøvegen videre til
ønsket sted, eventuelt deponeres i sjøen

·

Så mye som mulig av tunneldrivingen bør kunne gjøres som vekseldrift, der borerigger og
maskiner kan utnyttes optimalt

·

Angrepspunkter for tunneldrivingen må være skredsikre og bør så langt det er mulig ikke
forstyrre eksisterende bebyggelse og bosetting, og dessuten ikke medføre trafikkfare

·

Hver av de tre delstrekningene må i utgangspunktet ha et tverrslag til sjø og midlertidig
kaianlegg. I planen reguleres det allikevel flere, for å ha fleksibilitet for alternative
gjennomførings- og kontraktstrategier.

·

Midlertidige kaianlegg med tverrslag bør ha vegtilkomst. Bortsett fra to vegløse angrepspunkt i
nord (Gamle Fossen og Svabakken), har alle arbeidsplasser vegadkomst
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Med plassering av tverrslag for tunneldrivingen, er det forsøkt å få til en fordeling av tunnelstuffene slik
at tidsforbruket for de forskjellige tunnelstuffene er relativt like, noe som vil medføre en optimal
ressursutnyttelse og fremdrift.

Figur 16.8: Plassering av tverrslagsalternativer langs eksisterende (gult) og fremtidig (blått) Vossebane

Etablering av tverrslagene vil medføre daglig sprengning og utlasting. Spesielt for alle tverrslag mellom
Stanghelle og Vaksdal, samt Romslo, vil tverrslag-driving tett under eksisterende Vossebane ha

påvirkning for togfremføring på strekningen. Det er forutsatt at disse arbeidene utføres med spesiell

oppmerksomhet og med jevnlige inspeksjoner i både nye og eksisterende banetunneler. Arbeidene nært
eksisterende Vossebane forutsettes å foregå enten i hvite tider eller i luker mellom tog. Eventuelt behov
for ytterligere reduksjon av fremkommeligheten må vurderes nærmere i byggeplanfase.

Når arbeidene med driving av tverrslag er ferdig, skal det pågå kontinuerlig tunneldriving på

strekningen mellom Stanghelle og Arna i kommende faser. Disse arbeidene vil ikke ha påvirkning for

togtrafikken på eksisterende Vossebane, foruten driving av nytt tunnelløp (spor 3 + rømningstunnel)
mot Arna og utstrossing av eksisterende banetunnel.
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Oversikt over mulige anleggstverrslag: Linnebakkane (MK02), Gamle Fossen (MK03), Svabakken (MK04),
Langhelleneset (MK06) og Romslo (MK07).

Figur 16.9: Oversikt mulige midlertidige kaianlegg og anleggstverrslag
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Kaianlegg
Vurderinger og forslag til løsninger knyttet til kaianlegg er basert på plassering av tverrslag samt
muligheter for deponering av steinmasser direkte i fjorden i umiddelbar nærhet til tverrslagene. De
aktuelle områdene ligger naturlig nok klemt mellom eksisterende veg/jernbane og sjøen og med bratte
terrengformasjoner mer eller mindre rett ned i sjøen. Områdene er befart både til fots på land og fra sjø
med båt. I samsvar med byggherreforskrift ved planlegging, må sikkerhet for arbeidsfolk ved arbeider
nær sjø og dykkerarbeider nærmere utredes.
Kaianleggene skal generelt ivareta følgende funksjoner:
·
·
·
·
·
·
·
·

Uttransport til tipp/deponi direkte i sjø fra lekter langs land

Utskipningskai for steinmasser til ekstern mottaker utenfor prosjektområdet

Utskipningskai for steinmasser for oversjøisk eksport (fartøyer inntil 10.000 dwt)
Ventekai/liggekai for ankommende fartøyer

Flytende rigg (forlegning, kontor, verksted etc.)

Areal for mellomlagring av masser i påvente av utskipning

Avbøtende tiltak mot miljøpåvirkning (siltgardin, boblegardin, oljelense)
Mottak og innkjøring av utstyr og materiell
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Figur 16.10: Prinsipp for deponering av masser direkte fra land til sjø, 3D-modell fra Linnebakkane. Fra kai kan det både tippes i sjø og
lastes over i lekter eller fraktefartøy.

Figur 16.11: Prinsipp for deponering av masser direkte fra land til sjø, 3D-modell. Før og etter fylling. Fra kai kan det både tippes i sjø og
lastes over i lekter eller fraktefartøy.
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Vegadkomst deponiområder
Statens vegvesen sine håndbøker ligger i utgangspunktet til grunn for planlegging av kryssløsninger
mellom offentlig veg og deponiområder samt ved avkjøringer til tverrslag til hovedtunnelene.
Tilgjengelig areal ved flere av områdene er svært begrenset, og det er flere steder forutsatt nedsatt
fartsgrense for å sikre krav til trafikksikker utforming med tilstrekkelig sikt. Rasfare og vurdering av
sikkerhet for trafikanter ved kø-situasjoner er også tillagt betydning for plassering og utforming.
Midlertidige konstruksjoner og tiltak for omkjøringer og faseplaner med hensyn på trafikkavvikling,
sikkerhet, støy og miljø må utredes nærmere. I denne prosessen vil det være spesielt fokus på at det
legges godt til rette for tilkomst for utrykningskjøretøy, brann- og redningsmannskap.
Ytre miljø
Egnetheten av en deponilokalitet har sammenheng med graden av påvirkning fra deponeringen og
deponiet på det ytre miljø. I henhold til plan og bygningsloven (PBL) kapittel 4, skal virkningen for miljø
konsekvensvurderes. Lokalitetene utredes etter aktuelle tema i KU-forskriften, kapittel 5 og metode i
håndbok V712 Konsekvensanalyse. Se også kapittel 20 om ytre miljø.
Anleggsdrift
De landdeponi som er lokalisert og foreslått vil kunne tjene som riggområder, områder for produksjon

av prosjektnødvendige masser i veger og tunneler, samt eventuelt også som mellomlager for fremtidig
bruk av masser. Betraktninger knyttet til egnethet i forhold til anleggsgjennomføring er omtalt i
fagrapporten, UAS-01-A-00032.
Ingeniørgeologi og skred
Vurderinger knyttet til landdeponier og påhuggsområder for tverrslag er i hovedsak basert på
befaringer. Enkelte av påhuggsområdene er ikke mulig å befare til fots, fordi disse ligger klemt mellom
eksisterende veg/jernbane og sjøen. Det har her vært benyttet befaring med båt og fotografering med
hjelp av drone.
Stedvis er det behov for grunnundersøkelser for endelig bestemmelse av påhuggsområder samt
avdekking av bergoverdekning ved kryssing av eksisterende veg og bane. Dette må utføres i kommende
prosjektfaser.
Geologiske forhold omkring anleggstverrslagene er presentert i geologisk fagrapport utarbeidet av
Sweco, 10203787-R10-A01. Flere av tverrslagene ut mot sjø og veg må krysse under/eller over
eksisterende Vossebane. Generelt ligger eksisterende Vossebane mellom 12,7 og 16,3 moh. på
strekningen og går nær sjøen.

Krysning av banen blir kritisk ved flere punkter grunnet lavt nivå på jernbanespor og krav/ønske om

stort tverrsnitt på anleggstunnelene (effektiv ut- og inntransport samt ventilasjonsbehov for opp mot 4
tunnelstuffer). Det vil bli nødvendig å splitte opp anleggstilkomsten i flere tunneler med mindre

tverrsnitt, samt etablere lokale lav- og/eller høybrekk for å sikre at eksisterende spor på Vossebanen
ivaretas.
Videre vil det bli behov for spesialdesignet sikring, oppdelte salver og/eller mekanisk uttak av berg.
Drivingsopplegg for anleggstunnelen må utarbeides slik at trafikken på eksisterende bane ivaretas.
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Kritiske operasjoner må foregå med midlertidig trafikkopphold og området inspiseres berg- og
baneteknisk før trafikken gjenopptas. Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Bane NOR sin
infrastruktur skal fylles ut av kompetent ansvarlig person.
Vurderinger knyttet til landdeponi er i hovedsak utført med hensyn til skredfare i anleggsfasen og
eventuelt ved senere bruk av området. Det er i utgangspunktet lagt til grunn at årlig nominell fare for
skred ikke skal overstige krav i TEK17 §7.3 for all bebyggelse. For anleggsområder, der det ferdes
personell, er det i utgangspunktet lagt opp til at skredfaren ikke skal overstige 1/100 tilsvarende S1kravet i TEK17 §7.3.
Støy
For landdeponi er det på alle lokaliteter beregnet støynivå med og uten knusing av steinmasser på
anlegget. Det er ikke aktuelt å knuse på alle lokaliteter, men støyberegningen er utført i denne fasen for
å vise konsekvensen og vurdere hvilke lokaliteter som ikke er egnet for knusing. Knusing av steinmasser
vil fort dominere støybildet fra et anleggsområde, og vil derfor representere en ‘verste situasjon’ for
området.
Det er for alle lokaliteter, dagsoner og kaianlegg beregnet støy fra massehåndtering, omlasting og

generelt anleggsarbeid. For ytterligere beregninger og vurderinger av støy fra anleggsarbeid både på

landdeponi og kaianlegg, men også for dagsonene i prosjektet, vises til sammendrag for støy i kapittel
17, samt til fagrapport støy.
Luftforurensning
Luftforurensning forbundet med de planlagte nye massedeponiene og mulige konsekvenser for lokal
luftkvalitet i nærområdene, er i fagrapporten omtalt på overordnet nivå. Beregninger av spredning av
støvpartikler og eventuelle nitrogenoksider, vil foretas i detaljeringsfasen for massedeponiene. Mulig
spredning ut fra anleggsveger er ikke omtalt. For sjødeponier og kaianlegg vil det i utgangspunktet
være liten grad av utslipp til luft forbundet med selve deponeringen; eventuell utslippsproblematikk
under anleggsdrift vil generelt knyttes til massetransport. Eventuell sprengning eller driving av
adkomst- og transporttunneler vil i neste planfase vurderes og hensyntas med tanke på utslipp til luft.
I forbindelse med drift av massedeponier, er det hovedsakelig spredning av støvpartikler som er
problematisk for omgivelsene. Større støvpartikler transporteres over mindre avstander, og avsettes på
hustak, vegger, terrasser og lignende og kan komme inn åpne vinduer eller lufteventiler. Slik støving
kan utgjøre en plage og redusere trivselen for mennesker som bor nær deponiet. Støvnedfall kan også
medføre kostnader i form av opprensning og ødeleggelser av verdier.
Knusing, og særlig finknusing av masser, kan medføre betydelig generering og spredning av
støvpartikler. Hvorvidt det skal foretas knusing av masser, og i så fall hvor på anleggsområdet
knuseverkene skal plasseres ved de ulike deponiområdene, vil derfor være av stor betydning for
luftforurensningssituasjonen ved hvert av områdene.
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Transport og håndtering av masser står ofte for en betydelig andel av utslippene til luft. Støv virvles opp
til luft fra lasting og tipping av masser, samt fra åpne masselagre og masser under transport via
anleggsveger både internt på deponiområdet og ved til- og utkjøring. Utsatte områder inkluderer derfor
boliger både like i nærheten av deponier, og langs anleggsveger.
Hydrologi
Deponering av store mengder stein medfører betydelige inngrep i terrenget. Dette kan medføre økt
avrenning og dermed økt flomfare nedstrøms. Deponiene som er planlagt ved og i eksisterende
vassdrag kan også medføre oppstuvning og dermed økt flomfare oppstrøms. Deponiene som medfører
omlegging av bekker, skal utformes fortrinnsvis med åpent bekkeløp. Bekkene skal tettes for å unngå
infiltrering og forurensing av vannet.
Avrenning fra massedeponering medfører utvasking av finstoffer og miljøskadelige stoffer, som skal

sedimenteres eller renses. Det er beregnet vannmengde for dimensjonering av sedimentasjonsbasseng
og renseanlegg. Det er også beregnet vannmengder for bekkeomlegging der det er aktuelt.

16.3 Trafikkavvikling
16.3.1 Trafikkavvikling og anleggsdrift på veg
Det er foreslått prinsipper for gjennomføringsrekkefølge, angrepspunkt, plassering av anleggstverrslag,
samt omfang og retning på massetransport. På bakgrunn av dette er det utarbeidet faseplaner for

trafikkavvikling og anleggsdrift. Disse skisserer opp mulige løsninger for nødvendige omlegginger av

lokal- og gjennomgangstrafikk, samt anleggsveger i hovedfasene i anleggsperioden. Alle tegninger for
trafikkavvikling og anleggsdrift på veg er referert til i fagrapport anleggsgjennomføring.

16.3.2 Jernbanetekniske faseplaner
Det henvises til notat UAS-01-A-00035 «Jernbanetekniske faseplaner» for utfyllende vurderinger.
Stanghelle stasjon
Det henvises til UAS-03-Y-00001 «Jernbanetekniske faseplaner Stanghelle stasjon» for flere detaljer.
Arbeider på Stanghelle stasjon omfatter tre hovedfaser og to store omlegginger av eksisterende

Vossebane. I første omgang legges hovedsporet om som et midlertidig spor (interimspor) for å lage
plass til bygging av fremtidig dobbeltspor og kobling mot eksisterende Vossebane. Deretter legges

interimsporet om og kobles til nytt dobbeltspor mot Arna. Figuren under viser fase 10.90, hvor det er
brudd for tilkobling dobbeltspor Stanghelle.
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Figur 16.12: Kritisk påkobling av nytt hovedspor 1. Utklipp fra modell.

Arna stasjon
Det henvises til UAS-03-Y-00004 «Jernbanetekniske faseplaner Arna stasjon» for flere detaljer.
Arbeider på Arna stasjon omfatter tre hovedfaser og to store endringer i trafikkmønsteret på stasjonen.
Første hovedfase korresponderer med omleggingen til midlertidig spor på Stanghelle og omfatter

tunneldriving av ny enkeltsporede banetunnel mot stasjonen. I neste hovedfase tas nytt dobbeltspor fra

Stanghelle og ny enkeltsporede tunnel mot Arna i drift (spor 3), mens eksisterende Arnanipa (tunnel) tas
ut av drift. Det kan være gunstig for Bane NOR hvis denne fasen (fase 110.90) samkjøres med innføring
av ERTMS på strekningen Arna-Bergen. Det kan redusere behovet for signaltekniske faser og brudd på
Arna stasjon. I siste hovedfase utvides eksisterende Arnanipa (tunnel) til ny standard og dobbeltsporet
ferdigstilles over hele strekningen. Figuren under viser fase 120.09, som omfatter riving av alle
jernbanetekniske anlegg i Arnanipa.
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Figur 16.13: Etablering av nytt riggområde og sikkerhetsvegg mot spor 3. Utklipp fra modell.

I påfølgende fase 120.10 utvides eksisterende Arnanipas tverrsnitt til ny standard. Standarden skal være
lik som for den nye tunnelen for spor 3.

Utstrossingen av Arnanipa vil påvirke togtrafikken i spor 3 pga. kort avstand mellom tunnelene.

Arbeidene med utstrossing (sprengning) bør planlegges i hvite tider og luker mellom tog. I denne
perioden vil det kun være tilgang til plattform for gjennomgående spor 3.

I partiet hvor tunnelen kobles mot den andre enkeltsporede tunnelen i en fjellhall, skal det brukes
forsiktig sprengning (delsalver) med jevnlige inspeksjoner i begge tunneler. Det forutsettes at det
etableres sikring i form av en vegg ved gjennomslag mellom eksisterende og ny banetunnel.

Beregninger knyttet til trykk- og sugkrefter i dette området bør utføres i neste planfase. Arbeidene i
dette området er også forutsatt i hvite tider. Eventuelt behov for brudd i dette området bør vurderes
nærmere i neste planfase.

Arbeider mellom Stanghelle og Arna
Arbeider med nytt spor mellom Stanghelle og Arna kan i stor grad utføres uavhengig av trafikken på

eksisterende Vossebane og eksisterende stasjoner. Det er likevel noen forutsetninger som må være på
plass for at trafikken skal kunne settes på sporet mellom Stanghelle og Arna:
·
·

Stanghelle stasjon og Vaksdal stasjon må være ferdig bygget med tilhørende dagsoner

Alle rømningsveger som sikrer rømning fra banetunneler, må være etablert i henhold til
rømningskonseptet

·

Tekniske hus på strekningen skal være etablert og strekningen skal være ferdigtestet
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Forutsetningene må være oppfylt til fase 20.00 på Stanghelle og til fase 120.00 på Arna. I fase 120.00
på Arna er det enkeltspor de siste 700 meter inn mot Arna. Ferdig dobbeltspor inn til Arna stasjon er
ferdig i fase 130.00.

Arbeider med nytt dobbeltspor mellom Stanghelle og Arna vil ellers omfatte:
·
·
·
·
·
·
·

Etablering av tverrslag for tunneldriving
Tunneldriving

Etablering av tverrslag mellom veg og bane
Etablering av tverrslag til det fri
Innredning av nye tunneler

Bygging av ny Vaksdal stasjon med tilhørende konstruksjoner
Bygging av ny Stanghelle stasjon

Konsekvenser for togtrafikken på eksiterende bane knyttet til driving av anleggstverrslag inngår i
kommende kapitler.

Trafikale konsekvenser for togtrafikken
Tabellen under gir en foreløpig oversikt over alle faser i prosjektet hvor togtrafikken påvirkes av
anleggsarbeidene på en eller annen måte. For hver fase er det beskrevet type restriksjoner i trafikken og
deres varighet. Det er viktig å merke at gitte tider representerer restriksjonenes varighet og ikke lengde
på fase, foruten bruddfaser.
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00.10
00.19

Type konsekvens for togdriften
Arbeider i hvite tider og luker mellom tog.
Evt. stenging av persontrafikken må vurderes
i neste fase ifm. valgt tverrslag og
støyproblematikken med nattarbeid.
Ingen persontrafikk, kun godstrafikk.
Ingen persontrafikk, kun godstrafikk.

00.90
10.90

Totalbrudd. Ingen togtrafikk
Totalbrudd. Ingen togtrafikk

100.08
100.09

Brudd i togtrafikken
Arbeider i hvite tider og luker mellom tog.
Evt. stenging av persontrafikken må vurderes
i neste fase ift. valgt tverrslag og
støyproblematikken med nattarbeid.
Arbeider i hvite tider og luker mellom tog.
Evt. stenging av persontrafikken må vurderes
i neste fase.
100.10 Ingen persontrafikk, kun
godstrafikk.
100.19 Ingen persontrafikk, kun
godstrafikk.
Totalbrudd. Ingen togtrafikk
Arbeider i hvite tider og luker mellom tog.
Evt. stenging for persontrafikken må vurderes
i neste fase ift. valgt tverrslag og
støyproblematikken med nattarbeid.
Totalbrudd. Ingen togtrafikk

100.10110.30

110.90
120.10

120.90
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Varighet
Avhengig av valgt alternativ

2 x 1-2 uker
1-2 uker i nordre del av skjæringen
8-10 uker i søndre del av skjæringen, inkl. evt.
spunting
72 timer
96 timer
72 timer
Avhengig av valgt alternativ

55 uker
Se fase 00.10
Se fase 00.19
96 timer
25 uker

72 timer

Figur 16.14: Sammenstilling av foreløpige trafikale konsekvenser (UAS-01-A-00035).

16.4 Eksisterende kabler og omlegginger
Det henvises til UAS-01-A-00051 «Notat Eksisterende kabler og omlegginger». Det er kartlagt
konflikter med eksisterende elektroinfrastruktur på hele strekningen.
Stanghelle
På Helle, i starten av prosjektet, er der en høyspentlinje som krysser i luftspenn. Den er ikke direkte i
konflikt, men må hensyntas i anleggsfasen. Det samme er tilfellet ved deponiet ovenfor Idlasundet;
anleggsarbeidene må hensynta dette.

På Stanghelle krysser en høyspentkabel i grøft over den nye jernbanetraséen nær portalen. Denne må

legges om. I tillegg ligger det høyspentkabel i grøft langs ca. 200 meter av sideveg-tiltaket. Tiltak i form
av flytting og omlegging av kabel utredes i videre detaljprosjektering.
Vaksdal - planforslag B1
Høyspentkabel i grøft er i omfattende konflikt 200-250 meter på tvers gjennom hele krysset, og må
legges om.

På en strekning ca. 70-80 meter er det trolig tilstrekkelig med mindre flyttinger av kabel. Tiltak i form
av flytting og omlegging av høyspentkabel utredes i videre detaljprosjektering.
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Vaksdal – planforslag B2
Høyspent i luftspenn kommer i konflikt med ny veg, og må flyttes til siden (ca. 2-3 master).
Ca. 70-80 meter luftspenn går inn over et område som blir hevet. Det må tas hensyn til kabel, og
samtidig må det vurderes om nettstasjon skal flyttes på grunn av tiltak med veg.
Høyspentkabel i luftspenn krysser ny jernbane, og må legges om.
Trengereid
Fra rundkjøring og oppover hele tiltaket (ca. 800 meter) langs Hardangervegen, ligger det en høyspentkabel. Det vil trolig være mulig å ivareta den og evt. flytte den til siden om nødvendig. Tiltak vil bli
utredet i videre detaljprosjektering.

Samme høyspentkabel har en omfattende konflikt med resten av kryssområdet, den krysser alle veger,
og må legges om.
Arnadalen
Høyspentkabel ligger i konflikt med ny veg gjennom hele strekningen på ca. 1700 - 1800 meter, og må
legges om. Deler av dette (ca. 250 meter) har tilsynelatende bare moderat konflikt, og kan ligge eller
eventuelt flyttes til siden eller senkes.

To høyspentlinjer krysser vegen helt sør i tiltaket. Den ene er en 300 kV linje, relativt høyt over vegen.
Det må tas hensyn til, men trenger ikke endres. Den andre er 11 eller 22 kV, og må måles inn for å
identifisere om den må heves. Den blir trolig ikke berørt.
Arna Stasjon
For Arna Stasjon er det utarbeidet oversikt over kabler som en del av planleggingen av tiltak på
stasjonsområdet. Det vises til tegning UAS-01-I-00001.

17

STØY

Det henvises til UAS-01-A-00009 «Fagrapport støy» for utfyllende vurderinger.
Støyvurderingene som er utført i prosjektet kan deles i tre hoveddeler;
1. Luftoverført støy fra veg og bane
2. Strukturlyd og vibrasjoner fra jernbane
3. Støy fra anleggsarbeid inkludert kaianlegg og landdeponi
Resultatene fra disse tre hoveddelene er oppsummert i delkapitlene under. For detaljer, regelverk,
metode, forutsetninger etc. vises det til Fagrapport støy.

17.1 Luftoverført støy fra veg og bane
For luftoverført støy fra ny veg og ny bane beregnes først støysituasjonen uten noen avbøtende tiltak
mot støy for å identifisere støyutsatte områder. Deretter beregnes ulike situasjoner hvor avbøtende

tiltak fortrinnsvis plasseres nær støykildene, dvs. støyskjermer langs veg og bane. Dersom avbøtende
tiltak langs støykilde ikke har effekt, kan områdeskjermer lenger fra støykildene vurderes dersom de har
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god effekt for et større områder. De bygningene med støyfølsom bruk (boliger, sykehjem etc.) som etter
avbøtende tiltak fremdeles har støynivå over grenseverdien for gul støysone skal identifiseres og
vurderes for lokale avbøtende tiltak i byggefase.

På Arna stasjon og langs Hardangervegen medfører ikke dette prosjektet at det etableres nye støykilder,
men at eksisterende støykilder endres. Regelverket sier da at endringene ikke bør gi vesentlig økning
(> 3 dB) i eksisterende støynivå, når støynivået er over grense for gul støysone. Vurdering av lokale
avbøtende tiltak i disse delområdene vil derfor være avhengig av om prosjektet medfører vesentlig

endring av støynivå, og det er differansen mellom eksisterende situasjon og ny situasjon som beregnes.
Maksimalnivå fra dagens fjerntog gir i noen tilfeller veldig høye støynivå, men for at støyfølsomme

bygninger skal komme i gul støysone pga. maksimalnivå må det være mer enn 10 togpasseringer med
støynivå over grense. Regelverket sier likevel at ved spesielt høye maksimalnivå fra en hendelse, men

der antall støyhendelser er mindre enn ti, bør man likevel vurdere om støyforholdene er tilfredsstillende.
I dette prosjektet er det vurdert at støyhendelser som gir maksimalnivå >10 dB over grensen for gul
støysone defineres som et spesielt høyt maksimalnivå (i tråd med anbefaling i veileder til

støyretningslinjen), og det anbefales at maksimalnivå i soverom blir hensyntatt ved dimensjonering av
lokale tiltak.
Helle
Det foreslås ingen støyskjermingstiltak langs veg på Helle. Støyberegninger er utført med ulike forslag
til støyskjerm, men kost-nytte-analyse av skjermen viser at den ikke anbefales pga. liten

støydempingseffekt. 13 boliger får støynivå over grense for gul støysone og må vurderes for lokale
avbøtende tiltak i byggefase.
Stanghelle
På Stanghelle vil det være nødvendig med omfattende avbøtende tiltak mot støy. Nord for Dalevågen

foreslås det støyskjerm fra bro til knaus/gjenværende fjell på sørsiden av sporet for å redusere støy til
boliger på andre siden av vågen. Eksisterende fjell mellom nytt og gammel spor anbefales bevart i så
stor grad som mulig pga. støyskjermingseffekten fjellet gir mot boligene.

På brua må det skjermes på begge sider. Det er foreslått støyskjermer med høyde 2,5 meter over
gangbane på bru, på begge sider.

På stasjonen vil det være nødvendig med støyskjermer mot boliger både mot øst og mot vest. Like sør

for brua må støyskjermene på brua forlenges langs plattformene på stasjonen. Anbefalt høyde er 2,5 m
over plattform. På plattform vest må det være støyskjerm til åpningen for innkjøring. På plattform øst
må det være støyskjerm til terrenget ved barnehagen overlapper støyskjermen og gir tilstrekkelig

støyskjerming mot øst. På terrenget mellom stasjonen og boliger i Døso, langs vegen, er det også
nødvendig med en støyskjerm som skjermer støyen mot boliger i Døso.

Med disse tiltakene reduseres tallet på boliger i gul støysone fra 115 til 28 og tallet på boliger i rød
støysone fra 7 til 1.

Barnehagen på Stanghelle ligger utsatt til for støy, og utearealet til barnehagen må løftes samt at det må
etableres støyskjerm mot banen. Høyden på støyskjermen må være ca. 2,5 meter over terrenget bak.
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Vaksdal B1
I Vaksdal B1 foreslås det støyskjerm langs plattform vest, fra portal i nord til stasjonsområdet hvor det
må åpnes opp for at stasjonsområdet skal bli funksjonelt. Plattform øst må skjermes for støy fra E16,

samtidig som støy fra bane også bør dempes mot øst, men beregninger viser at dersom E16 skjermes

mot vest i hele dagsonen, kan man klare seg med støyskjerm kun på jernbanebrua. Det foreslås likevel
at man regulerer støyskjerm langs hele plattform øst for å skape rom for optimalisering i

prosjekteringsfasen. Høyden på støyskjermen langs E16 vest kan differensieres og det anbefales

støyskjerm med høyde ca. 3 meter over kjørebane fra portal nord til og med bru for å redusere støyen
mot boligene oppe på Jamne så mye som mulig. Sør for brua er det tilstrekkelig med høyde 2,5 meter
over kjørebane. 2,5 meter høy støyskjerm anbefales også mot øst, på brua.

Ved E16 portal nord er det planlagt støyvoller mot øst for å dempe støyen mot boliger øst for det nye
anlegget.

Områdeskjerm oppe på Jamne er beregnet, men funnet å ha for liten effekt i forhold til kostnader og
gjennomførbarhet. Det anbefales ikke.

Med disse tiltakene reduseres antall boliger i gul støysone fra 33 til 27, og én går fra rød støysone til gul
støysone.

Vaksdal B2
I Vaksdal B2 ligger jernbanestasjonen i sentrum, og denne må få støyskjermer langs begge plattformer.
I Tolåsen, hvor E16 kommer ut i dagen, anbefales det 0,9 meter høy betongkant fra portal sør til brua

for å redusere støy mot boliger vest for dagsonen. Tre boliger får redusert støynivå til under grense for
gul støysone som følge av en slik betongkant.

Totalt reduseres antall boliger i gul støysone fra 25 til 14. Det er ingen boliger i rød støysone.
Trengereid
På Trengereid får ingen boliger støy over grenseverdi for gul støysone fra veg, siden E16 ligger skjermet
av terreng og lokalvegsystem.
Arna
Ny bru over Arnadalen gir støy til boliger i dalen og over portalområdet. Boligene i Stuajordet har fritt
utsyn til store deler av vegen, og får ikke effekt av støyskjermer. Boliger i dalen og på sidene over

portalområdet får effekt av støyskjermer på de to separate bruene, og det må etableres støyskjermer på
begge ytterkanter av bruene. På innsiden av bruene må det også etableres støyskjerm, for å redusere
støylekkasje mellom bruene samt for å redusere støy mot sidene.

På nordsiden av portalen tilpasses terreng slik at det fungerer som en støyvoll mot boligene nord for
portalen.

Med disse tiltakene redusere antall boliger i gul støysone fra 18 til 10. Det er ingen boliger i rød
støysone.
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Ved stasjonsområdet i Arna sentrum vil ny banetunnel og nytt spor som kobler seg på eksisterende spor
ikke gi vesentlig endring i støynivå ved nærliggende boliger og ingen støyfølsomme bygg skal vurderes
for avbøtende lokale tiltak. Støy fra vegtrafikk dominerer i området.

Eksisterende støyskjerm mot boligblokk nord for stasjonen må bevares.
Pågående arbeid på Arna stasjon etablerer en støyskjerm mot boliger sør for stasjonen. Denne

støyskjermen må delvis rives pga. det nye sporet, og må derfor reetableres sør for nytt spor. Det kan bli
nødvendig å øke høyden på skjermen.
Hardangervegen
Også Hardangervegen er en endring av eksisterende støykilde og ikke en ny støykilde. Det er derfor

endringen i støynivå som undersøkes for å se om noen støyfølsomme bygninger får vesentlig høyere

støynivå og støynivå over grenseverdi for gul støysone. Det er ingen bygninger som får vesentlig høyere
støynivå som følge av prosjektet. Det ligger en bolig i rød støysone langs Hardangervegen, og det er

undersøkt om denne kan få redusert støynivå til under grense for rød støysone, men plassering i terreng
over veg gjør at støyskjerming ikke får effekt.

17.2 Strukturlyd og vibrasjoner fra bane
Strukturlyd og vibrasjoner fra ny jernbane er vurdert.
Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, omhandler ikke vibrasjoner eller
strukturstøy. Grenseverdier må derfor settes i premissdokumenter for planarbeidet.
Vibrasjon
Vibrasjoner fra jernbanen kan forplante seg til bygninger. Vibrasjoner betyr her rystelser som
mennesket kan føle på kroppen.

Klasse C i NS 8176:2017 tilsvarer grenseverdi knyttet til planlegging og bygging av nye
samferdselsanlegg. Grenseverdien for boliger er v w,95 0,3 mm/s.

Teknisk designbasis til Bane NOR setter grenseverdien for vibrasjoner i boliger til v w,95 0,3-0,6 mm/s,

der den laveste grenseverdien legges til grunn som en målsetting. Der kost-nytte-forhold gjør det

urimelig å gjennomføre tiltak for å tilfredsstille klasse C, kan grenseverdi for klasse D brukes (v w,95 0,6
mm/s).

I tillegg er det i NS 8176 gitt veiledende høyeste verdier for kontor (vw,95 = 0,4-0,5 mm/s) og muséer,

sykehus, kirke (vw,95 = 0,1-0,2 mm/s). For Stanghelle barnehage anbefales det at grenseverdien for
kontor benyttes.

Totalt 4 adresser er i reguleringsfasen beregnet til å få vibrasjonsnivå over eller like under anbefalt
grenseverdi, tre på Stanghelle og en i Arna.

To av adressene på Stanghelle (Døso 18 og Stanghelle barnehage) ligger nær sporet og kan være utsatt
for vibrasjoner. Grunnforholdene på Stanghelle stasjon er veldig varierende og det blir nødvendig å

etablere sporet på ulike typer underbygning deriblant ballast og sprengstein på betongplate pelet til

fjell, og utskifting av masser til fjell. Disse tiltakene vil også ha positiv virkning på vibrasjonsforholdene
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og med tverrfaglig prosjektering i byggeplanfase hvor både stabilitet og vibrasjoner vurderes er
situasjonen på Stanghelle løsbar.

Ved Haldorbrekka 2 passerer bane i betongkulvert med betongbunn, og vibrasjonsforholdene blir
tilfredsstillende.

Ådnavegen 54 i Arna er et nyere leilighetsbygg i Indre Arna. Bygget er etablert nær eksisterende spor på

Arna stasjon og skal ha tilfredsstillende vibrasjonsforhold så lenge teknisk forskrift (TEK) er oppfylt. Nytt
spor og tunnel på Arna stasjon endrer ikke vibrasjonsforholdene for bygget.
Strukturlyd
I tillegg til å gi følbare rystelser, vil vibrasjonene i golv, vegger og tak også avstråle lyd. Vibrasjoner som
gir støyavstråling, har ofte så høy frekvens og så små amplituder, at man bare kan høre støyen, men

ikke kjenne vibrasjonene. Slik støy kalles strukturlyd. I rom som vender mot jernbanen, gir strukturlyden
ofte lavere støynivåer enn den luftoverførte støyen som går gjennom fasaden. For rom som vender vekk
fra jernbanen, kan strukturlyden være godt hørbar.

NS 8175:2012 beskriver at lyd fra trafikk i kulverter og tunneler skal ha samme grenseverdier som for
tekniske installasjoner i boliger. Grenseverdiene fra NS 8175, klasse C, skal ivaretas, Lp,AFmax 32 dB.

Strukturlyd kan hovedsakelig bli et problem der både bane og boliger ligger på fjell, f.eks. ved tunneler
hvor det ligger boliger over tunnelen. Der overdekningen/avstanden til boliger er mindre enn ca. 90

meter, kan man forvente strukturlyd over eller nær grenseverdien, og tiltak blir nødvendig. Tiltak mot
strukturlyd er ballastmatter under spor, men andre løsninger kan også være aktuelle i spesielle
situasjoner.

Det anbefales totalt 2930 m (sum spor 1 og spor 2) ballastmatter i alternativ B1 og totalt 2160 m i
alternativ B2.

17.3 Bygge- og anleggsstøy
Innledning
De fem tunnelene i prosjektet, og utfordrende grunnforhold, gjør at anleggsstøy i dagsonene blir
dominert av etablering av påhugg, rensk av fjell og steinur, utsprengning av byggegroper, samt
stabilisering av løsmasser ved spunting og peling av fundament for bruer.
Boring og pigging i tunnelene vil gi strukturlyd til overliggende boliger.
De store overskuddsmassene fra tunnelene skal også håndteres og plasseres i deponi. Massene blir tatt
ut via transporttunneler/tverrslag til kaianlegg for deponering i sjø eller videre transport med lekter,
eller de blir kjørt direkte til landdeponi. Støykildene i massehåndteringen er i hovedsak dumper,

hjullaster, masseomlasting og gravemaskiner. Det vil også bli behov for knusing av masser noen steder,
og her blir typisk sorteringsverk og knuseverk de dominerende støykjeldene.

Massetransporten skal i minst mulig grad skje på offentlig veg, men masser som skal til landdeponiene
må delvis transporteres på offentlig veg. Det må også etableres nye veger som gir tilkomst til

deponiene. Støy fra massetransporten på disse blir omtalt der det ligger støyfølsomme bygg i nærheten.
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Tunnelene er i drivefasen i hovedsak planlagt ventilert fra tverrslagene, der hoveddelen av drivingen
skjer fra, og tunnelviftene vil gi støy til nærliggende områder.
Regelverk, metode og forutsetninger
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gir anbefalte støygrenser for bygge- og

anleggsstøy. Støygrensene er gitt for dag (kl. 07-19), kveld (kl. 19-23) og natt (kl. 23-07). Støygrensene
skjerpes for lange anleggsperioder (over 6 mnd.) samt dersom støyen har tydelige innslag av impulslyd

eller ren-toner. Eksempel på impulslyd som kan bli aktuelt i dette prosjektet er for eksempel peling med
fall-lodd.

Forurensningsforskriften, kap. 30 gir støygrenser for knuse- og sorteringsverk.
Støygrensene er ytterligere detaljert i fagrapport støy.
Støyprognoser for anleggsarbeid i dagsoner
Ved Helle vil starten av anleggsperioden, når påhugget til Berrfjelltunnelen etableres, være den mest

støyende perioden. Boliger på Haugane og Brekkjen på Stanghelle vil være støyutsatt. Boligene ligger
betydelig høyere enn anleggsområdet, og skjerming av aktivitetene vil være vanskelig. I drivefasen til

tunnelen vil det være generelt anleggsarbeid på riggområdet i dalen som gir støy til området. Det bør
unngås omlasting av masser ved Helle.

På Stanghelle vil store deler av sentrum utsettes for anleggsstøy. Det skal etableres en byggegrop som

må spuntes, fjell skal fjernes, en steinur skal renskes og brua skal peles. Det må regnes med betydelige
støyavbøtende tiltak. Midlertidig utflytting av de nærmeste boligene må forventes, og barnehagen kan
ikke være i drift i sitt bygg i anleggsfasen. Begrensninger i driftstider for de mest støyende arbeidene
må også regnes med.

På Vaksdal skal det etableres påhugg for tunnel i begge planforslagene. Boring, sprenging og pigging av
fjell ved etablering av påhugg gir støy til omgivelsene. Fundamentene for bru skal også peles. Det
generelle anleggsarbeidet gir også støy. Det må forventes midlertidig utflytting av de nærmeste

boligene, og begrensning i driftstid for de mest støyende arbeidene. Planforslag B2 vil gi noe mindre

støy til sentrumsområdet, siden vegtunnelen ligger i Tolåsen og anleggsarbeidet i sentrum ikke blir så
omfattende som i planforslag B1.

På Trengereid skal det utføres betydelig med støyende arbeid ved etablering av påhugg og fjellskjæring

for sykkel- og gangveg. Noen av arbeidene vil være skjermet av terreng mot boligene i Trengereid, men

store deler av arbeidene vil gi støybelastning mot boligene. Det må regnes med begrensninger i driftstid
på de mest støyende arbeidene, og at de nærmeste boligene til påhugget til rømningstunnelen må

midlertidig fraflyttes. Det kan bli aktuelt med lokale støytiltak ved barnehage og skole på Trengereid.
I Arna sentrum vil etablering av påhugg for jernbanetunnel gi støy til omgivelsene. I starten av

anleggsfasen må det regnes med avbøtende tiltak mot støy ved Indre Arna barnehage, for å sikre

tilfredsstillende støyforhold i barnehagen. Eventuell massetransport fra jernbanetunnelen i Arna vil gi
støy til omgivelsene. Omlasting av masser må unngås i sentrum.

Ved påhugget til vegtunnelen i Arnadalen vil boring og pigging av fjell gi støy til boliger i starten av

anleggsfasen. I drivefasen av tunnelen vil massetransporten gi støypådrag til boliger langs traséen som
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velges for transport til deponiet på Tangelandsheia. Som for all tunneldriving, bør masseomlasting i

dagsonene unngås. Anleggsarbeid ved etablering av bru og kryssområdet ved ASKO vil også gi støy.
Støyprognoser for landdeponi
Dalehagen er det deponiområdet som gir minst støybelastning til boliger. Døgndrift med knusing er
mulig her.

Aktiviteter ved deponi ved Idlasund er godt skjermet mot sør og nord, men boligene på Sundhaugane

ligg høyt i terreng og vil ikke få nytte av massevoller eller annen skjerming. Knusing av stein kan skje på
dagtid, med strenge begrensninger i driftstider. Det kan ikke knuses på kveld eller natt.

Deponi i Trengereiddalen og Vestredalen gir lite støy til boliger, og kvelds- og nattdrift er mulig ved
tilpasset drift. Knusing er også mulig ved tilpasset plassering av knuser og driftstider.

Eventuell knusing på riggareal på Espeland nord ligger i kort avstand til boliger, og aktivitetene her må
planlegges og tilpasses for å gi minst mulig støybelastning til omliggende boliger. Støyende aktiviteter
vil kreve omfattende skjerming i form av massevoller/støyskjermer.

Deponiet i Tangelandsheia er skjermet av terreng, og gir lite støybelastning mot boliger. Knusing av
stein kan utføres ved tilpasset plassering av knuseverk.
Støyprognoser for midlertidige kaianlegg og tverrslag
For Vaksdalstunnelen og Berrfjelltunnelen vil tverrslaget etableres i området ved Fossmark.

Tilkomsttunnel fra Fossmark (enten ved fjorden eller direkte fra E16), med transport av masser ut fra kai

ved enten Linnebakkane, Gamle Fossen eller Svabakken er det mest sannsynlige. Aktiviteter på Fossmark
vil medføre vesentlige avbøtende tiltak mot støy. Linnebakkane ligger bedre til, men vil gi støy i retning
boligene på Fossmark. Gamle Fossen og Svabakken er de beste alternativene med tanke på støy. Her vil
det være mulig med drift hele døgnet.

For Arnatunnelen og Raudnipatunnelen vil tverrslaget etableres i området ved Langhelleneset. Ved

Langhelleneset er det vurdert tverrslag med tilkomsttunnel fra eksisterende E16 og transporttunnel til
kai. Langhelleneset er et vesentlig bedre alternativ sammenlignet med Bogo, som ville gitt støy til et
stort antall boliger.

Ved Romslo er det vurdert et tverrslag fra Arnatunnelen og Tunesfjelltunnelen, med tilkomsttunnel til
vektstasjon og transporttunneler direkte til kai. Kaianlegg ved Romslo vil kunne driftes dag og kveld

uten overskridelser av støygrenser. Anleggsarbeid, tunnelvifter og aktivitet på riggareal ved vektstasjon
vil gi betydelig støy til 3 nærliggende boliger.

På Takvam kommer det tverrslag for Arnatunnelen. Tverrslaget går direkte ut på eksisterende E16, uten
tilgang til kai. Transport av masser og tunnelvifter vil gi betydelig støy til 4 nærliggende boliger.
Ved alle tverrslag vil etablering av påhugg gi støy i en kortere periode.
Støyprognoser for tunneldriving
Boring og pigging i tunnel gir vibrasjoner i fjell som kan stråle ut som strukturlyd i nærliggende boliger
og støyfølsomme bygg. Det finnes ingen standardisert metode for beregning av strukturlyd, og
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støyprognosene baserer seg på en tilpasning til norske målinger av strukturlyd, hvor støynivået er
avhengig av overdekning til tunnel og fundamentering av bolig (fjell eller løsmasser).

Oppsummert kan overdekning mindre enn henholdsvis ca. 50 meter og 100 meter gi overskridelser på

innendørs støykrav på dag og kveld. Geologi har stor påvirkning på angitte avstander, både på grunn av
fjellets evne til å overføre lyd, men også på grunn av at effektiv driftsandel for både boring og

pigging/rensk i tunnel øker ved økende grad av dårlig fjell og/eller vanninnhold i fjellet. Ved beregnet

overskridelser vil avbøtende tiltak være begrensning i driftstid (ikke driving på kveld og natt), og i noen

tilfeller også midlertidig utflytting fra boliger. Der overskridelser er forventet på dagtid for både boliger
og skoler/barnehager, må det i hver situasjon vurderes hvordan tiltak skal løses. Tiltak for

barnehager/skoler kan være arbeid på kveld/natt, mens tiltak for boliger kan være arbeid kun på dag.
Varighet av periode med overskridelser vil også påvirke hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig.

Områdene hvor det er sannsynlig at tunneldriving vil gi overskridelser spesifiseres i fagrapport støy.

18

LUFTFORURENSNING

Det henvises til UAS-01-A-00008 «Fagrapport luft».
Sammendrag luftkvalitet
Ny E16-trasé mellom Stanghelle og Arna vil få betydelige effekter på spredning av luftforurensning og
lokal luftkvalitet ved flere lokaliteter. Særlig i områder i nærheten av tunnelportalene kan

konsentrasjonene av luftforurensende komponenter bli høye, ettersom utslippene fra kjøretøytrafikken
inne i tunnelene slippes ut gjennom portalene ved langslufting av tunnelene. Vurderinger av lokal

luftkvalitet og utarbeidelse og gjennomføring av aktuelle avbøtende tiltak vil være sentralt i videre

prosjektering. Områdene ved vegtunnelportalene blir utredet med spredningsmodellering, mens det blir
foretatt overordnede vurderinger for områdene ved de ulike aktuelle lokalitetene for massedeponier
under utbyggingen.

I tillegg til plan for styring av ventilasjonsretninger for Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen, legges det
i prosjektet opp til mulig ventilering av tunnellufta ut gjennom tverrslag, med utløp i henholdsvis
Fossmark-området og Langhelle. Detaljerte løsninger vil bli utarbeidet på et senere stadium i

detaljprosjekteringen. Det presiseres at det per i dag er flere forhold som er uavklarte med hensyn på

retningslinjer for metodikk og forutsetninger for beregning av utslipp inne i tunnel og spredning ut fra
tunnelportaler.
Massedeponier
I forbindelse med drift av massedeponier er det i hovedsak generering og spredning av støvpartikler fra
knusing, massetipping, massetransport og oppvirvling fra åpne masselagre som er problematisk for
omgivelsene. Forurensning fra knuseverk omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 30.

Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som gjelder både for stasjonære og
midlertidige/mobile knuseverk. Kravene og grenseverdi for nedfallsstøv i kap. 30 gjøres ofte gjeldende
også for annen støvende virksomhet, som masselagre eller deponier. Bestemmelsene om - og
grenseverdiene for uteluft i forurensningsforskriften kap. 7 gjelder også for områder nær virksomheter
med utslipp til luft. Lokale forhold som terreng og meteorologi har stor betydning for problematikken
rundt støv og annen luftforurensning. Etablering av deponier på en slik måte at terreng naturlig
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skjermer for spredning ut mot nærliggende bebyggelse er et effektivt tiltak for å forhindre

støvspredning ut fra deponier. Forurensningsforskriften kap. 30 inneholder også andre krav som vil
begrense støvproblematikk, som vanning av anleggsmaskiner og anleggs/transportveger.

De fleste aktuelle lokalitetene i prosjektet vurderes å kunne benyttes til massedeponier uten å medføre
betydelige utfordringer knyttet til spredning av støv eller annen luftforurensning, særlig dersom

deponiene etableres med bruk av terreng til skjerming. Riggområdet på Espeland nord vil imidlertid
ligge forholdsvis nær flere boliger, og det må derfor være fokus på å hindre spredning av
luftforurensning ut mot nærliggende boliger.

Mulig spredning ut fra anleggsveger er ikke omtalt i delkapitlene. For sjødeponier og kaianlegg vil det i
utgangspunktet være liten grad av utslipp til luft forbundet med selve deponeringen; eventuell

utslippsproblematikk under drift vil generelt knyttes til massetransport. Eventuell sprengning eller

driving av adkomst- og transporttunneler vil vurderes og hensyntas i planene med tanke på utslipp til
luft når plasseringene for sjødeponier, kaianlegg, tverrslag og adkomst- og transporttunneler er
bestemt.

Togtrafikk
Ettersom banestrekningen er elektrifisert vil det ikke være direkte utslipp til luft fra eksos fra tog-

trafikken. Noen slitasjepartikler vil genereres i forbindelse med togtrafikk, se utslippsfaktorer med tanke
på slitasje gjort i studien fra Transphorm i 2010. Bidrag fra slitasje vurderes imidlertid å være ubetydelig
for en ny bane; dette inkluderes i vurderinger typisk for undergrunnsstasjoner, T-bane og lignende i by.
I E16 Arna-Stanghelle-prosjektet er det derfor ikke foretatt beregninger av spredning av

luftforurensning fra togtrafikken; ny bane mellom Arna og Stanghelle vurderes ikke å medføre luftforurensningsproblemer av betydning ved dagsoneområdene.
Vegtrafikk og tunnelportalområder
Spredning av luftforurensing ut fra veger i dagen og tunnelportaler har blir vurdert med spredningsmodellering for dagsoneområdene Helle/Stanghelle, Vaksdal, Trengereid og Arna. I første utkast til
rapport for luftkvalitet, ble spredningsberegningene foretatt med modellen CALPUFF med en rekke

«worst-case»-antakelser, mens reviderte beregninger for tiden foretas med en kombinasjon av CFD og
CALPUFF med mer realistiske forutsetninger og planlagt ventilasjonsløsning.
Myndighetskrav og metodikk
Luftkvaliteten vurderes opp mot gjeldende regelverk, i henhold til krav og grenseverdier i

forurensningsforskriften kap. 7, Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520),

og Håndbok N500 Vegtunneler. Kravet i Håndbok N500 til luftkvalitet for vegtunneler er at luftkvaliteten

i områdene ved tunnelportalene skal vurderes iht. grensene for rød og gul sone i Retningslinje T-1520, i
tillegg til at konsentrasjonene skal overholde grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 og
grensene definert i Håndbok N500 for valgt ventilasjonsløsning.

På beregningstidspunktet var ikke plassering av vegtraséer og tunnelportaler, portaldimensjoner eller
ventilasjonsløsning for tunnelene endelig fastsatt. Modellering og beregninger ble derfor foretatt med
en del «worst-case»-forutsetninger, med grunnlagsdata som forelå i januar 2020.

Spredningsberegningene er foretatt med modellen CALPUFF (USEPA), som er svært godt egnet til
modellering av større områder med komplekst terreng og meteorologi. Meteorologi for de ulike
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delområdene ble modellert i CALMET, som er CALPUFFs meteorologiprosessor. Ifm. revideringen av

luftkvalitetsberegningene og i detaljeringsfasen i prosjektet blir spredning ut fra portalene modellert
med en kombinasjon av CFD («Computational Fluid Dynamics», for Vaksdal) og CALPUFF.

Beregninger blir foretatt for komponentene nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5). Data om

topografi og arealdekke for området, samt grunnlagsdata i prosjektet for vegtraséer, tunnelportaler og
vegtrafikk, er importert i modellene.

Bakgrunnskonsentrasjoner for de ulike delområdene ble tatt hensyn til ved utarbeidelsen av

spredningskartene. Utslippsberegningene foretas i henhold til metodikk og utslippsfaktorer beskrevet i
The Norwegian Emission Inventory 2016 (Sandmo, 2016), som angir at utslippsfaktorer for eksos skal
hentes ut fra HBEFA-databasen. Utslippsfaktorene for ulike kategorier kjøretøy (personbiler, tunge

kjøretøy) og drivstoff/teknologi er vektet for data om kjøretøysammensetning nasjonalt. Det ble hentet
ut og brukt tilgjengelige utslippsfaktorer for år 2035, som ble brukt som grunnlag for

utslippsberegningene sammen med trafikktall prognosert for tiltaket for år 2050. Det vil skje store

endringer i sammensetningen av kjøretøyparken fram mot år 2050: Tallene for kjøretøyfordelingen for
år 2035 i HBEFA, som er brukt som grunnlag i prosjektet, angir for personbilparken andel elbiler
(batteridrevne) på hele 64 %, og andel hybridbiler på 21 %. Tilsvarende tall for år 2020 er 6 % for
batteridrevne elbiler og 7 % for hybridbiler.

Ikke-eksosutslipp (slitasje av dekk, bremseklosser, piggdekkslitasje og oppvirvling av vegstøv) blir
beregnet med NORTRIP-modellen. Utslipp av luftforurensning fra vegtrafikken både på

hovedvegstrekninger i dagen og fra tunnelene beregnes og legges inn i modellen. Mindre lokale veger er
ikke inkludert i spredningsberegningene; utslipp fra hovedvegene og tunnelportalene anses å være
dimensjonerende for luftkvaliteten.

For vegtunneler med trafikk i begge kjøreretninger vil det ikke være naturlig skyvekraft fra selve

trafikken som vil dra med seg luft fra tunnelene. Det antas i beregningene at installert ventilasjons-

system vil skyve luft ut i kun én retning, og at utslippene fra hele tunnelløpet for tovegs tunneler derfor
slippes ut i den retningen ventilasjonen blåser mot. Beregninger gjennomføres for aktuelle

ventilasjonsscenarioer: Kun langslufting av tunnelene med skiftende ventilasjonsretning, og for føring av
deler av tunnellufta ut gjennom tverrslag. Tunnelen mellom Arnadalen og Trengereid vil ha dobbelt løp,
og for denne tunnelen er utslippene derfor kun lagt inn i utgående kjøreretning for hvert løp.
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Resultater og vurderinger
Spredningsberegningene viser at det er betydelig spredning av luftforurensning ut fra portalene på de

planlagte nye tunnelene langs strekningen. Utbredelse av PM10 rød og gul sone iht. Retningslinje T-1520
er vanligvis dimensjonerende for luftkvaliteten ved utslipp fra vegtrafikk, men foreløpige beregninger

viser betydelig utbredelse også av områder der særlig korttids-grenseverdiene for NO2 overstiges. Ved

utelukkende langslufting av tunnelene viser beregningene overskridelser av gjeldende grenseverdier ved
et høyt antall boliger i dagsoneområdene.

For de ulike scenarioene for delområdet Vaksdal, viser foreløpige beregninger at styring av ventilasjonen
ut fra både Berrfjelltunnelen (Helle-Vaksdal) og Raudnipatunnelen (Trengereid-Vaksdal) ut mot Vaksdal
medfører spredning av luftforurensning ut mot nærliggende større boligområder. Selv om det er færre

boliger i umiddelbar nærhet til portalene for planalternativ B2 sammenlignet med B1, resulterer utslipp
fra tunnelene også for alternativ B2 betydelig spredning ut mot flere boliger, på grunn av
terrengformasjonene og vindforholdene i området.

Spredning ut fra Berrfjelltunnelen (Vaksdal-Helle) ut mot Helle i nord medfører også overskridelser av
grenseverdier ved flere boliger i området. For dagsoneområdet Trengereid vil antakelig ikke

spredningen ut fra Tunesfjelltunnelen (Arna-Trengereid) i kjøreretningen alene medføre overskridelse av
gjeldende grenseverdier. Samtidig bidrag fra Raudnipatunnelen (Vaksdal-Trengereid) i retning

Trengereid kan imidlertid resultere i utbredelse av T-1520 rød sone ut mot boligområdene nord for
portalene. Spredningen ut fra Tunesfjelltunnelen (Trengereid-Arna) ved Arna i kjøreretningen er

forholdsvis begrenset: Kun et mindre antall boliger ser ut til å ville omfattes av T-1520 rød og gul sone.
Konklusjoner, anbefalinger og videre arbeid
Spredningsberegningene foretatt i prosjektet viser at konsentrasjonene av luftforurensning i områdene
nær portalene på de nye planlagte vegtunnelene på strekningen blir problematiske ved de fleste
dagsoneområdene ved utelukkende langslufting av tunnelene. Situasjonen i Vaksdal er særlig

problematisk, der begge tunnelportalene blir liggende nært opptil boligfeltene i området. Spredningen

ut mot Trengereid, Helle og i Arna påvirker enkelte nærliggende boliger i portalområdene, i et begrenset
antall og avhengig av valgt ventilasjonsløsning.

I tillegg til plan for styring av ventilasjonsretninger for Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen, må det i
prosjektet vurderes muligheter for alternative ventilasjonsløsninger. Føring av deler av tunnellufta ut

gjennom tverrslag er det mest aktuelle tiltaket. Ventilering gjennom tverrslag vil redusere belastningen
ved dagsoneområdene Vaksdal, Trengereid, Helle og Arna, men vil til gjengjeld medføre redusert
luftkvalitet ved boliger som ligger ved utløpene til tverrslagene.

Det er viktig å være klar over at luftkvalitetsmodellering generelt er forbundet med betydelig usikkerhet.
I modelleringen gjøres en rekke antakelser rundt meteorologi, trafikkframskrivninger, piggdekkandel,
bakgrunnskonsentrasjoner og spredning og atmosfærekjemi. Foreliggende resultater må tolkes med
forsiktighet særlig gitt usikkerhetene rundt faktisk meteorologi i de aktuelle områdene. En annen
betydelig kilde til usikkerhet i modelleringen er utslippsberegningene, særlig for utslipp i tunnel:

Standard metodikk for beregning av utslipp ut fra vegtunneler innebærer antakelse om at alt utslipp

inne i tunnelen føres ut med tunnellufta ut gjennom portalene i ventilasjonsretningen. Det er imidlertid

gode grunner til å anta at faktiske utslipp ut fra portalene er langt lavere, grunnet avsetning av vegstøv
på tunneloverflater og dermed immobilisering av støvet, som så fjernes ved vasking av tunneler.
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Antakelse om tørr vegbane over hele modelleringsperioden vil også kunne føre til overestimering av
utslippet. Det er også usikkerheter rundt faktiske piggdekkandeler i de aktuelle områdene.

I reguleringsplanen er det regulert for aktuelle midlertidige tverrslagsløsninger, men ikke for permanent
utlufting. Valg av faktiske løsninger for ventilasjon og tverrslag vil foretas i byggeplanfasen, etter at

resultater fra planlagte målinger og arbeid relatert til NORTRIP-modellen for utslipp inne i tunnel og ut
fra portaler foreligger. Beregningene kan revideres iht. dette.

19

ROS

Det henvises til UAS-01-Q-00007 «ROS-analyse - driftsfase» og UAS-01-Q-00014 «ROS-analyse –

anleggsfase» samt UAS-01-Q-00018 «Grovanalyse tunnelrisiko - Vegtunnelene».
Hjemmel

Plan og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROSanalyse ved planer for utbygging. I § 4-3 står det blant annet at «…Analysen skal vise alle risiko- og

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.»
Omfang

Det er utarbeidet ROS (Risiko- og Sårbarhets)-analyser av drifts- og anleggsfasen. For driftsfasen inngår
alle dagsonene for jernbane- og vegtraséer. For anleggsfasen inngår dag- og tunnelsoner for både vegog jernbanestrekningene, samt alle deponier.

I tillegg er det utarbeidet en separat tunnel-grovanalyse som analyserer tunnel-risiko for vegtunnelene i
driftsfasen.

Terror, sabotasje og andre kriminelle handlinger er et aktuelt tema innen risikostyring, men inngår ikke i
denne analysen
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Aktiviteter og status på disse
Utarbeidelse av ROS-analysene og tunnel-risikoanalysen følger prosessen som vist i figuren under;

Figur 19.1: Arbeidsprosessen.

Analyseprosessen er utført i henhold til Håndbok V712 «Konsekvensanalyser», som er basert på DSBs
«Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen». Disse samsvarer i prinsippet med
Norsk Standard 5814 «Krav til risikovurderinger».
Status fremdrift
I forbindelse med analysene er det gjennomført fire fareidentifiseringsmøter (grønn markering på figur).
Fareidentifikasjonsmøtene representerer en avgjørende faktor for å oppnå høyest mulig kvalitet i ROSanalysene. Det er viktig at alle relevante fagområder er representert med sentrale og godt orienterte
fagpersoner i fareidentifikasjonsmøtene.

Møtene har bestått av en systematisk, tverrfaglig gjennomgang av hele strekningen fra Helle til Arna,

der man har identifisert farer og vurdert risiko. Alle farer er samlet i en farelogg som ligger som vedlegg
til rapportene. Erfaringene etter møtene er meget gode; - det er oppnådd god respons fra de inviterte
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fagpersonene, og bidragene i møtene har vært meget gode. Det har deltatt ca. 12-16 fagpersoner i
hvert av møtene, de ulike fagene har blitt godt dekket.

I etterkant av fareidentifikasjonsmøtene er sannsynligheter og konsekvenser estimert, - og risiko

beregnet. Fremkommet risiko er målt opp mot risiko-akseptkriteriene. Ut fra dette er konklusjoner og
anbefalinger uttrykt.
Leveranser
Det er utarbeidet tre separate rapporter etter følgende inndeling;
1. ROS for dagsoner i driftsfasen; - veg og jernbane
2. ROS for anleggsfasen
3. Grov-risikoanalyse av vegtunneler
Resultater fra analysene
Hovedkonklusjonen er at sikkerhet for liv/helse, materielle verdier, fremkommelighet og miljø så langt
er godt ivaretatt i prosjekteringen. I påfølgende faser gjenstår det å detaljere ut løsninger som ivaretar

optimal sikkerhet. Det er derfor viktig at en i detaljprosjekteringsfasen setter seg spesielt godt inn i alle
ROS-analysenes identifiseringer, - men også vurderinger og konklusjoner.

Følgende stikkord indikerer hvilke faremomenter som er utslagsgivende når det gjelder det totale
risikobildet som tegnes, og vil kunne føre til konsekvenser for konsekvenskategoriene vurdert i

analysene; liv/helse, materielle verdier, fremkommelighet/stabilitet og miljø. Disse hendelsene må
spesielt «overvåkes» og følges opp gjennom gode, tekniske og/eller operasjonelle løsninger;
Driftsfasen;
-

Korte avstander fra tunnelmunninger til første kryss/rundkjøring

-

Raske, hyppige og til dels samtidige endringer i trafikkbildet kan utfordre fører

-

Monotoni, - tre lange tunneler på til sammen ca. 3 mil, med korte dagsoner

-

Lokale klimatiske endringer fra én dagsone til neste

-

Ulike kjøreforhold der underlag endres fra veg til bru

-

Påkjøring til gjennomgående E16, fra lavere til vesentlig høyere hastigheter

-

Rasfare ved flere tunnelmunninger

-

Trafikkstøy i dagsoner; - herunder vibrasjoner på grunn av passerende tog med høye hastigheter

-

Støvplager / luftforurensning

-

Optimalisere løsninger som skal ivareta selvbergingsprinsippet i tunneler

-

Brann- røykkontroll i tunneler

-

Av- og påkjørsel til E16 i krysset på Helle
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Anleggsfasen;
-

Nedetid jernbane, blant annet som følge av arbeid og massehåndtering nært jernbanespor.

-

Nedetid E16, f.eks. Vaksdal (B1) og Trengereid

-

Støy og støv i dagsoner, spesielt rundt steinknuseverk

-

Myke trafikanter langs veger frem til deponier

-

Kapasitet og trafikksikkerhet langs eksisterende E16, for å ta imot anleggstrafikk, på- og
avkjørsler

-

Ivareta tilgjengelighet for nødetatene

-

Potensielle utslipp til lakseelver

-

Forringelse/skade av matjord

-

Skredfarer

-

Miljølaster

-

Friluftsområder forringes

-

Påvirkning arter som lever i vann og sjø

20

YTRE MILJØ

Det henvises til UAS-01-Q-00015 «Miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1», UAS-01-Q-00009

«Miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1 - Lokasjoner for foreslåtte landdeponier», UAS-01-Q-00019
«Klimagassbudsjett», UAS-01-Q-00024 «Klimagassreduserende tiltak – forslag til videre arbeid» og

UAS-01-Q-00008 «YM-plan E16 og Vossebanen».

Arbeidet med ytre miljø-temaer i prosjektet er delt mellom Rambøll/Sweco og Statens vegvesen.
Temaene som sorterer under faget Ytre miljø er følgende:
1. Støy
2. Luftforurensning
3. Forurensning av jord og vann
4. Landskapsbilde
5. Friluftsliv, by/bygdeliv
6. Naturmangfold
7. Kulturarv
8. Klimagassutslipp
9. Materialvalg og avfallshåndtering
10. Naturressurser
Støy
Støy er beskrevet i kapittel 17 i denne rapporten.
Luftforurensning
Luftforurensning er beskrevet i kapittel 18 i denne rapporten.
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Forurensning av jord og vann
Det er utarbeidet to Fase 1-rapporter, en for veg og banelinjen og en for massedeponilokalitetene.
Arealene for tilførselsvegene er foreløpig ikke vurdert, da disse ikke er bestemt enda.

Formålet med en Fase 1-gjennomgang er å avklare om det er mistanke om forurensning i området,

basert på en historisk kartlegging av området. Kartleggingen er gjennomført ved å undersøke offentlig
tilgjengelig informasjon i Miljødirektoratet sin grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om
grunnforhold og grunnbrønner og oljetankdata fra kommunens arkiver. Informasjonen som har

fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere mulige forurensningskilder på eller
ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig utbredelse av potensiell forurensning.

Områdets historikk tilsier at det er mistanke om forurensning innen tiltaksområdet. Det er registrert
flere veger og toglinjer, samt ukjente fyllmasser, gravlunder, nærings- og industrivirksomheter som

potensielt kan ha bidratt til å ha forurenset grunnen. Dette gir mistanke om at det kan befinne seg blant
annet pesticider, PCB, PAH, metaller, formaldehyd, oljeforbindelser og diverse kjemikalier i grunnen.

Denne forurensningen kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i grunnen hvor det er løsmasser

eller i sprekker hvor det er bart fjell og spres til lavereliggende områder. Forurensningen kan potensielt
spres til bekker og/eller elver og eventuelt til grunnvannet innen tiltaksområdet og avslutningsvis ende
opp i Sørfjorden og Veafjorden. Spredningspotensialet avhenger av permeabiliteten til løsmassene,
størrelse og antall sprekker i bart fjell, samt topografien på tiltaksområdet.

Da det er mistanke om forurensning i grunnen innenfor tiltaksområdet, er det i henhold til

Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å
få en tilfredsstillende oversikt over eventuell forurensning i tiltaksområdet.

Det er anbefalt at tiltaksområdet reduseres i henhold til hvor det faktisk skal graves og tas prøver ved
regelmessige intervall langs Bane og vegstrekningen. I tillegg anbefales det at tettsteder som Arna,
undersøkes i mer detalj grunnet høyere sjanse for forurensning i grunnen.
Landskapsbilde
Landskap er dominert av sterke terrengformer dominert av fjordsystemet med bratte fjellsider og

vassdrag. E16 og Vossebanen er sentrale visuelle innslag flere steder i utredningsområdet. Det er spredt
bosetting med småskalapreg som f.eks. i grenda Fossmark. Veg og bane er underordnet landskapet.
Ved utløpet av Veafjorden endrer fjorden retning og form, og åpner seg i den videre Sørfjorden.
Landskapstyper (NiN landskap) innenfor utredningsområdet er lokalisert i fjord- eller innlands-

dallandskap. Noen delområder har en influens som går videre, særlig knyttet til de storskala fjordrommene. Tiltaket er vurdert å ha ut med middels negativ konsekvens for landskapsbildet.
Friluftsliv, by/bygdeliv
Det er mange områder med høy verdi for friluftsliv innenfor influensområdene til tiltakene i planen.

Høyest verdi er gitt turområdet Gullbotn med svært stor til stor verdi. Det er et statlig sikret frilufts-

område med både lokal og regional betydning. Gullbotn har i tillegg høy brukerfrekvens og er attraktivt
for flere brukere.
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De to delområdene som får størst negativ konsekvens i planen finnes på Stanghelle. Litlevika er et viktig
friluftsområde og Stanghelle sentrum er en lokal møteplass. De negative konsekvensene skyldes
jernbanen som er planlagt gjennom bygda.
Naturmangfold
Vegetasjonen i planområdet er preget av en blanding av løvskog og barskog. Det er i tillegg noe

planteskog av gran. Klimaet er vintermildt med mye nedbør og klart oseanisk. Naturmiljøet er grovt sett
sammensatt av fjorden (Sørfjorden) med tilhørende strandsone, deler med bosetninger, infrastruktur og
kulturlandskap som går over i bratte skoglier opp mot snaufjellet. Det er mange store og små vassdrag
innenfor planområdet, der Daleelva, Vaksdalselva og Storelva i Arna er de største vassdragene. Fjorden
er dyp (3-400m) med bratt skråning ned til fjordbunnen.

Det er ikke registrert vernet natur eller viktige naturtyper i planområdet. Det er registrert flere

beiteområder og trekkveger for hjort. Av andre viktige viltverdier nevnes hekking av fiskemåke på Arna
stasjon. Det er ellers få registreringer av rødlistearter innenfor dagsonene i planområdet, med unnatak
av ask (sårbar) som er registrert flere steder.

De viktigste vassdragene i planområdet er Taugåni på Helle, Vaksdalselva, to mindre flombekker på

Trengereid og Storelva med sideelver i Arna. I tillegg er Daleelva med i planområdet helt i nord. Både
Storelva og Daleelva er viktige lakseelver. Taugåni på Helle er også en viktig sjøørret-elv.
Det er noen forekomster av fremmede arter på land i planområdet, m.a. platanlønn.
Ved sjødeponiområdene er den sterkt truede arten blålange observert ved Boge, og flere rødlistede

marine arter er tidligere kartlagt i området. I tillegg er det registrert gytefelt for kysttorsk, eksponert
blåskjellbunn og nasjonal laksefjord i området.

Det er samlet sett ikke så store negative konsekvenser for naturmangfold. Vegalternativene er likevel

vurdert å ha middels negativ konsekvens på grunn av noen områder med stor verdi som blir rammet av
tiltaket.

Kulturarv
Det er trolig at det har bodd folk i området helt siden steinalderen. De eldste kjente funnene i

planområdet er datert til eldre jernalder (550 f.Kr – 500 e.Kr.). Gravminner fra denne tiden er for
eksempel kjent på gårder i området.

Det er registrert funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Disse er lagt inn i plankart og
bestemmelser til planen, med krav om utgraving før anleggsstart.

Kulturminnene i planområdet er hovedsakelig knyttet til de gamle jordbruksgrendene, og viser at folk

tradisjonelt har livnært seg av jordbruk, jakt og fiske. Mange av gårdsområdene er små og tungdrevet,
og kombinasjonsnæringer har vært vanlig, som salg av varer og ved til byen. I senere tid har også
jernbanen hatt stor innflytelse på området og det er etablert industrivirksomhet, ofte knyttet til
vannkraft fra fosser og elver i området.

Det er ingen store, alvorlige påvirkninger for kulturarv, men tiltaket ender totalt på middels negativ
konsekvens. Årsaken er at noen få, men viktige delområder med stor verdi, blir rammet av tiltaket.
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Størst negative konsekvenser for bane er det for dagens Vossebanen og alle dagens stasjonsområder.
Ny jernbane betyr at den historiske jernbanen blir lagt ned, noe som betyr bortfall av opprinnelig

funksjon og bruk for dagens bane. Banen vil også bli direkte rammet av tiltaket ved Arna stasjon. Også
Dalevågen blir forringet av høye fjellskjeringer på nordsiden av vågen.
Klimagassutslipp
Det er gjennomført to klimaverksteder i prosjektet for å foreslå og vurdere tiltak for utslippsreduksjon.
Det er funnet muligheter for utslippsreduksjoner med tiltak innen:
-

Materialreduksjon

-

Massehåndtering overskuddsmasse

-

Materialsubstitusjon (bruk av materialer med mindre utslipp)
Anleggsplass

Transport i anleggsfase

Energi og drivstoff i anleggsfase
Tiltak i driftsfase

Prosjektgjennomføring – konkurransegrunnlag mm.

Noen tiltak innen materialreduksjon er allerede gjennomført i prosjektet, men ytterligere tiltak bør

vurderes. Tiltak og potensial for utslippsreduksjon er beskrevet i en egen rapport, UAS-01-Q-00024
«Klimagassreduserende tiltak – forslag til videre arbeid», knyttet til prosjektet. Basert på

klimagassbudsjettet, ser vi at tiltak som kan redusere utslipp fra materialer som sprøytebetong, betong,
asfalt og sprengstoff vil kunne ha stor betydning for totale utslipp. Det samme vil tiltak innen
massetransport og anleggsmaskiner samt tiltak i drift (redusert strømforbruk).

Noen utslippskutt kan gjennomføres uten negativ kostnadskonsekvens for prosjektet, f.eks. i forhold til
redusert frost- og vannsikring i tunneler, mens andre tiltak vil kunne ha en negativ
kostnadskonsekvens.
Samlet resultat
Basert på klimabudsjettet for veg, bane og felleselementer, ser vi at det er høyere utslipp for veg enn for
bane. Samlede utslipp over livsløpet (60 år) for alternativ B1 er 588 249 tonn CO2e, og 589 218 tonn
CO2e for alternativ B2. Av dette utgjør utslipp fra materialproduksjon 49 %, anleggsfase 9 %, drift og

vedlikehold 40 % og arealbruksendring 2 %. Utslipp under drift og vedlikehold kommer i hovedsak fra
elektrisitetsforbruk og bruk av europeisk elektrisitetsmiks i driftsfasen.
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Figur 20.1 Samlede klimagassutslipp for de ulike veg- og banealternativene.

Banealternativ

tonn CO2-ekv.
B1

B2

Vegalternativ

tonn CO2-ekv.
B1

B2

127 891

132 124

158 405

155 379

Utbygging (A5)

24 754

24 676

27 497

27 744

Drift og vedlikehold (B4 BANE, B5-B5 VEG)

43 477

45 837

194 434

191 275

5 891

6 091

5 891

6 091

202 013

208 728

386 236

380 490

Materialproduksjon og transport til
byggeplass (A1-A4)

Arealbruksendring
Sum

Figur 20.2 Samlede klimagassutslipp per bane- og vegalternativ for alle livsløpsfaser.

Materialvalg og avfallshåndtering
Dette er ikke vurdert spesifikt i planarbeidet, men det er omtalt under temaet klimagassutslipp.
Naturressurser
Planområdet ligger i jordbruksregionen Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag. Jordbruksregionen

er kjennetegnet av at jordbruket er oppstykket, og at gårdene ofte er små og ligger på morenejord nær

strand eller i forsenkninger og små daler nær fjorden. Langs fjorden fra Stanghelle til Indre Arna veksler
derfor omfang og størrelse på jordbruksareal mye.

I utredningsområdet er det totalt 779 daa med fulldyrket mark, 425 daa med overflatedyrket mark og
1142 daa med innmarksbeite. Jordbruksarealene som er i drift, brukes i stor grad til gressdyrking for
grovfôrproduksjon.

Mye av jordbruksarealene er lokalisert til bygdene/tettstedene Helle, Vaksdal, Trengereid og Indre Arna.
Jordbruksområde med større sammenhengende areal og god arrondering finnes øst i planområdet i
E16 og Vossebanen
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jordbruksbygda Helle og ved Dalehagen, øverst i Vaksdal i Sædalen, og på Espeland i Arna. Ved fjorden
er det mer små, spredte arealer som på Fossmark, Boge, Romslo og Takvam.

Tiltaket anses å ha middels negativ konsekvens for både veg og bane. Det er primært arealtap i

delområdet/kategorien jordbruk som er utslagsgivende for fastsetting av samlet konsekvens for tiltaket.
Ytre miljø-tema vurdert i områdene for massedeponier
Det er regulert fem aktuelle deponiområder på land, ved Dalehagen, Idlasund, Trengereiddalen,

Vestredalen og Tangelandsheiene. Det er i tillegg regulert fem aktuelle lokasjoner (ett per tunnelstrekk)
for sjødeponi med tilhørende, midlertidige kaianlegg, ved Linnebakkane, Gamle Fossen, Svabakken,
Langhelleneset og Romslo. Miljømessige konsekvenser for deponier på hhv land og sjø er vurdert i
fagrapporter og i konsekvensutredningen.

Konsekvenser er vurdert med tanke på miljømessig verdi, som områder med forekomst av rødlistede

eller fremmede arter, mistanke eller påvist forurensning i grunnen (eller sjøbunnen). Disse områdene

krever spesiell aktsomhet. Den økologiske og kjemiske tilstanden i resipienter for utslipp fra anlegget

skal ikke forringes. KU-ene som er utarbeidet avklarer risiko og konsekvens av tiltakene og eventuelle
tiltak.

I områdene hvor det er planlagt mulige mottak av sprengsteinsmasser fra tunneldriving i prosjektet er
det gjennomført verdisetting av naturtyper, forekomst av rødlistede og fremmede arter. Det er

undersøkt om det er registrert eller mistanke om forurensning i grunnen. Økologisk og kjemisk status i
nærliggende vassdrag er avklart.

I den samlede konsekvensutredningen for landdeponier, er det funnet at Vestredalen og

Trengereiddalen vil få noe negativ konsekvens, mens Dalehagen, Idlasund og Tangelandsheiene vil få
middels negativ konsekvens.

For tilkomstområdene til sjødeponiene kommer områdene kalt Gamle Fossen Veglaus og Svabakken
Veglaus best ut, mens Langhelleneset og Romslo kommer ut med noe negativ konsekvens. Videre
rangeres områdene Gamle Fossen Vegtunnel, Svabakken og Linnebakkane Vegtunnel.

Når det gjelder selve sjødeponiene så anses det som minst konfliktfylt å deponere masser ved

lokalitetene Linnebakkane, Gamle Fossen og Svabakken, og noe mer konfliktfylt ved lokaliteten

Langhelleneset. Langhelleneset regnes som viktige leveområder for registrerte rødlistearter, i tillegg
regnes det med at det foregår laksevandringer langs land. Lokaliteten ved Romslo er vurdert til noe

lavere verdi ifb. artsforekomster sammenlignet med tidligere vurderinger gjort av Rådgivende biologer
(2017b), og antatt deponering ved Romslo regnes også som mindre konfliktfylt.

Med unntak av forekomsten eksponert blåskjellbunn (VU) ved Linnebakkane, er det på nåværende

tidspunkt ingen andre observasjoner ifb. med marint naturmangfold ved lokalitetene Linnebakkane,
Gamle Fossen og Svabakken som tilsier at én av de fire lokalitetene egner seg mer eller mindre for
massedeponering enn de andre.
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YM-plan
Det er utarbeidet en YM-plan i prosjektet, som vurderer alle de 10 temaene nevnt innledningsvis. YMplanen har vært avhengig av de øvrige fagene og KU, og ble derfor ferdigstilt samtidig med
reguleringsplanen. Det henvises til UAS-01-Q-0008 «YM-plan E16 og Vossebanen».

Som del av arbeidet med ytre miljø i prosjektet er det gjennomført en «Miljørisken» i samarbeid med

Statens vegvesen. Der er de ulike temaene som sorterer under ytre miljø samlet og vurdert. Miljørisken
ligger som vedlegg til YM-planen.
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SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

Det henvises til UAS-01-Q-00005 «Fagrapport SHA» og UAS-01-Q-00006 «SHA-plan».
I henhold til byggherreforskriften (BHF) §17 (2) skal prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag
risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. De forhold som kan
ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12 (2). Dersom det kan oppstå

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 (2) første ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.

«SHA plan» er Rambøll Sweco sitt verktøy for å sikre at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA) ivaretas gjennom arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg i forbindelse med prosjektering.
Dokument er basert på retningslinjer gitt i Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) Veiledning SHA – For
rådgivere i planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter. I tillegg til å inkludere BHFs krav om

SHA for arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen, skal dette dokumentet sammen med planer etc.
bidra til å ivareta krav til ivaretakelse av 3. persons helse og sikkerhet, jf. Plan- og bygningslovens (PBL)
§ 28-2.
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Aktiviteter i prosjektet og status på disse:
Det er lagt opp til følgende aktiviteter for å ivareta SHA i prosjektet.
Fase

Aktivitet

Status

Dokument/ modell

1. Oppstart

Etablere rutiner for SHA-

Ferdig

Intern SHA plan

arbeidet.

(styringsdokument for
ivaretakelse av SHA i
prosjektet)

Etablere risikoregister og

Ferdig

Risikoregister

Grov preidentifisering av

Ferdig

Input til forstudierapport

Gi innspill til

Ferdig

Input til

Gjennomføre tverrfaglig

Ferdig

Risikoregister.

Gjennom tverrfaglig (e)

Ferdig

Risikoregister.

kontinuerlig følge det opp
2. Forstudierapport

farer

forstudierapport
3. Utarbeiding

teknisk detaljplan

fareidentifisering(er)

risikovurdering(er)

forstudierapport.

SHA restrisikorapport.
SHA-plan.

Figur 21.1: Arbeidsprosess SHA.

Arbeidet med å identifisere og logge SHA risikoforhold og tiltak i risikoregister følger prosjekteringen.
Fremgangsmåte og metode
Rambøll Sweco sin metodikk for gjennomføring av risikovurderinger er i samsvar med standardene NS
5814 «Krav til risikovurderinger» og NS 5815 «Risikovurdering av anleggsarbeid».
Foreløpige resultater:
Overordnet kan det konkluderes med at det i hovedsak i en SHA-kontekst er farer tilknyttet
·

Plassforhold og tilkomstmulighet på riggområdene

·

Anleggstrafikk og massetransport

·

Arbeid nær eksisterende jernbane i forhold til høyspenning

·

Arbeid nær eksisterende vegtrafikk

·

Arbeid nær bebygde områder med teknisk infrastruktur i luft og i bakken

·

Sprengning og bruk av eksplosiver

·

Krevende/kompleks anleggsgjennomføring med tanke på høye og tunge konstruksjoner (bru)

·

Grunn og stabilitetsforhold

·
·

Arbeid som innebærer fare for at personer kan bli skadet av fallende last og klemskader
Rasfare
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Drukningsulykke
Trafikkstøy
Støyplager

som utgjør de spesielle risikoforholdene for tiltaket på nåværende tidspunkt. Mht. dette kreves det et

særlig fokus på SHA både i planlegging og gjennomføring. Videre planlegging utføres i henhold til krav i
byggherreforskrift og SHA-hensyn i prosjekteringen.
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KOSTNADER

Det henvises til Statens vegvesen for videre informasjon om resultatene fra Anslag.
Beregning av kostnader er utført i henhold til Statens vegvesen sin håndbok R764 Anslagsmetoden. Det
er beregnet kostnader for begge planforslagene på Vaksdal, B1 og B2. Anslag-samlingen ble

gjennomført på Teams over 3 dager 21.04, 22.04 og 29.04.2020, med et formøte uken før, 16. april.
Planleggingsnotat ble sendt ut en uke før samlingen. Anslaget var basert på et foreløpig planutkast.

Prisgivergruppen var sammensatt av erfarne byggeledere fra Statens vegvesen og Bane NOR, samt bruog entreprenørkompetanse fra Rambøll Sweco. I tillegg deltok en rekke ressurspersoner fra Statens
vegvesen, Bane NOR og Rambøll Sweco.

Anslaget har i ettertid blitt justert etter hvert som det har blitt gjort endringer i prosjektet som har

påvirket forutsetningene eller mengdene som ble lagt til grunn i Anslaget. Justeringene har blitt gjort i
samarbeid med prisgivergruppen.

Ettersom Bane NOR har fradragsrett for inngående mva. for sine infrastrukturprosjekt, ble

kalkylestrukturen delt mellom bane og veg for å oppnå mest mulig riktig mva.-beregning. Kostnader for
infrastrukturtiltak som kun forårsakes av anleggene for bane, ble lagt under bane, og tilsvarende for

veg. Kostnader som forårsakes av både bane og veg, deles 50/50. Kostnadene er forholdsvis likt fordelt
mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

Det er markedsusikkerhet som bidrar mest til usikkerheten i prosjektet.
For jernbanetunnel med dobbeltspor er det lagt til grunn 121 m2 sprengningsprofil-areal i

mengdeberegningen. Bakgrunnen for at arealet er redusert til 121 m2 er at vi er kjent med at prosjektet
Ringeriksbanen (FRE16) benytter dette arealet på sprengingsprofilet. Detaljert utforming av
sprengningsprofilet vil bli fastlagt i neste planfase.

Det er videre forutsatt bruk av PE-membran med sprøytebetonghvelv i 75-85 % av tunnelenes lengde.
Det pågår et arbeid i Bane NOR i regi av U2020, som ser på andre vannsikringsløsninger. Detaljert

utforming av vannsikring vil også bli fastlagt i neste planfase. Dette vil også påvirke sprengingsprofilet.
I dette prosjektet er sidearealet med gangbane i tunnel med enkeltspor utformet med de samme

breddene som for tunnel med dobbeltspor. Dette er gjort for at gangbanen skal ha lik utforming i

overgangen fra dobbelt- til enkeltsporede banetunneler mot Arna. Breddetilpasningene i normalprofilet
gjør at arealet på teoretisk sprengningsprofil for tunnel med enkeltspor blir 76,5 m2, som også er
benyttet i mengdeberegningen til Anslag.
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Etter mindre justeringer av beregningsforutsetningene, og en nærmere vurdering av anleggs-

gjennomføring på Vaksdal, er anslagsrapporter datert 13.10.2021 lagt til grunn for kostnader.

22.1 Alternativ B1
Beregningen gir en P50 verdi for alternativ B1 på 25 648 MNOK (2020-kr). Relativt standardavvik ligger
på 13,7 %. Størst usikkerhet har markedssituasjonen.

Figur 22.1: S-kurve for alternativ B1 i 2020-kr.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

210 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

22.2 Alternativ B2
Beregningen gir en P50 verdi for alt. B2 på 25 612 MNOK. (2020-kr). Relativt standardavvik ligger på
13,8 %. Størst usikkerhet har markedssituasjonen.

Figur 22.2: S-kurve for alternativ B2 i 2020-kr.
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22.3 Modenhetsvurdering for alternativ B1 og B2

Figur 22.3: Modenhetsvurdering for alternativ B1 og B2.
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ANBEFALINGER, AVHENGIGHETER OG VIDERE ARBEID

I løpet av prosessen med utarbeidelse av geometri og løsninger, er det definert enkelte arbeider som må
pågå inn i de kommende prosjektfasene. Sakene omfatter justeringer, endringer og tilføyelser som
trenger nøyere utredning og detaljering før det eventuelt kan avgjøres om de skal innarbeides i
prosjektet. Generelt ligger det muligheter for videre optimalisering av geometri for veg og bane i den
videre detaljeringen.
Det er også definert enkelte forutsetninger som må videreføres til senere prosjektfaser. I tillegg er det

en lang rekke overordnede føringer og pågående prosjekter som har et grensesnitt mot fellesprosjektet
E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle.

23.1 Forhold til andre jernbaneplaner
Grensesnitt er definert i UAS-00-A-00001 «Konseptdokument jernbane».
Prosjektet vil være avhengig av overordnede føringer for å sikre et helhetsperspektiv i planleggingen av
fremtidig bane. Spesielt kan følgende nevnes:
·
·

KVU Voss – Arna konsept K5
Rutemodell 2027

·

Nasjonal signalplan (Implementering av ERTMS)

·

Nasjonal godstrategi

·

Overordnet strategi for tilstandsovervåkning

Prosjektet vil i tillegg være avhengig av pågående og fremtidige prosjekter og det er behov for god
koordinering mot disse:
·
·
·
·
·
·
·
·

Utbygging Arna – Fløen (UAF)

Nygårdstangen – Bergen – Fløen (NBF)

Forlenget kryssingsspor Bolstadøyri (BOL)
R2027 Vossebanen
Godstiltak

Plattformforlengelse Vossebanen

KVU for nytt logistikk-knutepunkt i Bergensområdet
Hensettingsbehov

23.2 Grensesnitt mot andre offentlige planprosesser
Det vil i tillegg være grensesnitt mot offentlige planprosesser. Som prosjekter kan nevnes:
·

Vaksdal Kommune (Stanghelle, Vaksdal)
o

·

Områdeplaner for Vaksdal og Stanghelle

Bergen kommune (Arna)
o
o
o

Områdeplan for Indre Arna/Arnavågen
Reguleringsplan Arnadalen FV580

Utgreiing Ringveg aust og Planprosess Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

213 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

23.3 Videre planlegging
Signalprosjektering
Signalprosjekteringer er basert på et utkast av konseptdokumentet. Det anbefales at UAS-03-S-09000

«Operasjonelt konsept» oppdateres når konseptdokumentet blir utgitt i første utgave. Videre må det
evalueres om det er noen konsekvenser for signalprosjekteringen basert på eventuelle endringer.
Tele

Teleteknikk er i rask utvikling og det forventes at dagens teknologi er fornyet innen prosjektet bygges.
En teknologisk oppdatering for nye løsninger innen tele må hensyntas i neste planfase.
Reguleringsplan
Reguleringsplanen skal vedtas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle høringsinnspillene
er oppsummert og kommentert i et eget oppsummeringsnotat. Her omtales en rekke tiltak som skal
utføres i utbyggingsfasen.
Virkningsberegning
Oppdragsgiver har utført beregning av samfunnsnytten som en del av KU.
Grunnerverv
Oppdragsgiver skal utføre grunnerverv med grunnlag i reguleringsplan som er utarbeidet i prosjektet.
Bruløsning Stanghelle
Bruløsningen over Dalevågen som er lagt til grunn for faseplaner, har brukar som kommer i konflikt med
eksisterende bane. Dette medfører omlegging av eksisterende bane for etablering av ny bru.

Det er vurdert bygging av kortere bru, der brukar er plassert slik at det ikke kommer i konflikt med
eksisterende bane. En slik løsning vil føre til enklere gjennomføring av arbeidene og en forenklet

trafikkavvikling på bane. Løsningen med flyttet brukar og kortere bru er ikke lagt til grunn i prosjektet,

på grunn av at fjellet på stedet har en bratt vinkel mot sjøen, som vil gjøre peling for fundamentet svært
utfordrende. I det videre arbeidet bør det utredes videre om det er anleggsteknisk mulig å få til en
kortere bru over Dalevågen.
Dører tekniske rom
For dører til tekniske bygg og dør til nettstasjoner henviser BKK til Statens vegvesen sin Håndbok N500.

Alle rom skal ha dør ut i det «fri», og dørene skal slå ut av rommene. Dørene skal ha minimum mål 1200
x 2400 mm (bredde x høyde). Dør til nettstasjon skal minimum være 1610 x 2700 mm (bredde x
høyde). Tegninger/fagrapporter må oppdateres i forhold til disse kravene
Føringsveier mot Arna stasjon
Føringsveier i tunneler mot Arna stasjon er, for siste ca. 600 meter, plassert på venstre side i opp-

gradert eksisterende tunnel og på høyre side i ny tunnel. På denne strekningen, siste 600 meter, er det i

utgangspunktet ikke planlagt for gangbane på kabelkanalene. Gangbanen er plassert på den andre siden
av tunnelene. Plassering i tunneltversnittene er vist på tegning UAS-03-F-00011 (B1) og UAS-03-F02007 (B2). Løsningen er valgt for å legge til rette for føringsveier til rømningspassasje mellom

tunnelene, unngå konflikt med sidesporet mot museumsbanen i tunnelen og å samle føringsveiene mot
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midten når de kommer ut på Arna stasjon. På Arna stasjon er det felles føringsvei videre mot teknisk
hus. Dette bør vurderes i neste planfase.
SHA-funn i RAMS-vurdering
Fra RAM- og farelogg er det under nevnt aksjoner som går igjen på de fleste delområder på
strekningen.
·

Anleggsgjerde. Det må settes opp anleggsgjerde generelt og ved skjæringer, for å sikre fall.
Sikring av graveskråning og grøfter. Generelt må det også settes opp anleggsgjerde ved togspor
i drift.

·

Fallsikringsutstyr/sikkerhetsvakt. Utførende må gjøre vurdering av hvilke maskiner som er mest
egnet ved arbeid i bratt terreng. Ekstra sikkerhetsvakt ved manøvrering av maskiner ved arbeid i
bratt terreng. Eventuelle tiltak som rensk og bergsikring må utføres før sprengningsarbeider.

·

Arbeid nært sjø. Sikkerhet for anleggsarbeidere ved arbeider nær sjø, og dykkerarbeider, utredes
nærmere.

·

Tunnelarbeider. God informasjon om tunnelens særegenheter, inkl. portalområder.

·

Ferdselsplan. Planlegge gangveger og overgangsbruer for å sikre tilkomst og ferdsel for myke
trafikanter. Må reservere plass til bygging av bru i forhold til myke trafikanter. Vurdere
byggeperiode i forhold til sesong for laksefiske og veteranbane. Skjerming mot nedfall (stein) på
sykkelveg.

·

Info naboer
o
o
o
o

Generell annonsering til 3. person i forkant om sprengningsarbeider i tunnelen
Utplassere vakter ved sprengning i dagen

Beboere nært område hvor det sprenges omplasseres midlertidig under arbeidene
Evakuering under sprenging og overvåking

Anadrom fisk
Det skal utarbeides en plan for hvordan anadrom fisk blir ivaretatt i anleggsperioden. Planen skal
godkjennes av riktig myndighet. Dette gjelder Dalevågen, Taugåni på Helle og Storelva med
sidevassdrag i Arna.
Tunnelramper
I detaljplanfasen må det arbeides videre med optimalisering av vegtunnelrampene i forhold til
fjelloverdekning og geometri.
Vertikalkurvatur i dagsonen i Tolåsen for E16 i alternativ B2 på Vaksdal
E16 er dimensjonert som H5-veg med dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. Øst for Trengereid vil
skiltet fartsgrense være 80 km/t inntil det eventuelt senere bygges en tube2. For hele strekningen
Arna-Helle er vertikalradiusene for E16 satt så store at de også er innenfor kravet til 100 km/t dersom
framtidig sikkerhetsutstyr og regelverk skulle åpne for det. Et unntak er likevel vertikalkurven gjennom
Tolåsen i alternativ B2 på Vaksdal. Eventuell endring til en større vertikalradius må vurderes i neste fase,
der en særlig må se på konsekvensene for høyden på brua over elva.
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Vertikalkurvatur for jernbanen i dagsonen i alternativ B1 på Vaksdal
Jernbanen ligger med et lite fravik på vertikalkurvaturen i dagsonen i alternativ B1 på Vaksdal. Det er i
sluttfasen av planarbeidet vurdert at dette fraviket kan unngås (tegning UAS-03-X-00001), og dette må
detaljvurderes videre i neste planfase dersom alternativ B1 blir vedtatt.
Vertikalkurvatur for jernbanen i alternativ B1 ved Trengereid
Jernbanen i alternativ B1 ligger med et lavbrekk i tunnelen rett øst for Trengereid, samt 12,5 ‰ stigning
opp til en kort dagsone på Trengereid. I alternativ B2 er dette endret, ved at jernbanen er senket ned i
tunnel forbi Trengereid. Dette ble gjennomført som en endring i alternativ B2 i høringsperioden
01.07.2021-17.09.2021. Dersom det velges å gå videre med alternativ 1, må tilsvarende endringer
innarbeides for dette alternativet. Se kapittel 23.5 for nærmere beskrivelse av endringen.
Horisontalkurvatur gang- og sykkelveg i Trengereiddalen
Gang- og sykkelvegen i Trengereiddalen ligger med mange små kurver som følger terrengformen. Det
kan vurderes å rette ut linjen litt, for å gjøre vegen gunstigere for syklister.
Rømningssystem
Rømningssystemet er sammensatt av passasjer mellom jernbanetunnelen, E16-tunnelen, tunnelramper,
eksisterende tunneler samt ut i dagen. Noen av passasjene inneholder også trapper. Mange av
passasjene er avhengig av plasseringen av havarinisjer i vegtunnelen samt høyden på de andre
tunnelene. Det bør ses videre på løsningene i detaljeringsfasen, for å se om det er mulig å forenkle
systemet, uten at det går på bekostning av sikkerheten.
Trygghetstiltak i lange vegtunneler
Det må i videre planarbeid vurderes tiltak som kan motvirke monotoni og gi økt trygghetsfølelse for
trafikantene i de lange vegtunnelene. Det kan her hentes erfaringer fra andre prosjekter der det er brukt
lys og effekter som undervegs gir en følelse av å være ute i dagslys.
Forbikjøringsstrekninger
I forbindelse med godkjente fravik, skal det vurderes nærmere om/hvor en eventuelt kan tillate
forbikjøring.
Vifteplassering i vegtunnelene
Det er viktig med kort avstand mellom tunnelviftene og strømforsyningen fra tekniske bygg. Samtidig
skal viftene plasseres med en minimumsavstand fra nisjer i tunnelen. Dette må hensyntas i
detaljplanleggingen.
Trykk- og sug-krefter ved tunnelmunninger
Det må vurderes om det skal gjøres tiltak i sammenheng med trykk- og sug-krefter der
jernbaneportalene ligger nær plattform på Stanghelle og Vaksdal stasjon.
Borehull for drensvann fra tunnelene
Det er noen steder lavbrekk inne i tunnelene, der drensvannet foreløpig er vist ført ut gjennom borehull.
Det bør i videre planlegging vurderes om det finnes andre måter å løse dette på, for eksempel ved å
legge drensledninger til nærliggende tunnel som har fall ut til portal.
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Stigning på vegen Træshaugen på Stanghelle
Ny veg mot øst på Stanghelle, Træshaugen, har nå 11,4 % stigning. Det må vurderes tiltak for å slake ut
denne, eventuelt ved å flytte krysset noe mot sør, slik at man får lenger strekning å oppta
høydeforskjellen på.
Massehåndtering/anleggsgjennomføring/transport
Massehåndtering er en stor utfordring i prosjektet. Dette er det stort fokus på, og det må jobbes med
ulike løsninger for håndtering av massene.

Anleggsgjennomføringen vil bli en viktig del av detaljprosjekteringen. Valg av transportruter for kjøring
av overskuddsmasser må hensynta ulempen forbundet med transport på eksisterende lokalveger med
bebyggelse tett på. Dette gjelder for eksempel transport av masser fra Tolåsen i planforslag B2, langs
Sædalsvegen og Brualeitet ned til eksisterende E16.
Utforming portaler for ny E16 på Trengereid
På Trengereid er det litt ulik størrelse på portalene mot Tunesfjelltunnelen. Dette er på grunn av
siktutvidelse for et eventuelt fremtidig andre løp mot øst. Det må vurderes en justering i neste fase, slik
at portalene kan etableres med samme størrelse, så små som mulig.
Utforming av rampetunneler for Tunesfjelltunnelen på Trengereid
Dersom faseplanleggingen i forbindelse med trinnvis utbygging og anleggsgjennomføring på Trengereid
tilsier det, kan det bli aktuelt med to kjørefelt i østgående rampetunnel i en lenger periode. Dette vil
eventuelt medføre at østgående rampetunnel inn mot rundkjøringen på Trengereid må ha tverrprofil
T8,5 i stedet for T7,5.
Magnusvegen i Arnadalen
Det er foreløpig ikke planlagt rekkverk langs Magnusvegen mot Arnadalen terminalområde. Dette må
vurderes nærmere i detaljprosjekteringen, sammen med nøyere vurderinger av rekkverksbehov i hele
området.
Adkomst til parkeringsdekket på Arnadalen terminalområde
Eksisterende adkomst til parkeringsdekket på taket av næringsbygget i Arnadalen terminalområde vil ha
avkjøring fra Magnusvegen. Avkjøringen krysser gang- og sykkelvegen langs vegen. I neste fase må det
vurderes om adkomsten til parkeringsdekket kan legges til kortsiden av bygget, med tilkomst fra
parkeringen ellers utenfor bygget.
Siktlinjer i avkjørsler
Plassering av rekkverk i kryss, avkjørsler og rundkjøringer må vurderes nærmere i forbindelse med
detaljplanleggingen. Det må spesielt ses på rekkverk i siktsonen ved avkjøring til teknisk bygg på
Trengereid, utenfor Trengereidtunnelen. Dersom det ikke finnes andre løsninger, må det utarbeides
fravikssøknad.
ERTMS
Arna stasjon må planlegges videre i samarbeid med ERTMS-programmet i forbindelse med utrulling av
ERTMS på Bergensbanen.
E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle

Prosjektrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

217 av 232
UAS-01-A-00028
07B
04.02.2022

Dimensjonering og utførelse av kulverter og åpne bekker på Trengereid
Manndalselva og Skredbekken legges i åpen løsning på deler av strekningen, mellom to kulverter,
gjennom dagsonen på Trengereid. Løsningen kan gjennomføres forutsatt at det etableres tilstrekkelige
erosjonssikringstiltak. Det finnes ikke fullgode metoder for beregning, prosjektering og utførelse av
slike tiltak, og dette må derfor utføres av godkjent konsulent på konstruksjonsteknikk innen
fagområdet. Løsningen må utredes videre i byggefasen.
Gunstig utforming av innløp til alle kulverter er nødvendig. Tilstopping av kulvert og kulvertinnløp under
flom fører til redusert kapasitet. Det anbefales derfor at det vurderes tiltak for å unngå/redusere fare for
tilstopping. Det anbefales også at det settes opp rutiner for kontroll, og om nødvendig, rensning av
kulvertenes innløp.
Se kapittel 13 Hydrologi for mer detaljerte anbefalinger rundt videre arbeid.
Avstand mellom trafoer i tunnel
Det er lagt opp til 1500 m avstand mellom trafoer i tunnelene. I vegtunneler er det vanligvis 1000 meter
mellom trafoene. Dette medfører at det i prosjekteringsfasen må gjennomføres en detaljert faglig
kvalitetssikring som dokumenterer at 1500 meter er løsbart innenfor de forskrifter og normer som
gjelder innenfor elektro.

23.4 Forkastede løsninger
Bru Dalevågen
Det er sett på flere løsninger for bru over Dalevågen. Vinkel på bru og plassering av landkar på begge

sider er vurdert i ulike varianter. Løsningen som er vist i planen er godt gjennomarbeidet for alle fag, og
er anbefalt som den som gir god løsning i midlertidig fase og ved framtidig videreføring av dobbeltspor
mot Voss. Regulert løsning vil bli forsøkt optimalisert i neste planfase.
Innføring Arna stasjon
For innføring av nytt dobbeltspor på Arna stasjon er det vurdert ny dobbeltsporet tunnel mot to
enkeltsporede tunneler, der den ene tunnelen er oppgradering av eksisterende banetunnel.

Anbefalt løsning er to enkeltsporede tunneler. Eksisterende tunnel oppgraderes etter åpning av ny

enkeltsporet tunnel. Avgjørende for valg av to enkeltsporede tunneler var kostnader med blant annet
omfattende arbeider med å tilknytte alle spor på Arna stasjon til dobbeltsporet tunnel.
Bane i tunnel forbi Trengereid
Det ble i innledende planfaser vurdert bane i lang tunnel fra Vaksdal til Arna, med banen i fjell på
omtrent samme nivå som veg oppe ved Trengereid. Dette ble vurdert på grunn av nivået på felles

rømningssystem, og avhengigheter mellom bane og veg. Etter vurdering av fleksibilitet i anleggsfasen
og oppdeling av entrepriser, ble det i silingsfasen i prosjektet bestemt at banen skulle legges i kort

dagsone nedenfor krysset på Trengereid. I høringsperioden 01.07.2021-17.09.2021, ble banen senket
ned i fjell forbi Trengereid. Se kapittel 23.5 for nærmere beskrivelse av endringen.
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Anleggstverrslag Bogo
Anleggstverrslag er vurdert fra Bogo, men denne vegløse lokaliteten er ikke optimal med hensyn til

gjennomføring og ferdigstillelse av tunneldriving/innredning på strekningen Stanghelle/Helle - Vaksdal.

23.5 Bane i dagsone på Trengereid
Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokument ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden

01.07.2021-17.09.2021. Reguleringsplanforslaget, med alle tilhørende tegninger og fagrapporter,

inneholdt da en kort dagsone for bane på Trengereid. Dagsonen lå på et lavere nivå enn kryssområdet,
nede ved BKK sin eksisterende trafo i Trengereidsvingane.

Figur 23.1: Bane i dagsone på Trengereid ved utlegging av reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn 01.07.2021. Utklipp fra modell.

I dagsonen for bane var det plassert et teknisk bygg, vegadkomst, tunnelportaler, murer, støyskjermer,
kabler, signalanlegg og annen teknisk infrastruktur for bane. Det var modellert tiltak for omlegging av
bekker og rør samt tilpasninger til terreng.

Figur 23.2: Dagsonen for bane på Trengereid ved utlegging av reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn 01.07.2021. Utklipp fra modell.

Det har i høringsperioden blitt arbeidet videre med optimalisering av banelinjen (UAS-01-A-00058), og
det er med grunnlag i nærmere utredninger gjort endringer på Trengereid. For å oppnå bedre

stigningsforhold og unngå reduksjon i hastighet for togene, er høybrekket på Trengereid fjernet.

Banelinjen ved tidligere dagsone er senket ca. 30 meter. Man unngår da også pumping av vann fra

lavbrekket som var i banetunnelen øst for Trengereid i den opprinnelige banegeometrien. Banen ligger
nå uten dagsone, i tunnel forbi Trengereid.
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Figur 23.3: Vertikalprofil for bane for alternativ B2. Ny og opprinnelig løsning fra Vaksdal til Arna.

Kostnadsbildet vil være det samme, selv om tiltaket medfører mer tunnel og lengre rømningstunneler,
særlig fordi en unngår risiko og trafikkomlegging knyttet til bygging av en lang løsmasseportal.
Permanent kortere kjøretid for togtrafikken, og vesentlig mindre ulemper for E16-trafikken i
anleggsfasen, vil også være samfunnsøkonomisk gunstig.

Endringen gjør at det nå bare er én banetunnel mellom Vaksdal og Arna. Den tunnelen som i opprinnelig
løsning het Skulstadtunnelen, går ut, og den ca. 18 km lange tunnelen mellom Vaksdal og Arna heter nå
Arnatunnelen. Ettersom banelinjen bare er flyttet i høyde, er kilometreringen for bane ikke endret.

Det er vurdert at fjerning av dagsonen på Trengereid ikke vil ha vesentlig betydning for det planlagte

ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsanlegget for togtunnelene Vaksdal-Trengereid og Trengereid-Arna i
opprinnelig løsning, var begge dimensjonert for å kunne ventilere tunnelene i begge retninger. Begge

tunnelene hadde derfor viftekapasitet nok til å ventilere fra høyeste punkt til laveste punkt, det vil si fra
Trengereid til Arna og fra Trengereid til Vaksdal samtidig, noe som ved en brann er retningen som

krever høyest viftekapasitet. Nå når tunnelene er slått sammen til én sammenhengende tunnel, er det

derfor allerede medtatt tilstrekkelig antall vifter til at hele tunnelen fra Vaksdal til Arna kan ventileres i
begge retninger.

Evakuering av togtunneler er basert på selvredning. Et eventuelt langsgående ventilasjonsanlegg vil ikke

tas i bruk før etter vurdering av redningsmannskap som er på plassen for å drive med søk og redning. Et
tverrslag for røykevakuering vil dermed hovedsakelig være nyttig for brann- og redningsetaten dersom
det er brann i et tog som står på den ene siden av Trengereid, mens det samtidig er et annet tog i

tunnelen på den andre siden av Trengereid som ikke kan kjøre ut, og dermed trenger redning. Primært
vil disse passasjerene evakuere ved hjelp av rømningstverrslagene som ligger med 500–1000 meters
mellomrom. Fra den kvantitative risikoanalysen for strekningen (UAS-03-Q-00018 «Kvantitativ

risikovurdering»), er det anslått at frekvensen for hendelser der tog stopper i tunnel på grunn av brann,
og det er tog i nabosporet, også der det ikke er vurdert til å være noen røykutvikling, eller brann i
personavdeling, er én gang hvert 53 000 år.
I henhold til sikkerhetskrav i europeisk regelverk (SRT-TSI), regnes, som før endringen, hele strekningen
Stanghelle-Arna som én sammenhengende jernbanetunnel på rundt 29 kilometer. Dette gjelder når

dagsoner er kortere enn det lengste toget som skal operere på strekningen + 100 meter. Det er da krav

om «rednings- og evakueringspunkt» på Stanghelle og i Arna, samt ett i tunnelen. Det er i planen valgt å
plassere dette tredje rednings- og evakueringspunktet på Vaksdal stasjon, noe som både er svært

kostnadssparende og mer hensiktsmessig enn et punkt i tunnelen midt mellom Stanghelle og Arna.
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Endret løsning ved Trengereid påvirker ikke dette. Det vil fortsatt være en rømningsveg fra bane på
Trengereid.

Senkningen av banelinjen har ført til at også rømningstunnelene mellom bane- og vegtunnelene er

endret på begge sider av Trengereid. For ikke å få for lange eller for bratte rømningstunneler, er også
E16 i Raudnipatunnelen mot Vaksdal og i Tunesfjelltunnelen mot Arna senket. Mange av
rømningstunnelene på strekningen er lagt om for å tilfredsstille stigningskravene.

Optimalisering av banelinjen er gjort etter at RAMS-vurderingene for tverrpassasjer som avviker fra
«standard» løsning ble utarbeidet [UAS-01-Q-00020, RAMS-vurdering av tverrpassasjer i

Rømningskonsept]. Optimaliseringen har ført til endringer i rømningspassasjer, hvor flere har blitt

lenger (og en har blitt kortere) samt at flere av tverrpassasjene har fått større høydeforskjell/behov for
trappeløsning.

En oppsummering av endringene som er prosjektert er gitt i tabellen under.
Alle tverrpassasjene er vurdert til å være innenfor vurderingene av grupperingene som er beskrevet i
[UAS-01-Q-00020, RAMS-vurdering av tverrpassasjer i Rømningskonsept].

I denne tabellen er endringer i tverrpassasje-type-gruppe, og vurderinger av nye tverrpassasjer
beskrevet basert på en gjennomgang av RAMS-ansvarlig av endringene i lengde, og

stigning/trappeløsning. Utformingen utover dette er vurdert til å være i henhold til rømningskonseptet –
dette er derfor ikke ytterligere vurdert.

Basert på gjennomgangen som er vist i tabellen under, er det ingen av endringene, eller etablering av

nye tverrpassasjer, som tilsier at nye farer som ikke er identifisert i [UAS-01-Q-00020, RAMS-vurdering
av tverrpassasjer i Rømningskonsept] er introdusert. Det er derfor vurdert til at det ikke er behov for
ytterligere analyser av spesielle løsninger knyttet til denne optimaliseringen.
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Vurdering RAMS

Tidligere vurdert som
Standard løsning1, nå

vurdert som Gruppe C.
Tverrpassasjer med

rømning mellom veg og
R34

48,5

86,6

38,1

T4

Ingen

8%

Ingen

bane (begge veier),

med avvikende lengder
ift. tverrpassasjer med
«standard løsning».

Farer knyttet til Gruppe
C er derfor ansett som
gjeldende.

Tidligere vurdert som
Standard løsning1, nå

R35

63,8

187,6

123,8

T4

Ingen

8%

Ingen

vurdert som Gruppe C2

Farer knyttet til Gruppe
C er derfor ansett som
gjeldende.

Tidligere vurdert som

Gruppe C løsning1, og
R36

129,8

368,5

238,7

T4

Ingen

8%

Ingen

er fremdeles vurdert

som Gruppe C2. Farer

knyttet til Gruppe C er
derfor ansett som
gjeldende.

Tidligere vurdert som
Gruppe C2 og Gruppe
D3 løsning1, og er

R37

242,2

441,2

199,0

T4

Ingen

8%

R38

fremdeles vurdert som
dette. Farer som er

identifisert for R38 er
derfor ansett som
gjeldende.

1

Vurdert i UAS-01-Q-00020.
2 Gruppe C; Tverrpassasjer med rømning mellom veg og bane (begge veier), med avvikende lengder ift.
tverrpassasjer med «standard løsning».
3 Gruppe D: Tverrpassasjer med rømning mellom veg og bane (begge veier) med stor høydeforskjell
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Vurdering RAMS

Tidligere vurdert som
Gruppe C2 og Gruppe
D3 løsning1, og er

R38

349,5

490,3

140,8

T4

Ingen

8%

R37

fremdeles vurdert som
dette. Farer som er

identifisert for R38 er
derfor ansett som
gjeldende.

Ingen tidligere

vurdering. Vurderes
som tilsvarende til

Gruppe C2 og Gruppe

R43B

Trengereid

D3 løsning1. Farer som

NY

375,0

375,0

T10,5

Ingen

10 %

Ingen

er identifisert for disse
gruppene er derfor

ansett som gjeldende.

Tidligere vurdert som

Gruppe A 4 løsning1, og
R44

263

584,5

321,5

T4

Repos

12,5 %

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R44 er
derfor ansett som
gjeldende.

Tidligere vurdert som

Gruppe A 5 løsning1, og
R45

127,2

44,1

-83,1

T4

Trapp

-

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R45 er
derfor ansett som
gjeldende.

4 Gruppe A: Enveis rømning fra togtunnel til vegtunnel eller til friluft
5 Gruppe A: Enveis rømning fra togtunnel til vegtunnel eller til friluft
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Vurdering RAMS

Tidligere vurdert som

Gruppe A5 løsning1, og
R46

56,8

156,7

99,9

T4

Ingen

12,5 %

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R46 er
derfor ansett som
gjeldende.

Tidligere vurdert som

Gruppe A5 løsning1, og
R47

Uendret

Romslo

T10,5

Ingen

8%

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R47 er
derfor ansett som
gjeldende

Tidligere vurdert som

Gruppe A5 løsning1, og
R48

Uendret

T4

Ingen

8%

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R48 er
derfor ansett som
gjeldende

Tidligere vurdert som

Gruppe A5 løsning1, og
R49

Uendret

T4

Ingen

8%

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R49 er
derfor ansett som
gjeldende

Tidligere vurdert som

Gruppe A5 løsning1, og
R50

Takvam

206,3

302,6

96,3

T5,5

Ingen

8%

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R45 er
derfor ansett som
gjeldende

Tidligere vurdert som

R51

Tunestveit

287

337,5

50,5

T5,5

Ingen

12,5 %

Ingen

Gruppe A5 løsning1, og
er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R45 er
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Vurdering RAMS

derfor ansett som
gjeldende

Tidligere vurdert som

R52

Eks. E16
tunnel

Gruppe A5 løsning1, og
Uendret

T4

Ingen

11,5 %

Ingen

er fremdeles vurdert

som dette. Farer som er
identifisert for R45 er
derfor ansett som
gjeldende

Figur 23.4: RAMS-vurdering av endrede rømningstunneler.

Det tekniske bygget som lå i dagsonen er flyttet inn i banetunnelen.
For å opprettholde rømningsmulighet fra banetunnelen, og ha anleggstilkomst til tunnelarbeidene fra

Trengereid, er det nå planlagt en rømnings- og anleggstunnel som svinger seg opp fra banetunnelen.
Denne kombinerte rømnings- og anleggstunnelen munner ut et stykke ned i Trengereidsvingane i
samme område som det i opprinnelig løsning var dagsone for bane.

Endringen er bare gjennomført for planforslag B2. Dersom det blir aktuelt å gå videre med planforslag
B1, må tilsvarende endringer gjøres for det alternativet.

Endringen for bane i alternativ B2 på Trengereid er innarbeidet i plankart, bestemmelser,

planbeskrivelse, modeller, B- og C-tegninger for veg og bane, W-tegninger for eiendomserverv,

fagrapport støy (UAS-01-A-00009) samt i denne prosjektrapporten. Det gjøres oppmerksom på at
endringen ikke er innarbeidet i de øvrige fagrapporter og fagtegninger som er produsert i, eller i

tilknytning til prosjektet. For videre prosjektfaser er det viktig å påse at endringen blir innarbeidet for
alle fag. Alle rapporter og tegninger må gjennomgås med tanke på endringen, slik at det videre
prosjektarbeidet ikke baseres på feil grunnlag.
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25 DEFINISJONER OG FORKORTELSER
BIM:

Bygningsinformasjonsmodellering

BKK:

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

CSM RA:

Common safety method for Risk evaluation and Assessment (felles
sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering)

DAB:

Digital Audio Broadcasting

Daa.

Dekar, 1 daa = 1000 m2

dB:

Desibel

Dwt:

deadweight tonnage (dødvektstonn, lastekapasitet massetransport)

ERTMS:

European Rail Traffic Management System, sikringsanlegg

GSM-R:

Global System for Mobile communications - Railway

HMS:

Helse, Miljø og Sikkerhet

ITV-overvåking:

IP(/internett)-basert kameraovervåking

IVF:

Intensitet, varighet og frekvens, brukes om dimensjonerende nedbør

KL:

Kontaktledning

Km:

kilometer

KMD:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

kV:

kilovolt

KVU:

Konseptvalgutredning

KU:

Konsekvensutredning

LD:

Landdeponi

MEB:

Hovedjordskinne

MIMO:

Multiple input and multiple output

MK:

Midlertidige kaianlegg

Moh:

Meter over havet

NS:

Norsk Standard

NTD:

Nominelt Tunnelradio Design

NTP:

Nasjonal transportplan

NVE:

Norges vassdrags- og energidirektorat

PBL:

Plan- og bygningsloven

PLS:

Programmerbar logisk styring

RAM:

Reliability, Availability, Maintainability

RAMS:

Reliability, Availability, Maintainability and Safety

RIP:

RAMS-implementeringsplan

ROS:

Risiko og sårbarhet

RS:

RambøllSweco

RTU:

Remote terminal unit

SHA:

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
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SVV:

Statens vegvesen

TETRA:

TErrestrial Trunked RAdio, standard for digitalt radiosystem

TN:

Terre-Neutre

TRV:

Teknisk regelverk

TSI PRM:

Technical Specifications for Interoperability relating to accessibility of
the European Union's rail system for Persons with disabilities and
persons with Reduced Mobility (tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet til Den europeiske unionens
jernbanesystem for personer med funksjonshemming og nedsatt
bevegelighet)

TSI SRT:

Technical Specifications for Interoperability relating to «Safety in
Railway Tunnels» (tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for
«sikkerhet i jernbanetunneler»)

UAS:

Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle Arna-Stanghelle

UPS:

Uninteruptable Power Supply, nødstrømsløsning

VA:

Vann og avløp/Vann- og avløpsteknikk

VB:

Vossebanen

YM:

Ytre miljø
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