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Sammendrag:
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med reguleringsplan av E16/Vossebanen, Arna –
Stanghelle i Bergen og Vaksdal Kommune. Formålet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å
kartlegge risiko i driftsfasen av prosjektet med hensyn til samfunnsverdiene «liv og helse»,
«stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø».
Det er gjennomført to tverrfaglige analysemøter for å avdekke potensielle, uønskede hendelser.
I det første møtet, avholdt 28.11.19, ble hendelser ifm. dagsonene i Bergen kommune
identifisert (Arna stasjon, Arnadalen og Trengereid). I det andre møtet, avholdt 04.12.19, ble
hendelser ifm. dagsonene i Vaksdal kommune identifisert (Vaksdal alternativ B1 og B2,
Stanghelle og Helle). Hendelsene er kategorisert ut ifra konsekvens og sannsynlighet for å
danne et risikobilde.
Det er totalt identifisert 135 uønskede hendelser i analysemøtene. Under er det fremstilt en
oppsummering av resultatene, fordelt på konsekvenskategoriene «liv og helse»,
«stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø».
«Liv og helse»:
«Stabilitet/framkommelighet»:
«Materielle verdier»:
«Miljø»:
Det er en rekke hendelser som er vurdert til å havne i tolerabelt risikoområde (gule og oransje
hendelser). Det er foreslått ulike tekniske og operasjonelle tiltak for å redusere risiko, som bør
vurderes implementert enten i neste fase eller i driftsfase. Dette kan gi positive utslag på alle
konsekvenskategorier og kan redusere risikoforhold for utbyggingen av E16 og Vossebanen.
Helst skal risiko for hendelser reduseres til akseptabelt nivå (grønt risikoområde), eventuelt at
«oransje» blir redusert til «gule» hendelser. Vurderinger av tiltak gjøres ut fra ALARPprinsippet.
Oppsummert er risiko for prosjektet i driftsfasen tolerabel. Hovedkonklusjonen er at sikkerhet
for helse/liv, materielle verdier, fremkommelighet og miljø er godt ivaretatt gjennom
prosjektering, så langt i prosjektet. Samtidig gjenstår det i påfølgende fase å detaljere ut
løsninger som optimalt ivaretar sikkerhet.
Det er ikke identifisert noen «show stoppere» for noen av løsningene på dette tidspunktet i
prosjektet.
Analysen er utført iht. Norsk Standard 5814, Statens Vegvesens Håndbok «V712
Konsekvensanalyser, kapittel 8.2: Risiko- og sårbarhetsanalyser» og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging».
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Innledning

Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere ny
veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og Vossebanen,
Arna-Stanghelle». Det skal utarbeides en felles statlig reguleringsplan for veg og bane
med tilhørende konsekvensutredning for den ca. 30 km lange strekningen. Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet. I den sammenheng skal det
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for drifts- og anleggsfasen av
prosjektet.
Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med
stor trafikk, samtidig som at 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.
Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på ca. 8-9 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 jernbanetrase. På hele strekningen skal det
etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.
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 vegtrase.
Denne rapporten danner sammen med andre fagrapporter et grunnlag for utarbeidelse av
forprosjektrapport, detaljplan for bane samt planbeskrivelse.
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Figur 1-1: Oversiktskart med lokalisering av anbefalt løsning for E16 og Vossebanen mellom Arna og
Stanghelle.

1.1

Formål

Hensikten med ROS-analysen er å gi myndigheter og utbyggere beslutningsstøtte for å
ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko
i driftsfasen for samfunnsverdiene liv og helse, stabilitet/fremkommelighet, materielle
verdier og miljø i dagsonene på nye E16 mellom Arna og Stanghelle.
Mer konkret er formålet følgende:
•

Å identifisere risiko og sårbarhet i planforslaget, og få et risikobilde over de
uønskede hendelsene.

•

Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.
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Risiko og sårbarhet knytter seg både til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at
det er utsatt for flom eller ras, og til hendelser som kan oppstå som en følge av
arealbruken.
ROS-analysen vil være et vedlegg til reguleringsplan for E16/Vossebanen Arna –
Stanghelle.

1.2

Hjemmel

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal
utarbeides en ROS-analyse ved planer for utbygging.
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 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. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.
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Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig
industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av
en uønsket hendelse.
Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller
utbyggingsformålet. DSBs veileder tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for
alle mulige uønskede hendelser. Konsekvens skal vurderes for de fire konsekvenstypene
liv og helse, stabilitet/framkommelighet, materielle verdier og miljø.
Konsekvensvurdering: Vurdering av de uønskede hendelsenes konsekvens for de gitte
konsekvenstypene, som for eksempel «liv og helse», «stabilitet» og «materielle verdier».
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan oppstå, hva konsekvensen vil bli og
usikkerhetene knyttet til dette. Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger:
•

mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden

•

sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe

•

sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene

•

hvilke konsekvenser hendelsen vil få

•

usikkerheten ved vurderingene

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket
hendelse vil inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt
kunnskapsgrunnlag.
Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle
barriere, og evnen til gjenopprettelse.
Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å
redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.
Usikkerhet: Mangel på informasjon, kunnskap og kontroll over fremtidige hendelser.
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Forkortelser

Tabell 2-1 viser en oversikt over forkortelser benyttet i analysen.
Tabell 2-1. Forkortelser.

Forkortelse

Forklaring

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

SVV

Statens Vegvesen

KU

Konsekvensutredning

ROS

Risiko og sårbarhet

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat
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3 Metode
3.1

Om ROS-analyser

En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt
å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS analysen er å gi myndigheter
og utbygger beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I
denne analysen følges metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (ref. /1/)
og Statens Vegvesens Håndbok «V712 Konsekvensanalyser kapittel 8.2 – Risiko- og
sårbarhetsanalyser» (ref. /2/). Figur 3-1 viser trinnene i en ROS-analyse og beskriver
hvor de forskjellige elementene er omtalt i denne rapporten.

• Beskrivelse av planområdet
Kapittel 4

• Identifisere mulige uønskede hendelser
Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet) og
Kapittel 6 foreslå aktuelle tiltak

• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Kapittel 7

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (ref. /1/).

Modellen i Figur 3-2 illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Venstre side
viser hva som påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side hva
som påvirker konsekvensene av hendelsen. I begge tilfeller dreier dette seg om sårbarhet
og etablerte barrierer (tiltak). Det knytter seg usikkerhet både til om hendelsen vil
inntreffe, og hva konsekvensene vil bli.
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Figur 3-2. Bow-tie diagram som viser forebygging og tiltak (ref. /1/).

3.2

Sannsynlighetsvurdering

For ROS-analyser til reguleringsplan benyttes forslaget til sannsynlighetskategorier slik
de fremgår av Håndbok V712 kap. 8.2. (ref. /2/). Det er valgt å benytte 5-delt
sannsynlighetstabell. Tabell 3-1 gir en oversikt over sannsynlighetskategorier benyttet i
denne ROS-analysen.
Tabell 3-1. Sannsynlighetskategorier for ROS.

SANNSYNLIGHETS-

TIDSINTERVALL

KATEGORIER
5 - Svært høy

Flere ganger i løpet av et år

4 - Høy

1 gang i løpet av 1 til 10 år

3 - Middels

1 gang i løpet av 10 til 100 år

2 - Lav

1 gang i løpet av 100 til 1000 år

1 - Svært lav

Sjeldnere enn 1 gang per 1000 år
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Konsekvensvurdering

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille ut de uønskede hendelsene fra
hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og
oppfølging av tiltak. Hensikten er ikke å sammenligne konsekvenstyper. Man skal altså
ikke veie liv og helse opp mot materielle verdier.
Konsekvenskategoriene er knyttet opp mot samfunnsverdiene «liv og helse»,
«stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø».

3.3.1 Liv og helse
Psykiske skader kan ofte være en konsekvens ved blant annet brann eller trafikkulykke.
Det er vanskelig å kvantifisere antall psykisk skadde i en hendelse og er derfor ikke
inkludert i konsekvens for liv og helse.
Inndelingen i konsekvensklasser for «liv og helse» er gjort på grunnlag av Statens
Vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. (ref. /2/). Se Tabell 3-2 for
oppsummering av konsekvensklasser for «liv og helse».
Tabell 3-2. Konsekvenskategorier for liv og helse.

K

Konsekvens-

Forklaring

kategorier
5

Svært store

Svært mange drepte eller alvorlig skadde

4

Store

Mange drepte eller alvorlig skadde

3

Middels

Flere drepte eller alvorlig skadde

2

Små

Få drepte eller alvorlig skadde

1

Svært små

Ingen drepte eller alvorlig skadde

3.3.2 Stabilitet/fremkommelighet
Manglende dekning av grunnleggende behov (som mat, drikkevann, varme og medisiner)
er ikke vurdert som aktuelt for dette prosjektet og er derfor heller ikke medtatt som
konsekvens for «stabilitet/framkommelighet» (som i typisk helhetlig ROS for kommune).
Det er kun sett på forstyrrelser i dagliglivet (som at veg blir stengt i lengre perioder og
befolkningen må benytte omkjøring).
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Inndelingen i konsekvensklasser for «stabilitet/framkommelighet» er gjort på grunnlag av
Statens Vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. (ref. /2/). Se Tabell
3-3 for oppsummering av konsekvensklasser for «stabilitet/framkommelighet».
Tabell 3-3. Konsekvenskategorier for stabilitet/framkommelighet.

K

Konsekvens-

Forstyrrelser i dagliglivet

kategorier
5

Svært store

Stengt veg i veldig lang tid, lang/dårlig omkjøring, nasjonale
konsekvenser for samfunnet.

4

Store

Stengt veg i lang tid, lang/dårlig omkjøring, regionale
konsekvenser for samfunnet.

3

Middels

Stengt veg i lengre periode og lang/dårlig omkjøring, lokale
konsekvenser for samfunnet.

2

Små

Stengt veg i kortere periode, god omkjøring, få
konsekvenser for samfunnet.

1

Svært små

Åpen veg, men redusert framkommelighet. Ingen
konsekvenser for samfunnet.

3.3.3 Materielle verdier
Inndelingen i konsekvensklasser for «materielle verdier» er vurdert basert på om kan få
økonomisk tap på veg, bro, biler eller lignende. Grenseverdier for konsekvenskategorien
«materielle verdier» er basert på anbefalinger fra DSBs veileder om helhetlig ROS i
kommunen (ref. /3/). Se Tabell 3-4 for oppsummering av konsekvenskategorier for
«materielle verdier».
Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for materielle verdier.

K

Konsekvens-

Økonomisk tap/materielle verdier

kategorier
5

Svært store

> 5 milliarder kroner

4

Store

2-5 milliarder kroner

3

Middels

0,5-2 milliarder kroner
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100-500 millioner

1

Svært små

< 100 millioner
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Miljø

Inndeling i konsekvensklasser for «miljø» er vurdert basert på om prosjektet påfører
naturen uopprettelig miljøskade eller om prosjektet kan påføre skader som tar tid å rette
opp. Inndeling i konsekvensklasser er gjort på grunnlag av Statens Vegvesens håndbok
V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. (ref. /2/). Se Tabell 3-5 for oppsummering av
konsekvenskategorier for «miljøskade».
Tabell 3-5. Konsekvenskategorier for miljø.

K

Konsekvens-

Påvirkning på miljø

kategorier
5

Svært store

Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta
flere tiår å rette opp

4

Store

Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta
flere år å rette opp

3

Middels

Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta ett
år å rette opp

2

Små

Liten til alvorlig skade med konsekvenser som vil ta ett år å
rette opp

1

3.4

Svært små

Liten lokal skade uten særlige konsekvenser

Risikomatrise

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem
et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved
hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes (som vist i Tabell 3-6) er hentet
fra SVVs Håndbok V712 (ref. /2/) og Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (ref. /4/),
og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype (se kapittel 3.3).
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Tabell 3-6. Risikomatrise

Konsekvens for <konsekvenstype>

Sannsynlighet for hendelse

1 - Svært små

2 - Små

3 - Middels

4 - Store

5 - Svært store

5 - Svært høy

4 - Høy

3 - Middels

2 - Lav

1 - Svært lav

3.5

Akseptkriterier

Tabell 3-7 viser akseptkriterier lagt til grunn i denne analysen.
Tabell 3-7. Akseptkriterier

Nivå

Forklaring
Uakseptabel
risiko

Tolerabel risiko

Tolerabel risiko

Risiko er så høy at det må gjennomføres forebyggende
tiltak og/eller beredskapstiltak for å redusere
sannsynlighet og/eller konsekvens.
Tiltak bør vurderes for å redusere risikoen så mye som
mulig, basert på en kost-nyttevurdering.
Tiltak kan vurderes for å redusere risikoen så mye som
mulig, basert på en kost-nyttevurdering.
Risikoen er ivaretatt av ordinære rutiner, ved tilsyn, lover

Akseptabel risiko

og forskrifter. Ytterligere risikoreduserende tiltak kan
gjennomføres dersom det er ønskelig ut fra økonomiske
og praktiske vurderinger.

3.6

Vurderingskriterier - ALARP

I tillegg til akseptkriteriene er ALARP-prinsippet lagt til grunn ved risikoevaluering.
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For alle identifiserte farer skal behov for risikoreduserende tiltak vurderes ut fra ALARPprinsippet, det vil si at risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig, der «praktisk
mulig» ses i forhold til alle de andre fordelene (godene) og ulempene ved alternativet.
ALARP-prinsippet innebærer «omvendt bevisbyrde» som betyr at identifiserte tiltak skal
implementeres, med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og
nytten av tiltaket. ALARP-prosessen innebærer med andre ord, mer en kost/nytte
vurdering.
Dersom risikoen er neglisjerbar er det vanlig å si at risikoen ikke er i ALARP-område.
Tiltak kan fortsatt identifiseres og anbefales, men det er ikke nødvendigvis et krav. Det
anbefales at alle tiltak vurderes for alle risikoer, da det kan ligge antagelser eller
forutsetninger til grunn som har blitt endret, eller var uriktige under analysetidspunktet.

Figur 3-3. ALARP-prinsippet
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Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens Vegvesen region vest
om å bygge en sikrere og raskere veg- og banetrasé mellom Arna og Voss. E16 Arna Helle er en del av nasjonal hovedveg mellom Oslo og Bergen. Vegen er en viktig
forbindelse lokalt og nasjonalt med mye trafikk, samtidig som denne strekningen er
svært utsatt for ras og ulykker. Området består av mye fjell og bratte fjellsider.
Dagens jernbane har på store deler av strekningen bare ett spor, og E16 er ikke
dimensjonert for å takle den økende trafikkmengden. Utbyggingen vil for både veg og
bane gi økt sikkerhet, økt kapasitet og redusert reisetid.
Lengden på nåværende trasé er omtrent 30 kilometer. Første halvdel av traséen ligger i
Bergen kommune, andre halvdel i Vaksdal kommune. Planområdet er vist under.

Figur 4-1. Området for reguleringsplan E16 Vossebanen Arna – Stanghelle.
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Planlagt tiltak

På dagens E16 mellom Arna og Helle er det 18 tunneler og tunnelene tilfredsstiller ikke
EU sine tunneldirektiv.
Ny løsning for E16 er ca. 28 km, og det meste av traséen går i tunneler. Den nye
løsningen består av tre tunneler mellom hhv. Arnadalen og Trengereid
(Tunesfjelltunnelen - ca. 9 km), Trengereid og Vaksdal (Raudnipatunnelen - ca. 10 km)
og Vaksdal og Stanghelle (Berrfjelltunnelen - ca. 9 km). Tunnelen mellom Arna og
Trengereid går i to løp og tilsvarer fire felt, mens det i de to andre tunnelene vil være én
tunneltube med tovegstrafikk. Det er likevel sikret areal i reguleringsplanarbeidet og det
tekniske forprosjektet for fremtidig utvidelse til fire-felts veg med to tunnelløp. Det
tekniske forprosjektet beskriver bygging av to-felts veg med ett tunnel-løp, men med
noen forberedende arbeider for neste byggetrinn, der dette er nødvendig for å unngå for
store ulemper ved en eventuell utvidelse.
For jernbanen vil det også bli tre nye tunnelstrekninger, med stasjoner i Arna, Vaksdal og
Stanghelle: Stanghelle - Vaksdal (Vaksdalstunnelen), Vaksdal - Trengereid
(Skulstadtunnelen) og Trengereid - Arna stasjon (Arnatunnelen). Figur 4-2 viser et grovt
tverrsnitt av traséen og tunnelene som er planlagt på strekningen.

Figur 4-2: Lengdeprofil av E16 som viser kommende tunneler og dagsoner.

I de kommende delkapitlene beskrives dagsonene kort, fra Arna i vest til Helle i øst.

4.2.1

Dagsone Arnadalen

E16 skal kobles på dagens fv580 i Arnadalen, like ved ASKO. Det benyttes kryssløsning
som legger til rette for sammenkobling med fremtidig E39. Jernbane entrer fjellet fra
stasjon i Arna sentrum og beskrives i neste delkapittel.
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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 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, som Asko og Toro sine lokaler. Rett nord for Toro, ligger
det en stor 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 betydelige 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 mellom
Hardangervegen og boligområdet/fjellsiden i området ved Toro og nordover.

Figur 4-3 - Dagens situasjon i Arnadalen.

Det bygges to parallelle bruer over dalen og Storelva, med tilkobling til Hardangervegen.
Broen går over Arnatveitvegen og entrer fjellet i to tunnelløp i det som blir den
kommende Tunesfjelltunnelen som kommer ut i Trengereid. Arnatveitvegen legges i en
ny kulvert med tilstrekkelig bredde for veg, sykkelveg og fortau.
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
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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.
E16 og kryssområdet er planlagt slik at det legger til rette for en god tilkobling til en
fremtidig fire-felts Ringveg øst.

Figur 4-4 – Planlagt veggeometri i Arnadalen.
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Figur 4-5: Illustrasjon av hvordan dagsonen blir seende ut med midlertidig kopling mellom ny E16 og fv580
ved Asko i Arnadalen.

4.2.2

Dagsone Arna stasjon

Arna stasjon ligger tvers over dalen i Arnavågen, mellom jernbanetunnelene mot Bergen
og Voss. E16 krysser over portalen 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.
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.
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Figur 4-6 - Oversiktsbilde over Arna stasjon

Figur 4-7 - Ny trasé for jernbane fra Arna stasjon

Omtrent 800 meter etter Arna stasjon møtes de to jernbanesporene og fortsetter i en
felles tunnel. Det nye sporet entrer fjell i ny portal som etableres rett sør for den
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eksisterende portalen. Det er plassert veksler utenfor portalene og inne i to-spors
tunnelen, slik at det oppnås fleksibilitet i bruken av tunnelene. Selve stasjonsområdet vil
være mer eller mindre uendret, utenom endringer på sporopplegg og tekniske
installasjoner.
Banetunnelen og vegtunnelen møtes et godt stykke etter Arna. Den nye doble
Tunesfjelltunnelen (E16) svinger nordover, mens den nye Arnatunnelen for jernbanen
svinger sørover. Før tunnelene møtes vil det på vegtunnelen være regelmessige
tverrforbindelser for rømning mellom de to tunnelløpene. Rømning fra banetunnelen er
løst med egne rømningstunneler ut i dagen, til den eksisterende Arnanipatunnelen og
mellom de ulike jernbanetunnelene. Det er plassert regelmessige rømningstunneler
mellom de to tunnelene etter at de møtes, for rømning fra jernbane til veg.

Figur 4-8 - Oversiktsbilde over bane og veg fra Arna til de møtes i fjellet på veg til Trengereid.

4.2.3

Dagsone 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 kryssområdet, men det ligger et bakeri på rasteplassen ved
rundkjøringen.
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Det kommer bekker ned Trengereiddalen og Vestredalen, som ligger under kryssområdet
i sør. Langs Trengereidsvingane, nedenfor rasteplassen, ligger det en
transformatorstasjon. Fjellsidene på begge sider er noe skredutsatte. Store deler av
kryssområdet ligger på sprengsteinfylling med bra bæredyktighet.

Figur 4-9 - Dagens situasjon i Trengereid

I Trengereid blir det etablert to halve kryss for å oppnå det mest funksjonelle alternativet,
se Figur 4-10. I fjellet er det vest- og østvendte tunnelramper. Dette er en fleksibel
løsning som også gjør det mulig å bygge et ekstra tunnelløp mot Vaksdal om det skulle
bli aktuelt i fremtiden. Jernbane, vist med blå linje på figuren, er så vidt ute i dagen i
Trengereid.
E16 svinger sørover og kommer ut i en kort dagsone i dagens kryssområde på
Trengereid. Den fortsetter inn i nye Raudnipatunnelen (E16) til Vaksdal. Banetunnelen og
vegtunnelen skiller lag et stykke øst for Trengereid. Jernbanen ligger på et lavere nivå, i
en kort dagsone mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen, nede ved den eksisterende
trafoen i Trengereidsvingane.
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Koblingen til ny E16 vil på begge sider av Trengereid bli løst med ramper i fjell. Den nye
Raudnipatunnelen mellom Trengereid og Vaksdal har tunnelramper av og på som
strekker seg ut i dagen og kobler seg på lokalvegsystemet i en ny rundkjøring 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
annen ny rundkjøring. Disse to koblingene til E16-tunnelene er bare halve kryss. Den
vestlige rundkjøringen vil ha armer mot Tunesfjelltunnelen (E16), mot dagens veg til
Arna, mot Hardangervegen og mot den østlige rundkjøringen. Den østlige rundkjøringen
vil ha armer mot Raudnipatunnelen (E16), mot dagens vegtunnel til Vaksdal, mot
Trengereid sentrum og mot den vestlige rundkjøringen. 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.

Figur 4-10 - Fremtidig veg og bane i Trengereid.

Dimensjonerende trafikkmengde for E16 mellom Trengereid og Arnadalen gjør at det må
bygges fire-felts veg med to tunnel-løp på denne strekningen. Dette gjør at det blir en
overgang fra fire-felts veg til to-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 med tydelig og gjennomtenkt oppmerking,
skilting 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
kommer fra den nye doble Tunesfjelltunnelen fra Arnadalen. De to portalene for E16
kommer i konflikt med dagens veg mot Hardanger, så denne blir lagt om og plasseres
over tunnelportalene for E16.
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Figur 4-11: 3D-Illustrasjon av ny situasjon i på Trengereid.

4.2.4

Dagsone Vaksdal

I Vaksdal krysser dagens E16 dalen i en liten dagsone mellom Bogatunnelen i sør og
Jamnatunnelen i nord, se Figur 4-12. Det er bare ett kryss på E16 i 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.
Grunnen i området består for det meste av morene- og elveavsetninger av grus med
varierende bæreevne. Fra en demning i Tolåsen går det en rørledning nedover dalen, mot
kraftverket nede ved Stormøllen.
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Figur 4-12 - Dagens situasjon i Vaksdal

På Vaksdal utarbeides det planforslag for to ulike løsninger. Begge løsningene er utredet i
det tekniske forprosjektet og er illustrert i Figur 4-13. I planforslag B1 ligger
jernbanestasjonen og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal senter. I B2 ligger
jernbanestasjonen rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor sentrum, oppe i
Tolåsen.
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Figur 4-13 - Traséalternativ B1 og B2 i Vaksdal

De to aktuelle vegalternativene inkluderer kryssramper i fjell tilknyttet Boge- og
Jamnatunnelen. Alternativene, B1 og B2, er vist sammen med jernbanealternativ i Figur
4-14 og Figur 4-15 under.

Figur 4-14 - Alternativ B1 der jernbanestasjon og E16 ligger rett øst for Vaksdal sentrum.
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Figur 4-15 - Alternativ B2 der jernbanestasjon ligger rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor
sentrum, oppe i Tolåsen.

Den nye Raudnipatunnelen mellom Trengereid og Vaksdal har tunnelramper som kobler
seg på den eksisterende Bogatunnelen med en ny rundkjøring. På samme måte har den
nye Berrfjelltunnelen mellom Vaksdal og Helle tunnelramper av og på som kobler seg på
den eksisterende Jamnatunnelen med en ny rundkjøring. Disse to koblingene til E16tunnelene er bare halve kryss. Koblingen i Bogatunnelen kan bare benyttes for trafikk til
og fra Vaksdal, mens koblingen i Jamnatunnelen bare kan benyttes for trafikk til og fra
Helle.

Vaksdal B1
Tunnelene for veg (Raudnipatunnelen) og bane (Skulstadtunnelen) kommer parallelt mot
Vaksdal fra Trengereid. Det er plassert regelmessige rømningstunneler mellom de to
tunnelene, for rømning begge veger.
Ny jernbanestasjon og E16 ligger plassert like øst for Vaksdal senter. E16 kommer ut fra
Raudnipatunnelen fra Trengereid i en kort dagsone uten kryss, men med havarilommer i
begge retninger. Vegen fortsetter inn i den nye Berrfjelltunnelen til Helle og passerer like
under den eksisterende Jamnatunnelen. Den nye jernbanetunnelen (Vaksdalstunnelen) til
Stanghelle passerer også like under Jamnatunnelen. Jernbanen går direkte inn i denne
tunnelen etter stasjonen på Vaksdal. Jernbanen kommer direkte inn på stasjonen fra den
nye Skulstadtunnelen fra Trengereid.
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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 koble
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. Lokaltrafikken mellom Vaksdal sentrum og Tolåsen blir løst med
en lokalveg som ligger over portalene for E16 og jernbanen. Det er plassert trapper og
heiser som kobler denne lokalvegen sammen med de to perrongene. Det vil bli tilrettelagt
for stasjonsfunksjoner og parkering ved siden av stasjonen, rett nord for Vaksdal senter.
Elven ligger i samme løp som i tidligere, og passerer under ny E16 og jernbane. Langs
elven er det også plassert en gangforbindelse, som kobler sammen området ved Vaksdal
senter og vegen Brualeitet mot Tolåsen.

Figur 4-16 - Oversiktsbilde over løsning i dagsonen i Vaksdal i alternativ B1.

Vaksdal B2
Ny jernbanestasjon ligger plassert rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger plassert
oppe i Tolåsen. Den nye jernbanetunnelen (Skulstadtunnelen) fra Trengereid 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 (Vaksdalstunnelen) til Stanghelle.
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Figur 4-17 - Oversiktsbilde av dagsonene i B2 i hhv. Vaksdal sentrum og Tolåsen.

Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke sør for Vaksdal, og den nye
Raudnipatunnelen (E16) fra Trengereid 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. Tunnelen til Helle kommer ut lavere enn vegen oppover
dalen, så denne er lagt om, over portalen. En beredskapsveg er plassert fra lokalvegen
bort til den nordre tunnelportalen. E16 fortsetter inn i den nye Berrfjelltunnelen mot
Helle.
Et stykke etter Vaksdal møtes tunnelene for bane og E16 igjen, og de går parallelt videre
mot Stanghelle. Det er plassert regelmessige rømningstunneler mellom de to tunnelene,
for rømning begge veger.

4.2.5

Dagsone Stanghelle

På Stanghelle passerer både dagens jernbane og E16. Jernbanen, med stasjon, ligger nede
langs østsiden av fjorden, og krysser på bru over til vestsiden av Dalevågen videre
nordøstover mot Dale. Det er bare ett kryss på E16 på Stanghelle. Trafikken som skal til
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østsiden av E16, tar av mot vest og kjører under E16 i kulvert, mot boligområdet og
Stanghelle skule. Parallelt med, og rett øst 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 Dalevågen. 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 4-18 - Oversiktsillustrasjon som viser dagens situasjon på Stanghelle.

Ny jernbanetrasé kobler seg på 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. Det bygges ny bro
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over Dalevågen og Ardalsvegen. Broen er direkte koblet til ny jernbanestasjon, plassert i
området rett vest for butikken 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 nedklassifisert 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 de to
områdene som er skilt av stasjonen. Sør for stasjonen går jernbanetraséen inn under
kryssområdet, i tunnel til Vaksdal (Vaksdalstunnelen).

Figur 4-19 - 3D-illustrasjon av ny situasjon i dagsonen på Stanghelle

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 mellom de to tunnelene, for rømning begge veger.

4.2.6

Dagsone Helle

Planområdet for ny E16 ender i nord på Helle, der dagens E16 går i en liten dagsone
mellom Lågaskartunnelen og Helletunnelen. Her er busslommer i begge retninger, og
ventstresvingefelt 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
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går i kulvert under kryssområdet, ned mot Dalevågen. Det finnes noe berg i dagen, men
ellers har grunnen i kryssområdet dårlig bæreevne.

Figur 4-20 - Oversiktsillustrasjon over dagens situasjon i Helle.

Lengst nord i planområdet, ved den sørlige portalen på Helletunnelen, kobles ny E16 på
dagens E16. Den nye tunnelen (Berrfjelltunnelen) fra Vaksdal kommer ut ved siden av den
eksisterende Lågaskartunnelen til Stanghelle. Den eksisterende tunnelen vil bli
nedklassifisert til lokalveg. Et nytt, kanalisert kryss vil håndtere trafikken til og fra
Stanghelle og Dalevågen. Kryssområdet får busslommer i begge retninger samt en kulvert
under vegen for trafikk til og fra området øst for ny E16. Et stykke inn i den nye E16tunnelen 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.
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Figur 4-21 - Ny situasjon i dagsonen på Helle

4.3

Avgrensinger

Følgende avgrensninger gjelder for ROS-analysen:
•

ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har
samfunnsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.

•

Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke
da dette skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

•

ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder driftsfase fram til eventuell ny,
vesentlig ombygging.

•

Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall
meteoritter, eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.

Denne rapporten er avgrenset til å omhandle driftsfasen av dagsonene på E16 og
Vossebanen. Det er utarbeidet en separat ROS-analyse for dagsonene i anleggsfasen,
samt grovrisikoanalyse av tunnelene.
Merk at «miljø» er tatt ut som konsekvenstype i DSBs veiler for ROS, siden det er de
uønskede hendelsenes virkning på befolkningen (ikke natur) som er grunnlaget for
vurderingene. Videre skriver DSB at «kommunen og utbyggere må vurdere om de likevel
ønsker å ta med konsekvensene for miljø eller andre konsekvenser i analysen». Det er i
denne analysen gjort en vurdering på at akutthendelser som utbyggingen vil påføre
naturen blir inkludert.
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5.1
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For å kunne beskrive risiko må man identifisere farer som kan oppstå. Identifikasjon av
farer ble gjort ved å gjennomføre to fareidentifikasjonsmøter hos Sweco i Bergen hhv.
28.11.19 og 04.12.19. Fareidentifikasjonsmøtene ble delt opp etter kommune, det vil si
at man i det første møtet identifiserte farer i dagsonene for veg og bane i Bergen
Kommune (dagsoner i Arna og Trengereid), mens det andre møtet ble brukt til å
identifisere farer i dagsonene i Vaksdal Kommune (dagsoner i Vaksdal og Stanghelle).
Møtedeltakerne for møte 1 og møte 2 er beskrevet i Tabell 5-1 og Tabell 5-2.

Tabell 5-1. Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte avgrenset til Bergen kommune.

Navn

Funksjon / tittel

Firma

Oddvar Hjellum

Fagekspert risiko og møteleder

Rambøll Sweco

Kristin H. Kjellevold

Senior sikkerhetsrådgiver og teknisk sekretær

Rambøll Sweco

Vidar Dahle

Sikkerhetsrådgiver og teknisk sekretær

Rambøll Sweco

Mari Ervik

Ingeniørgeologi tunnel

Rambøll Sweco

Maria Jebran

Ansvarlig strekning 2 (Trengereid)

Rambøll Sweco

Espen Eidsvåg

Geologi - skred

Rambøll Sweco

Markus Först

Hydrologi

Rambøll Sweco

Rolf P. Høydal

DL - Bane og stasjoner

Rambøll Sweco

Pål Ytrehus Ibrekk

Spordesign og faseplanlegging - bane

Rambøll Sweco

Nils Arne Instanes

DL – Veg og underbygning bane

Rambøll Sweco

Espen M. Drange

DL - Plan og prosess

Rambøll Sweco

Christina Hegge

Assisterende oppdragsleder

Rambøll Sweco

Vibeke Gunstensen

Brannvesen (Bergen kommune)

Brannvesen

Leif Kvarme

RAMS-rådgiver

Bane NOR
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Tabell 5-2: Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte avgrenset til Vaksdal kommune.

Navn

Funksjon / tittel

Firma

Oddvar Hjellum

Fagekspert risiko og møteleder

Rambøll Sweco

Kristin H. Kjellevold

Senior sikkerhetsrådgiver og teknisk sekretær

Rambøll Sweco

Vidar Dahle

Sikkerhetsrådgiver og teknisk sekretær

Rambøll Sweco

Anne Marit Devik

Ansvarlig veg Stanghelle/Helle

Rambøll Sweco

Kenneth Hansen

Ansvarlig veg Vaksdal

Rambøll Sweco

Markus Först

Hydrologi

Rambøll Sweco

Eirik Grønstøl

Rømning og brann

Rambøll Sweco

Nils Arne Instanes

DL – Veg og underbygning bane

Rambøll Sweco

Pål Ytrehus Ibrekk

Spordesign og faseplanlegging - bane

Rambøll Sweco

Jan Håvard Øverland

Oppdragsleder

Rambøll Sweco

Vibeke Gunstensen

Brannvesen (Vaksdal kommune)

Brannvesen

Idar Reistad

Planleggingsleder

Statens vegvesen

Leif Kvarme

RAMS-rådgiver

Bane NOR

Torunn Rosnes Jæger

Planleggingsleder

Bane NOR

5.2

Inndeling av analyseobjektet

I forkant av analysemøtet ble analyseobjektet delt inn i del-elementer for å få en
strukturert gjennomgang. Strekningen er naturlig delt opp etter dagsoner, beskrevet i
Tabell 5-3 under. Selv om linjene følger hverandre parallelt er det kun på Trengereid og
alternativ B1 i Vaksdal hvor linjene ligger ved siden av hverandre i dagsonen. Se Figur 1-1
for oversiktsbilde. Det kan likevel være ulike uønskede hendelser som kan oppstå for
bane og veg. Det må dermed utføres uavhengige analyser av alle dagsonene for veg og
jernbane.
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Tabell 5-3: Inndeling av analyseobjektet

Delelement

Jernbane (J)

Veg (A)

1

J - Dagsone Arna stasjon

V – Dagsone Arnadalen

2

J – Dagsone Trengereid

V – Dagsone Trengereid

Ja – Dagsone Vaksdal sentrum (B1)

Va - Dagsone Vaksdal sentrum (B1)

Jb – Dagsone Vaksdal sentrum (B2)

Vb – Dagsone Tolåsen utenfor Vaksdal

3

sentrum (B2)
4

5.3

J – Dagsone Stanghelle

V – Dagsone Helle

Dokumentasjon av arbeidsmøtet

Arbeidsmøtet ble dokumentert i en analyselogg som ligger som Vedlegg 1 til denne
rapporten. Analyseloggen er inndelt i følgende element:
•

Løpenummer (#)

•

Linje; Jernbane (J), Veg (V)

•

Del-element

•

ID-nummer (Kombinasjon av linje, del-element og løpenummer – se beskrivelse i
neste kapittel)

•

Uønsket hendelse

•

Beskrivelse/Årsaker

•

Eksisterende barrierer/tiltak og sårbarhetsvurdering

•

Sannsynlighet (1-5)

•

Begrunnelse for valg av sannsynlighetsklasse

•

Konsekvens (1-5) for
o

Liv og helse

o

Stabilitet

o

Materielle verdier

o

Miljø
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•

Begrunnelse for valg av konsekvensklasse

•

Usikkerhet

•

Forslag til tiltak og mulig oppfølging
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Fokus i denne fasen har ikke vært på forslag til tiltak og oppfølging, men der det ble
diskutert i analysemøtet ble det notert ned i analyseloggen.
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Vurdering av risiko og sårbarhet

6.1

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
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Begrunnelse for valg av sannsynlighetsklasse og konsekvensklasse er gjort både basert
på informasjon i møtet fra møtedeltagerne, og på vurderinger gjort i etterkant.
Her følger risikovurderingene av hendelsene som er relevante for tiltaket. Hver hendelse
er tilegnet et nummer, og det er fylt ut et skjema for hver hendelse som er relevant for
tiltaket. Nummerering av hendelser beskriver hvilken linje hendelsen tilhører (Jernbane (J)
eller Veg (V)), hvilket delelement av linjen den tilhører (delelement 1 til 4) i tillegg til at
hendelser på samme linje og delstrekning har fått et løpenummer (-1, -2, -3 osv.).
Inndelingen er beskrevet i Tabell 6-1 hvor beskrivelse av delelement også er medtatt.
Eksempelvis vil uønsket hendelse nummer 3 for jernbane i dagsonen på Stanghelle få
løpenummer J4-3.

Tabell 6-1: Inndeling av analyseobjektet.

Linje

Jernbane (J)

Veg (V)

Del-

Beskrivelse

ID-nummer

1

Dagsone Arna stasjon

J1-

2

Dagsone Trengereid

J2-

3a

Dagsone Vaksdal alt. B1

J3a-

3b

Dagsone Vaksdal alt. B2

J3b-

4

Dagsone Stanghelle

J4-

1

Dagsone Arnadalen

V1-

2

Dagsone Trengereid

V2-

3a

Dagsone Vaksdal alt. B1

V3a-

3b

Dagsone Tolåsen alt. B2

V3b-

4

Dagsone Helle

V4-

element
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Presentasjon av risiko

I fareidentifikasjonsmøtene er det avdekket totalt 135 uønskede hendelser. Sannsynlighet
for hendelsen og konsekvens med hensyn på «liv og helse», «stabilitet/
framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø» er logget i analyseloggen (se Vedlegg
1). Mange av de uønskede hendelsene har påvirkning på flere av konsekvenskategoriene.
Noen hendelser er ikke videre vurdert ettersom grunnlaget for vurdering av risiko er
mangelfullt på nåværende tidspunkt og bør derfor sees på i neste fase.

Liv og helse:
I fareidentifikasjonsmøtene ble det avdekket totalt 85 uønskede hendelser som kan
medføre konsekvenser for «liv og helse». Av disse hendelsene havnet 16 i oransje område
og 50 i gult område, mens 19 havnet i grønt område. Ingen av hendelsene er vurdert til å
være røde hendelser. Se Figur 6-1 for risikomatrise for «Liv og helse». Rangering av
hendelser i matrisen (1-5) er gjort på bakgrunn av fremgangsmåte beskrevet i kapittel
3.2 og 3.3.

Figur 6-1 - Risikomatrise "Liv og helse" for hele strekning.

Stabilitet/framkommelighet:
89 uønskede hendelser er avdekket som kan påvirke «stabilitet/framkommelighet» på
strekningen. 57 av disse hendelsene er vurdert til å havne i gult område, mens 15 og 17
hendelser havner i hhv. oransje og grønt område. Det er ikke avdekket noen hendelser
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som vurderes å havne i rødt område. Se Figur 6-2 for risikomatrise for
«Stabilitet/framkommelighet».

Figur 6-2 - Risikomatrise "Framkommelighet" for hele strekning.

Materielle verdier:
80 hendelser er identifisert som kan forårsake konsekvenser for «materielle verdier». Av
disse havner 45 hendelser i gult område, 2 i oransje område og 33 i grønt område. Det er
heller ikke her avdekket noen hendelser som vurderes å havne i rødt område. Se Figur
6-3 for risikomatrise for «materielle verdier».

Figur 6-3 - Risikomatrise "Materielle verdier" for hele strekning.
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Miljø:
7 hendelser er avdekket som kan påvirke «miljø». 2 hendelser er plassert i hhv. grønt og
gult område, mens 3 hendelse havner i oransje område. Ingen hendelser er avdekket som
vurderes til å havne i rødt område. Se Figur 6-4 for risikomatrise for «miljø».

Figur 6-4 - Risikomatrise "Miljø" for hele strekning.

I de neste delkapitlene er det benyttet tilsvarende risikomatriser for å vise risikobildet i de
ulike dagsonene Arna, Trengereid, Vaksdal (B1 og B2) og Stanghelle. Beredskap omtales i
korte trekk i slutten av hvert delkapittel.

6.2.1

Risikobilde Arna

Dagsonen i Arna består av to lokasjoner; Arna stasjon i sentrum hvor jernbanen går og
Arna v/Asko hvor E16 går. Det er i Arna avdekket totalt 35 potensielle uønskede
hendelser i Arna. Se Figur 6-5 for risikomatriser i Arna.
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Figur 6-5 - Risikomatriser dagsone Arna.

Som vi ser av matrisene er det flest identifiserte hendelser som utgjør risiko for
«framkommelighet». Det er likevel mange hendelser som også kan resultere i
konsekvenser for «liv og helse» og «materielle verdier».

Jernbane:
Utbygging av Arna stasjon byr på få nye utfordringer i forhold til dagens situasjon. Det er
kun én hendelse vurdert til å havne i oransje risikoområde for jernbane. Det er også
identifisert et fåtall gule hendelser som omhandler myke trafikanter. De viktigste
hendelsene er belyst i tabellen under:
Tabell 6-2: Uønskede hendelser for jernbane i Arna.

ID

Uønsket hendelse

Beskrivelse og vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

J1-2

Vibrasjoner

Det vil oppstå hyppigere vibrasjoner i

Kan vanskelig

nærhet til stasjonsområde pga. hyppigere

fjernes slik bane er

avganger, men styrken på vibrasjonene vil

plassert.

være de samme som før. Vibrasjon ligger
innenfor normalkrav for jernbane. Vurdert
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som svært lav konsekvens for liv og helse.
Svært høy forekomst gjør at denne
hendelsen havner i oransje risikoområde.
J1-5

Adkomst myke

Nysgjerrige mennesker og dyr kan forsøke

Etterse at barrierer

trafikanter til

å ta seg til tunnelmunning fra hovedveg

opprettholdes

tunnelmunning fra

på oversiden av tunnelmunning.

oversiden

Utfordrende å komme seg til
tunnelmunning pga. flere barrierer før
man når spor (veg, museumsspor, kratt,
gjerde). Kan i verste fall føre til alvorlig
skade/død.

J1-6

Adgang for

Dagens tunnel vil bli inaktiv (kun 4

Vurdere om tunnel

uvedkommende

gjennomkjøringer i året). Det kan være

skal stenges i

mennesker og dyr i

fristende å gå inn i tunnelen når det ikke

fremtiden eller om

fremtidig avstengt

går tog der lengre. Kan resultere i

den skal stå åpen.

tunnel

hærverk.

Veg:
I Arnadalen ved Asko entrer E16 ny tunnel til Trengereid. I forbindelse med ny veg og bro
over dalen er det avdekket potensielle uønskede hendelser som medfører risiko.
Hendelsene med høyest risiko er beskrevet nærmere i tabellen under.
Tabell 6-3: Uønskede hendelser for veg i Arna.

ID

Uønsket

Beskrivelse og vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

Biler kan gli

Tverrfall på avkjøringsrampen - 6,5%

Fokus på rask innsats

sideveis i

kurve. Hvis det oppstår kø og det er glatt

dersom det blir frost, for

avkjøringsram

kan biler gli sideveis. Kan føre til mindre

å holde vegbane isfri.

pen

kollisjoner.

Fremkommelig

Betongkulvert ved lokalvegen

hetsproblem

(nord/sørgående veg langs

dersom to

næringsbyggene). Vil være sannsynlig at

store kjøretøy

en slik hendelse kan oppstå årlig. Vil dog

skal passere

føre til begrensede konsekvenser.

hendelse
V1-1

V1-2

hverandre ved
kulvert.

E16 og Vossebanen

Vurdere fartsreduksjon.
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Store trafikksvingninger på vegen, fare for
kø i perioder med mye trafikk. At trafikk
vil flyte bedre i Trengereid kan føre til at
kø flytter seg derfra. Sannsynlig at kø kan
oppstå i ferieavvikling som påske med
svært mange bilister. Vil føre til redusert
framkommelighet i en periode.

V1-7

Farlige

Utfordrende med 5-armet rundkjøring sør

hendelser i

i Arnadalen. Trangt område rundt

rundkjøring

rundkjøring gjør at vinkler inn i

pga. feilkjøring

rundkjøring ikke er ideelle. Kan føre til

Tilpasse fartsnivå

kollisjoner.
V1-8

Skred av stein/

Stein- og løsmasseskred i området.

Geolog følger opp og

løsmasser

Påvirket av frost og vann. Kan oppstå og

utreder. Tiltak blir

føre til at biler blir truffet.

prosjektert etter geologs
vurdering i senere fase.

V1-9

Nedfall

Nedfall av vann, is, trær, steinsprang langs

Nett og sikring skal

skjæring på veg.

vurderes av geolog.
Skjæringshøyde ved
kryss krever ekstra
utredning. Geometrisk
utforming blir hensyntatt
mtp. disse farene.

V1-11

Trafikkulykker

Betongbroer mer utsatt for isdannelse enn

Fokus på rask innsatstid

på grunn av

asfalt. Avkjøringsramper med sving mest

dersom det blir frost, for

islagt

utsatt for trafikkulykker. Vurdert til å

å holde vegbane isfri.

betongdekke

kunne oppstå en gang ila. 1-10 år.
Konsekvens kan føre til få alvorlig
skadde/drepte personer, vil føre til stengt
veg i kortere periode og materielle
ødeleggelser på biler og evt. rekkverk.

V1-15

Manglende

Dersom det skjer en ulykke på FV587 må

Vurdere utbedring av

omkjøringskap

omkjøringsveg benyttes. Arnatveitvegen er

omkjøringsveg

asitet

da aktuell omkjøringsveg, men har ikke
tilstrekkelig kapasitet. All trafikk vil da
måtte gå gjennom boligområde. Vil føre til
fremkommelighetsproblemer.

E16 og Vossebanen
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Vurdere
oppsamlingsmuligheter

Vannplaning

Vannplaning på broen i høye hastigheter,

Gunstig fall og

på broen

pga. overvann og lite fall. Kan føre til

drenering. Vurdere riktig

ulykker med en eller flere involverte biler.

hastighet.

Rasfare ved

Rasfare kan føre til at biler eller veg blir

«Enkelt» påhugg. Sikring

tunnelpåhugg

truffet. Kan føre til mindre konsekvenser

prosjekteres, lengde på

for liv og helse, framkommelighet og

tunnelportal utvides etter

materielle verdier.

behov.

Oppsummert er Arna en dagsone hvor det ikke er store sikkerhetsmessige utfordringer å
ta hensyn til. E16 i Arnadalen er mer utsatt for uønskede hendelser enn stasjonsområde i
Arna sentrum – med tanke på ras, men også med tanke på brokonstruksjon og ramper
som er utsatt for klimatiske utfordringer.

Beredskap:
Beredskap i Arna sentrum svekkes ikke. Det vil være god tilkomst langs hovedveger som
benyttes i dag.
Hvis det oppstår hendelser som gjør at fremtidig E16 stenges har man
omkjøringsmuligheter gjennom Arnatveitvegen. Denne vegen går gjennom boligområde
og kapasitetsmessig byr dette på store utfordringer. Det er dermed ingen egnede
omkjøringsmuligheter før neste byggetrinn er ferdigstilt. Denne utfordringen gjør
fremkommelighet sårbar for nødetater. I fremtiden øker også trafikkmengden, noe som
påvirker denne utfordringen i ytterligere negativ retning. Det er lagt opptil havarilommer
på begge sider av bro. Plassering av havarilomme må ta hensyn til at den ikke kan være
like ved tunnelmunningen.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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Risikobilde Trengereid

Figur 6-6 - Risikomatriser Trengereid.

Matrisene viser at det er omtrent like mange hendelser som påvirker «Liv og helse»,
«Framkommelighet» og «Materielle verdier». «Materielle verdier» har en større andel
hendelser som havner i grønt risikoområde. I tabellene under er et utdrag av
analyseloggen med de viktigste uønskede hendelsene listet opp:

Jernbane:
Jernbanen er kun ute i en kort dagsone i Trengereid. Det vil ikke være noe stopp her, tog
passerer derfor i denne dagsonen i full hastighet.
Tabell 6-4: Uønskede hendelser for jernbane i Trengereid.

ID

Uønsket

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

Erosjonsfare fra elv. Elv må legges om og får

Utredes videre.

ny flomvei. Problemer med erosjon vil føre til

Prosjektere og bygge

lengre stenging av jernbane.

en sikker løsning.

hendelse
J2-2

Erosjonsfare

E16 og Vossebanen
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Ras av

Ras av løsmasser fra fjellside i øst. Rasutsatt

Sikre portal. Vurdere

løsmasser,

område hvor det finnes en del småskrenter

energidrepebasseng.

trær og skog

og røtter. Kan føre til konsekvenser for
fremkommelighet og materielle verdier.

J2-5

Uvedkommend

Uvedkommende entrer sporet i dagsonen.

Fysiske sperringer i

e på sporet

Lav sannsynlighet for forekomst. Vil føre til

dagsone

alvorlig skade/død.
J2-6

Kasting av

Sannsynlig at noen kan bli fristet til å kaste

- Vurdere å legge inn

objekter fra

gjenstander på toget. Kan føre til begrensede

ekstra avstand

rasteplass/utki

konsekvenser på liv og helse og materielle

mellom rasteplass og

kkspunkt ned

verdier.

tog.

på sporet

- Vurdere gjerder,
skilt, overvåkning etc.

J2-7

Støy

Tog vil gi ny støykilde i dalen. Høy lyd i korte

Støyskjerming

periode når tog passerer i
100km/t(godstog)/200km/t(passasjertog).
Vil påvirke beboere i området daglig, men vil
ikke føre til alvorlig skadde/drepte personer
– dermed vurdert til å havne i
konsekvensklasse 1.
J2-10

Kjøretøy kjører

Forutsetter at et større kjøretøy kjører

av Fv som går

gjennom autovern på Fv og i tillegg treffer

like over

jernbanespor. Svært lav sannsynlighet for å

jernbanespor,

oppstå, men vil føre til store konsekvenser

og lander i

for alle konsekvensklasser bortsett fra miljø.

spor

Veg:
Trengereid er en utsatt dagsone både med tanke på ras og med tanke på at det er mye
trafikk som skal avvikles på et lite geografisk område. Avrampinger i fjell er blant annet
med på å bidra til at det potensielt kan oppstå farlige situasjoner.
Tabell 6-5: Uønskede hendelser for veg i Trengereid.

ID

Uønsket hendelse

E16 og Vossebanen

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging
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Trafikkuhell ved

Rundkjøring kommer brått på etter at man

Følge opp at

kjøring ut av tunnel

kommer ut av tunnel. Det er kun 50 meter

planlagte løsninger

og inn i

fra tunnelmunning til man møter

blir fulgt opp: -

rundkjøring – fra

rundkjøring. Typiske årsaker til ulykker:

Nedskiltet

Vaksdal

Mye informasjon på kort tid, stor

fartsgrense i rampe

fartsreduksjon, om vinteren fare for glatt

- skilte at

veg. Denne løsningen er ikke iht. krav og

rundkjøring

det er søkt om avvik. Selv om det er lagt

kommer

opp til god sikt på 125m er det sannsynlig

- tverrgående

at det kan oppstå ulykker. Konsekvensene

striper.

av slike hendelser er vurdert til å være
begrenset til påkjørsel bakfra og lettere
personskader.
V2-4

Trafikkuhell ved

Rundkjøring kommer brått på etter at man

Følge opp at

kjøring ut av tunnel

kommer ut av tunnel. Det er kun 25 meter

planlagte løsninger

og inn i

fra tunnelmunning til man møter

blir fulgt opp: -

rundkjøring – fra

rundkjøring. Typiske årsaker til ulykker:

Nedskiltet

Arna

Mye informasjon på kort tid, stor

fartsgrense i rampe

fartsreduksjon, om vinteren fare for glatt

- skilte at

veg. Denne løsningen er ikke iht. krav og

rundkjøring

det er søkt om avvik. Selv om det er lagt

kommer

opp til god sikt på 125m er det sannsynlig

- tverrgående

at det kan oppstå ulykker. Konsekvensene

striper.

av slike hendelser er vurdert til å være
begrenset til påkjørsel bakfra og lettere
personskader.
V2-6

Kollisjon med

Kollisjon med møtende trafikk pga.

Følge opp lesbarhet

møtende trafikk

forvirring/uoppmerksomhet ved overgang

av trafikkbildet.

pga. forvirring

fra toløpstunnel til ettløps (4 felt til 2).

Sikre at løsning er

rundt overgang fra

Uvanlig løsning at man går over fra tunnel

intuitiv og at det

toløpstunnel til

med to felt i samme retning til tunnel med

ikke er mulig å

ettløps (4 felt til 2).

to felt i ulik retning på kort strekning.

misforstå løsning.

Begrenset sannsynlighet for å oppstå, men
kan føre til frontkollisjon som vil føre til
flere skadde/omkomne. I tillegg
konsekvenser på framkommelighet og
materielle verdier.

E16 og Vossebanen
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Påkjørsel av myke

Få myke trafikanter i området og det

Sikre gode

trafikanter i

legges opp til god gang- og sykkelveg.

fremkommelighets-

vegbane

Likevel sannsynlig at det kan oppstå en

muligheter for

ulykke innen 100 år som fører til alvorlig

myke trafikanter

skade.
V2-8

Kollisjon pga. feil

Generelt mye trafikkavvikling på korte

Vurdere om det er

valg av kjørebane.

avstander på Trengereid. Kan være fare for

behov for skille

å kjøre feil eller ta "snarveier" når veger

mellom vegbaner.

ligger tett inntil hverandre. Vil føre til
kollisjoner i lav hastighet som vil påvirke
konsekvenskategoriene i liten grad.
V2-9

Kollisjon pga.

Utsatt område for vannplaning. Uheldig

vannplaning i

kurvatur i dagsone bidrar til dette. I tillegg

dagsonen

kommer man ut av lange tunneler og

Sikre drenering

entrer dagsone i høy hastighet. Kan føre til
kollisjoner med rekkverk eller andre biler.
V2-10

V2-11

Kollisjon pga. glatt

Etter lange tunneler kommer man ut i kort

Overvåke endringer

vegbane

dagsone i høy fart. Været kan være

i klima. Rask

annerledes her enn der man kom fra. Hvis

innsats ved glatte

det er «plutselig» snør eller oppstår

veger. Vurdere

isdannelse i Trengereid kan dette føre til

skilting for å gjøre

farlige situasjoner og potensielt kollisjoner

bilister

med rekkverk eller andre biler.

oppmerksomme.

Fare for å ikke

Mye trafikk kan gjøre det vanskelig å finne

- Skilting

komme inn på

luke og komme seg inn på hovedveg i

hovedveg fra

ettløpstunnel fra påkjøringsrampe. Dette

påkjøringsrampe,

kan føre til at man

pga. mye trafikk.

- Må stoppe opp og skaper dermed
kødannelse. Dette kan føre til at man blir
påkjørt bakfra.
- Fare for å kollidere i fjellvegg når
akselerasjonsfelt stopper og man enda
ikke har kommet seg inn på hovedveg.
Denne hendelsen kan oppstå flere ganger
årlig. Ofte vil dette løse seg med smidig
trafikkavvikling, men det kan oppstå
kollisjoner.

E16 og Vossebanen

- Vurdere enda
lengre
akselerasjonsfelt

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Risiko- og sårbarhetsanalyse
driftsfase

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

53 av 75
UAS-01-Q-00007
03B
25.09.2020

Prosjektert 125 m langt akselerasjonsfelt,
krav er 75 m.
V2-13

V2-15

Kollisjon pga.

Trafikk fra E16 blendes av møtende trafikk

Vurdere

blendingsfare fra

som kommer ut av Trengereidtunnelen.

blendingsskjerm.

Trengereidtunnelen

Dette kan skape møteulykker eller

til E16

påkjøring bakfra på E16.

Snøskredfare

Ligger til rette for snøskred i dalen. Liten

Geolog følger opp.

sannsynlighet for at et snøskred oppstår,

Snøskjermer må

men et skred kan dekke hele dalen og føre

etableres i fjellside

til konsekvenser for liv og helse,

som hindrer

framkommelighet og materielle verdier.

snøskredet i å gå.

Snøskred vil også stenge av
omkjøringsmulighetene langs eksisterende
E16.
V2-16

Sørpeskred i

Utsatt for sørpeskred langs Skredbekken

Geolog anbefaler å

Vestredalen

og ned i dalføret Vestredalen. Hvis et

bygge splitt-mur

sørpeskred når E16 kan det føre til

ved utløpet av

konsekvenser på liv og helse,

myrområdet, som

framkommelighet og materielle verdier.

trolig utgjør
utløsingsområdet
for sørpeskred

V2-17

Steinsprang/ras

Ligger til rette for steinsprang langs

Geolog prosjekterer

vestsiden av dagsonen. Dette vil kunne

tiltak som sikring

føre til materielle skader på biler og veg

med bolter,

kan bli stengt under rydding. Vil også

fanggjerde og

kunne føre til begrensede

støttegjerder.

skadde/omkomne.
V2-19

Rasfare ifm. med

35m skjæring, men delt i to av sykkelveg.

Utredes av geolog.

høy skjæring der

18m+18m. Det sprenges ut for fremtidig

Tiltak prosjekteres

E16 skal gå.

tube nummer to også. Ras kan treffe

etter behov.

bil/sykkelveg og konsekvenser vil påvirke
fare for liv og helse, fremkommelighet og
materielle verdier.
V2-22

Fare for at snø fra

Brøyting av Fv49 kan føre til fallende snø

- Plan for

snøbrøyting på

på underliggende E16. I tillegg kan biler

gjennomføring av

Fv49 treffer E16

på E16 bli truffet i høy fart, noe som kan

brøyting.

føre til ulykker.

- Vurdere
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eventuelle
skjermer.

V2-23

Trafikkulykker i

Kø kan oppstå, men lite sannsynlig at

ramper pga.

dette vil føre til trafikkulykker ettersom

kødannelser i

det er lagt opp til lange ramper med god

rundkjøring.

sikt. Hvis noen er uoppmerksomme og

Vurdere skilting

kolliderer i noen bakfra kan det føre til
hardt skadde personer og stenging av veg
i en kort periode.
V2-25

Fare for at noen tar

Man kommer fra Arna og mister avkjøring

Midtstripe. Vurdere

U-sving inn i

til Trengereid. Etter å ha passert dagsonen

midtskille.

avkjøringsrampe

har man "mulighet" til å ta U-sving til
venstre og kjøre opp avkjøringsrampe for
motgående kjørefelt. Kan føre til ulykker.
Sannsynlig at noen benytter denne
muligheten. Lang omkjøringsveg helt til
Vaksdal og tilbake (20km) hvis man mister
avkjøring. Vurdert til middels
sannsynlighet for at U-sving oppstår og
fører til kollisjon.

Beredskap:
For veg er det planlagt evakueringslommer på E16, men det er ikke planlagt
beredskapsareal i dagsone på Trengereid. Kan om mulig benytte arealet til
parkeringsplassen ved dagens bakeri. Det bør vurderes behov og mer konkrete løsninger
for arealgjennomføring i tilfelle det oppstår hendelser. Dersom noe skjer på
Hardangervegen er det manglende omkjøringsmuligheter. Man kan benytte E16, men
omkjøringsveger er lange. Gode omkjøringsmuligheter langs eksisterende E16 dersom en
ulykke oppstår på ny E16.
For bane byr dagsonen på en ekstra mulighet for nødetater å entre sporet. Det bør
vurderes å legge til rette for adkomstveg og åpning i gjerde ved trafostasjon.

6.2.3

Risikobilde Vaksdal

I Vaksdal er begge traséalternativer analysert i fareidentifikasjonsmøtene. Det er mange
likheter for jernbanealternativene ettersom de geografisk ligger nært hverandre.
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Hovedforskjellen i resultatene er dermed relatert til veg. Hendelsene med høyest risiko er
omtalt i tabellene under, adskilt etter alternativene B1 og B2.

6.2.3.1 B1 – Vaksdal sentrum

Figur 6-7 - Risikomatriser alternativ B1 Vaksdal.

Jernbane:
Tabell 6-6: Uønskede hendelser for jernbane i B1 Vaksdal.

ID

Uønsket hendelse

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

J3a-4

Lufttrykk som

Vil påvirke de som står på plattform nærmest

Portal må endres

følge av

tunnelportal. Skapes trykk ved

for å minimere

passerende tog ut

forbipasserende tog i 200 km/t. Vil medføre

trykk. Vurdere

av tunnelmunning

ubehageligheter for de som oppholder seg på

ytterligere tiltak

plattform i nærhet til tunnel. Skader antas å

for å sikre

være ubetydelige, men dette kan ramme

personer på

mange mennesker daglig.

perrong.

E16 og Vossebanen
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Skjerming

for bane (ligger litt høyere oppe enn banen).
Brå overgang fra lydstille til støy. Jevnlig støy
og langvarig eksponering representerer
helsefare.
J3a-6

J3a-7

Snøbrøyting/andre

Grensesnitt mot lokalveg på sørsiden. Snø og

Vurdere/etablere

objekter fra ny

andre objekter fra vegen kan komme ned på

hindring mellom

lokalveg havner i

sporene. Sannsynlig at snø fra snømåking

lokalveg og

spor

kan havne på spor. Kan føre til begrensede

kommende

konsekvenser på liv og helse.

E16/Vossebane.

Rasfare: Stein og

Skredfare på både nord- og sørside av dal.

Ivaretas av

jord

Fare for steinsprang. Mindre jordskred også

geolog og

aktuelt. Ras kan føre til alvorlig

sikringstiltak blir

skadde/omkomne på stasjonsområde,

iverksatt.

nedetid av jernbane, samt mindre materielle
skader.
J3a-10

Erosjonsfare

Erosjonsfare på eventuelle pilarer i elven. Vil

Erosjonssikring

kunne føre materielle skader og lengre stopp

kommer i senere

i fremkommelighet dersom skadene blir

fase.

store.
J3a-11

Lekkasje av farlig

Hvis lekkasje oppstår må man i dag kjøre til

Avklare hvor

gods

Evanger. Tog stopper ikke hvis lekkasje

stoppepunkt for

oppstår, men kjører til nærmeste stasjon. Det

farlig gods skal

som lekker inntil man får stoppet på riktig

være. Det vil ikke

plass, havner i terrenget.

etableres nytt
stoppepunkt på
denne
strekningen

Veg:
Tabell 6-7: Uønskede hendelser for veg i B1 Vaksdal

ID

Uønsket hendelse

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

V3a-1

Nødetater krysser

Ulykke på E16 som følge av utrykning.

Skilting i tunnel:

vegen før trafikk

Nødetater benytter beredskapsveg for å

- Stenge tunneler

er stanset.

komme inn i dagsone tett opptil

- Biler bør geleides inn
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tunnelåpning. Må krysse veg i dagsonen

i avkjøringsrampe før

for å komme over i motsatt kjørefelt.

man når dagsonen

Biler kommer ut av tunnelen (fra Voss) i

- Senke farten før man

høy hastighet. Det kan være kjøretøy

når dagsone

som ikke har kommet ut fra tunnelen

- Manuell avsperring

(lang tunnel, tar lang tid før alle er ute)
før nødetater kjører inn på vegen.
Ulykker kan oppstå.
V3a-2

Is og frost

Dagsone består av betongbro der det lett

Variable skilt som

kan oppstå glatt kjørebane. Lange

varsler om fare for is

tunneler og entrer dagsone i høy

før man entrer

hastighet. Man kan komme fra regn i

dagsonen. Overvåke

Trengereid, men væromslag i form av

endringer i klima. Rask

snø og frost i Vaksdal kan komme

innsats ved glatte

overraskende på bilister. Kan føre til

veger.

kollisjoner i rekkverk eller andre biler.
V3a-3

Rasfare: Stein og

Skredfare på både nord- og sørside av

Ivaretas av geolog og

jord

dal. Fare for steinsprang. Mindre

sikringstiltak blir

jordskred også aktuelt. Ras kan føre til

iverksatt.

alvorlig skadde/omkomne på
stasjonsområde, nedetid av jernbane,
samt mindre materielle skader.
V3a-5

Flomfare for

Flom i underliggende elv som vil påvirke

Etablere god

gang- og

gang- og sykkelveg. Flom kan føre til at

omkjøringsveg for

sykkelveg

gang- og sykkelveg må stenges.

myke trafikanter.

Omkjøringsveg finnes. Kan føre til
materielle skader på gangveg og langs
elvebredder.
V3a-7

Snøbrøyting/andre

Grensesnitt mot lokalveg på sørsiden, -

Det bør vurderes å lage

objekter fra ny

snø og andre objekter fra vegen kan

en hindring mellom

lokalveg havner i

komme ned på spor og ny veg. Mengder

eksisterende E16 og

vegbane

med snø ned på motorveg kan føre til

kommende

ulykker i vegbane.

E16/Vossebane for å
forhindre dette.

Beredskap:
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Brannvesen i Dale og på Voss, samt i Bergen og Arna. Dessuten brannvesen i Vaksdal,
som er førsteinnsats, men jobber kun deltid. Kort innsatstid.
Veg: Beredskap har kun tilkomst til nordgående veg. Må krysse E16 for å komme til
sørgående retning. Det er ikke satt av noe beredskapsareal på veg, men det blir
havarilommer på hver side (etter krav), ligger asymmetrisk fordelt. Ikke tenkt noe
sambruk med bane – dette kunne vært en mulighet, men foreløpig ikke vurdert. Gode
omkjøringsmuligheter langs dagens E16 er, dersom en uønsket hendelse oppstår.
Bane: Plattformlengde til bane er 250 m. For å være klassifisert som stasjon skal det være
mulig å evakuere regiontog, det vil si krav til mer enn 280 m. Dette defineres derfor som
tunnel og som redningspunkt inni tunnel. Adkomst for nødetater er enklere i B1 enn B2.
Beredskapsareal skal avsettes i Vaksdal iht. 4.2.1.7. i SRT TSI (ref. /6/). Krav om 500 m2.

6.2.3.2 B2 - Tolåsen

Figur 6-8 - Risikomatriser alternativ B2 Vaksdal.
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Jernbane:
Tabell 6-8: Uønskede hendelser for jernbane i B2 Vaksdal.

ID

Uønsket

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

Rasfare: Stein

Skredfare på både nord- og sørside av dal. Fare

Ivaretas av geolog

og jord

for steinsprang. Mindre jordskred også aktuelt.

og sikringstiltak

Ras kan føre til alvorlig skadde/omkomne på

blir iverksatt.

hendelse
J3b-2

stasjonsområde, nedetid av jernbane, samt
mindre materielle skader.
J3b-4

Støy

Etablerer ny støykilde i området. Fotballbane

Skjerming

spesielt støyutsatt. Barnehage og skole litt
lengre unna, men blir påvirket. Ellers en del
boliger som blir rammet. Jevnlig støy og
langvarig eksponering representerer helsefare.
J3b-5

J3b-9

J3b-10

Brann i

Ligger en emballasjefabrikk i nærhet. Brann i

næringsvirks

denne fabrikken med tilhørende røykspredning

omhet som

kan påvirke jernbane. Tog vil kunne passere,

påvirker bane

men stasjonsområde kan måtte stenges.

Erosjonsfare

Erosjonsfare på eventuelle pilarer i elven. Vil

Erosjons-sikring

kunne føre materielle skader og lengre stopp i

kommer i senere

fremkommelighet dersom skadene blir store.

fase.

Lekkasje av

Hvis lekkasje oppstår må man i dag kjøre til

Avklare hvor

farlig gods

Evanger. Tog stopper ikke hvis lekkasje oppstår,

stoppepunkt for

men kjører til nærmeste stasjon. Det som lekker

farlig gods skal

på inntil man når stoppepunkt havner i

være. Det vil ikke

terrenget. Usikkert hvor mye som blir sluppet ut

etableres nytt

med hensyn til avstand til stoppepunkt.

stoppepunkt på
denne strekningen.

Veg:
Tabell 6-9: Uønskede hendelser for veg i B2 Vaksdal

ID

Uønsket

Vurdering av risiko

hendelse

E16 og Vossebanen

Tiltak/oppfølging
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Kollisjon når

Ulykke på E16 som følge av utrykning.

Tilstrekkelig skilting i

nødetater

Nødetater benytter beredskapsveg for å

tunnel:

krysser vegen

komme inn i dagsone tett opptil

- Stenge tunneler

før trafikk er

tunnelåpning. Må krysse veg i dagsonen

- Biler bør geleides inn i

stanset.

for å komme over i motsatt kjørefelt. Biler

avkjøringsrampe før man

kommer ut av tunnelen (fra Voss), kan

når dagsonen

være kjøretøy som enda ikke har kommet

- Manuell avsperring

ut fra tunnelen (lang tunnel, tar lang tid

- Senke farten før man

før alle er ute) før nødetater kjører inn på

når dagsone

vegen.
V3b-3

Is/frost på

Isdannelse på bro over siste del av

- Vurdere skjerming mot

bro

dagsonen. Bro i betong har større

vannsprut

kapasitet for frost.

- Variable skilt som

- Temperaturovergang

varsler om fare for is før

- Vann i luften fra underliggende foss/elv

man entrer dagsonen

som kan bæres med vinden til bro
V3b-4

Kollisjon pga.

Vind kan føre til sprut fra fossen - kan

Vurdere omfang av

vannsprut fra

komme overraskende for bilister. Fossen

vannsprut. Om

foss

blir litt større enn i dag ettersom man

nødvendig vurdere

graver ut bekk for å oppnå høyde for å

skjerming mot

unngå flom.

vannsprut, kan
kombineres med
eventuell støyskjerming.

V3b-5

Rasfare:

Fare for steinsprang, jordskred og

Geolog vurderer og

Stein, snø,

snøskred (våte) på sørsiden av dagsonen.

prosjekterer tiltak etter

jord

behov. Lang tunnelportal
aktuelt.

V3b-9

Dyr i vegbane

Dyr i området som krysser vegbane. Det

Vurdere gjerde eller

som fører til

finnes hjort i området. Det ligger en gård i

andre sperringer.

kollisjon

dagsonen som blir fjernet. Ligger også
gårdsbruk lengre opp i dalen. Hjort
trekker ofte til dyrket mark. Når den
nærmeste gården forsvinner er det mer
sannsynlig at hjorten vil trekke mot gårder
litt lenger oppe i dalen og vekk fra E16.

V3b-11

Løsmasseras

Løsmasseras som følge av brudd på
vannledning fra høydebasseng.
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Det kan bli aktuelt å slippe eksos fra

Resultater fra

tunnelene ut i denne dagsonen. Dagsonen

spredningsberegninger

ligger på høybrekk. Det er få boliger i

for portalområdene

nærheten, enslig hus ligger omtrent 100

foreligger per i dag ikke.

meter unna vestover.

Luftdisiplin gjør

Utslipp ut fra vegtunneler kan være
betydelige, ettersom utslippene fra all
kjøretøytrafikken inne i tunnelen slippes
ut gjennom portalene i
kjøre/ventilasjonsretningen (med mindre
tunnelen har vertikalventilasjon via
luftetårn e.l.). Dette gjør seg særlig

beregninger og vurderer
hvordan ventilasjon bør
gjennomføres for at man
skal ligge innenfor krav
og grenseverdier for
uteluft oppført i
forurensningsforskriften.

gjeldende for lange og/eller trafikkerte
vegtunneler.

Beredskap:
Brannvesen i Dale og på Voss, samt i Bergen og Arna. Dessuten brannvesen i Vaksdal,
som er førsteinnsats, men jobber kun deltid. Kort innsatstid.
Veg: Tilkomstveg for nødetater ligger rett ved tunnelløp mot nord. For å komme til
motgående kjørefelt må man krysse veg, farlige situasjoner kan oppstå. Bør ha plan for
gjennomføring. Tilkomstveg vil være stengt med rekkverk eller tilsvarende for å hindre
adgang for uvedkommende. Ved utrykning skal tunneler stenges. Ikke tenkt på
gjennomføring av dette enda, bør vurderes i neste fase.
Bane: Påkjøringsramper i nord. Ingen beredskaper skal inn på sporet - en sak som er
under vurdering. Har togfartøy på Voss. Pågående sak hvordan beredskap skal løses i
dette området. Er smale tilkomstveger fra lokalveg og opp til plattform, men iht. til
regelverk. Parkering skal kunne brukes til beredskapsareal. Noe av arealet til den
nærliggende parkeringsplassen kan brukes i en nødsituasjon, totalt behøves 500m2 (ref.
/6/). Plattformlengde 250 m. For å være klassifisert som stasjon skal det gå an å
evakuere regiontog, dvs. krav til mer enn 280 m. Dette defineres derfor som tunnel og
som redningspunkt inni tunnel.
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Risikobilde Stanghelle/Helle

Figur 6-9 - Risikobilde Stanghelle/Helle.

Jernbane:
Tabell 6-10: Uønskede hendelser for jernbane i Stanghelle.

ID

Uønsket hendelse

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

J4-2

Støy

Støy fra bane til nærliggende

Akustikk vurderer

eksisterende boliger og andre

konsekvenser og

samfunnsfunksjoner. De nærmeste

skjerming. Barnehage

boligene er ca. 25 m fra sporene og

flyttes i anleggsfasen.

vil påvirkes. Barnehage og butikk
ligger tett på. Støy fører ikke til
alvorlig skadde/omkomne, men
langvarig eksponering
representerer helsefare.
J4-4

Flomfare for bro

Svært lav sannsynlighet for flom på
bro. Bro ligger 5-6 m over fjord.
Eksisterende bro ligger lavere. Flom
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vil påvirke fremkommelighet til
jernbane og kunne påføre
materielle skader.
J4-5

J4-6

J4-7

Trykk ved

10 m avstand fra portal til

Pågående arbeid å løse

tunnelmunning

plattform. Mindre utfordring enn

dette ved å endre

B1. Vil kunne føre til

tunnelmunning. Ikke like

ubehageligheter for mange

stort problem her som for

reisende som oppholder seg på

alternativ B1 i Vaksdal

perrong, men ingen alvorlige

(med plattform ca. 10m

personskader.

inn i tunnelmunningen).

Uønsket kryssing,

Lav sannsynlighet for å oppstå.

Skilting

mennesker eller dyr,

Kryssing på gangbro over spor

som fører til

medfører ikke mye lengre gangveg.

kollisjon.

Lite tid å spare på sporkryssing.

Flom i bekk

Liten bekk ved eksisterende bro er

Følges opp i neste fase.

flomaktuell. Ardalsvegen som vil gå
under fremtidig spor kan påvirkes
av flom fra denne bekken.
Alminnelig trafikk vil ikke kunne
benytte veg, men vil trolig være ok
for f.eks. brannbiler å benytte
vegen.
J4-10

Rystelser

Rystelser som følge av ny togføring.
Vil skape ny kilde til rystelser i
området. Men moderne
underbygning medfører svært små
konsekvenser på liv og helse. Vil
merkes av omkringliggende
naboer. Havner i oransje
risikoområde grunnet høy
forekomst.

J4-11

Forurensing av

Forurensing av fjorden

Løsning med forurenset

fjorden

(laksefjorden) fra utslipp/ulykker

vann er ikke løst enda. Vil

på banen (både fra tunnel og

trolig bli vann fra veg ned

stasjonsområde). Utslipp fra tunnel

til banetunnelen

og tunnelåpning går i fjorden.

(tverrsalg) og så gå ut i

Konsekvenser av forurensing er

fjorden. Bør kartlegges og

vurdert til å være små.
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utarbeides tiltak etter
behov.
J4-17

Rasfare: Steinsprang,

Skredfare på sørside av dal. Et

Fjellsikring iht. tilrådning

flomskred,

større, potensielt ustabilt fjellparti

fra geolog - omfattende

steinskred/fjellskred.

gir mulighet for

sikring mot steinsprang,

steinskred/fjellskred. Skredfare

både med fanggjerde og

også tidligere vurdert av NGI.

boltesikring.

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk stråling til

Sikre at barnehagens

stråling

nærliggende barnehage. Barnehage

uteområde ikke kommer

m/tilhørende uteområde i god nok

for tett inn på stasjon.

avstand til at dette ikke vil gi
konsekvenser.
Barn stikker av fra

Fare for at barn kan bli påkjørt av

Sikre at barnehage ivaretar

barnehage og entrer

tog hvis de stikker av fra

problemstilling.

stasjonsområde

barnehage. Det er vurdert at dette
er risiko som barnehage må
håndtere med god inngjerding.

Veg:
Tabell 6-11: Uønskede hendelser for veg i Helle

ID

Uønsket

Vurdering av risiko

Tiltak/oppfølging

Ulykker ifm. T-

Midt i dagsonen ligger et T-kryss som fører til

Fravikssøknad er

kryss

Stanghelle. Krav sier at det skal være 250m til

sendt inn. Ikke fått

tunnelmunning på hver side av et slikt kryss, i

endelig svar fra

dette tilfellet kun hhv. 190m og 140m på hver

Vegdirektoratet

side av krysset.

enda.

- For kort avstand mellom kryss og tunnel (<

- Vurdere skilting

250 m).

før man kjører ut

- Siktproblemer: krysset kommer brått på når

av tunnel om farlig

du kommer ut av tunnelen.

vegkryss.

- Kan oppstå kø av bilister som skal til

- Senke

Stanghelle.

fartsgrense

Kan oppstå kollisjoner som følge av disse

- Av- og

årsakene.

påkjøringsfelt

hendelse
V4-1
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- Vurdere planfritt
kryss

V4-2

Påkjørsel pga.

Busslommer i plan kan føre til fare for at folk

Vurdere flytting av

villkryssing etter

krysser i plan og ikke benytter undergang.

bussholdeplass til

å ha gått av

Sannsynlig at fotgjengere krysser veg i plan for

lokalveg, dvs. at

buss

å spare tid, sparer tid på dette. Hvis det

buss må kjøre av

kommer en uoppmerksom bilist som f.eks. er

E16.

fokusert på T-kryss, kan det oppstå
trafikkulykker.
V4-3

Ulykker ifm.

Kryss kommer brått på fra tunnel og det er

Vurdere

entring av E16

ikke akselerasjonsfelt. Dette ble en godkjent

akselerasjonsfelt

fra Stanghelle

løsning fordi den er midlertidig (ukjent hvor
mange år). Kan føre til at man blir påkjørt
bakfra dersom man entrer E16 uten god nok
avstand eller er treg med å akselerere.
Kommer rett ut i 80-sone.

V4-4

V4-5

Siktutfordringer

Ikke optimal sikt ut av tunnel og kryss kommer

Vurdere

som fører til

brått på. Dette kan føre til kollisjoner og

fartsreduksjon

kollisjon

farlige situasjoner.

Ulykker i

Trafikkulykker i dagsonen pga. høy fart,

Skilting og

dagsonen.

forbikjøring el.l. Fall fra Bergen mot Dale, kan

markante

komme ut av tunnel i over 80 km/t. Kommer

midtstriper

fra lang tunnel og kan benytte muligheten til
forbikjøring. Kan føre til kollisjoner i høy fart.
V4-8

Snø/frostutfordr

Klimatiske endringer - kommer ut fra lang

Overvåke endringer

inger som fører

tunnel i høy hastighet. Været kan være

i klima. Rask

til ulykker

annerledes her enn der man kom fra, kan

innsats ved glatte

f.eks. plutselig være snø eller frost. Aktuelt

veger. Vurdere

område for snø om vinteren. Kan føre til at

skilting for å gjøre

bilister blir overrasket. Kan skli og føre til

bilister

kollisjoner med rekkverk eller andre biler.

oppmerksomme.

Vegkryss kun 190 m etter tunnelutgang som
kan føre til ytterligere risiko.
V4-9

Støy

Påvirkning på omkringliggende boliger og

Utredes av

andre funksjoner. Både brå og jevn støy. De

akustikk.

mest nærliggende boliger vil likevel påvirkes,

Støyskjerming vil

spesielt boliger på høyden over

implementeres.
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tunnelmunning. Vanskelig å skjerme disse
boligene. På dette punktet er det ingen alvorlig
skadde/omkomne, men langvarig eksponering
representerer helsefare.

Beredskap:
Beredskapssituasjonen forblir uendret for Stanghelle og Helle, god tilkomst langs nye og
eksisterende veger. Gode omkjøringsmuligheter langs gamle E16.

6.3

Usikkerhet

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en uønsket hendelse vil
inntreffe, omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av
usikkerhet er gjort basert på det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og
sårbarhetsvurderingen.
På generelt grunnlag kan vi si at det er mye usikkerhet knyttet til mange av hendelsene
som er identifisert. Man er fortsatt i en tidlig fase og det foreligger dermed lite detaljerte
løsninger. Det er en rekke pågående analyser som går på geologi, hydrologi,
flomvurderinger etc. som vil redusere usikkerhet og gi bedre grunnlag for vurdering etter
hvert.
Konsekvenser av hendelser som oppstår vil være usikre. For eksempel er konsekvenser
for trafikkulykker og ras/skred usikre og kan variere veldig avhengig av fart, antall
involverte biler og mennesker, størrelse på ras/skred etc. Vi kan oppleve alt fra ingen
skadde til flere omkomne.
Usikkerhet er omtalt i fareloggen der det er relevant.
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Oppsummering av resultat og konklusjon

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko
for samfunnsverdiene liv og helse, stabilitet/framkommelighet, materielle verdier og
miljø i driftsfasen i forbindelse med reguleringsplan av ny E16/Vossebane.
Det er identifisert 135 uønskede hendelser for dagsonene i fareidentifikasjonsmøtene for
ROS. Mange hendelser påvirker flere konsekvenskategorier. Totalt er det dermed
avdekket 261 ulike risikoer.
Det er ikke avdekket noen hendelser som er vurdert til å havne i uakseptabelt (rødt)
risikoområde. Det er derimot en rekke uønskede hendelser som havner i tolerabelt
(oransje og gult) område. Under er hendelser, fordelt på risikovurdering for de ulike
konsekvenskategoriene, fremstilt.
«Liv og helse»:
«Stabilitet/framkommelighet»:
«Materielle verdier»:
«Miljø»:
Oversikten viser at konsekvenskategoriene «Liv og helse» og «stabilitet/
framkommelighet» er mest utsatt med tanke på risiko. Disse kategoriene har flest
hendelser både i gult og oransje risikoområde. For hendelsene i gult og oransje område
bør det vurderes å redusere risiko, enten ved hjelp av sannsynlighetsreduserende eller
konsekvensreduserende tiltak. Det henvises til Vedlegg 1 for en oversikt over alle
hendelser som ble avdekket i arbeidsmøtene.
Arna:
Det er identifisert 34 potensielle uønskede hendelser i dagsonene i Arna, se Figur 6-5 for
risikomatriser. Jernbane bidrar til liten økt risiko. De fleste uønskede hendelsene som er
identifisert er tilknyttet ny kryssløsning og brokonstruksjon for veg i Arnadalen, som
blant annet er utsatt for klimatiske utfordringer.
Det er foreslått 8 tekniske tiltak som bør vurderes i neste fase og 3 operasjonelle tiltak
som bør vurderes i driftsfase for å redusere risiko. Noen viktige tiltak;
- Vurdere om fremtidig inaktiv jernbanetunnel skal stenges ved Tunestveit. Dette vil
minimere sannsynlighet for at uvedkommende tar seg inn i tunnel.
- Overvåke endringer i klima og ha fokus på rask innsats for å holde vegbane isfri slik at
man unngår trafikkulykker.
- Vurdere fartsreduksjon ved kulvert. Det er trangt når to store kjøretøy passerer
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hverandre og ulykker kan oppstå. Fartsreduksjon vil bidra til å hindre at ulykker oppstår,
og bidra til at eventuelle konsekvenser av ulykker blir mindre.
- Utrede nedfall og skred nærmere, både på vest- og østside, og prosjektere tiltak
deretter.
- Vurdere opprusting av omkjøringsveg.
Se Tabell 6-2 og Tabell 6-3 for utfyllende liste over uønskede hendelser med tilhørende
tiltak.
Trengereid:
Det er identifisert 33 potensielle uønskede hendelser i Trengereid. Dette er dagsonen
som representerer flest hendelser som havner i tolerabelt (gult og oransje) risikoområde.
Se Figur 6-6 for risikomatriser. Dagsonen preges av at mye vegtrafikk skal avvikles på et
lite område. Dette medfører at flere uønskede hendelser kan oppstå, blant annet på
grunn av avrampinger i fjell til rundkjøring, korte avstander fra tunnelmunninger til
rundkjøringer (25m), E16 som går fra 4 til 2 felt, klimatiske utfordringer som is/snø og
vannansamling på veg der det er høye fartsgrenser. I tillegg er Trengereid et utsatt
område med tanke på rasfare.
Jernbane er kun ute i dagen i en kort periode og har lite risiko tilknyttet sin drift.
Det er foreslått 12 tekniske tiltak og 15 operasjonelle tiltak for å redusere risiko i denne
dagsonen. Det er viktig at det legges til rette for intuitive løsninger og god skilting –
dette kan føre til redusert risiko av flere uønskede hendelser. Noen viktige tiltak;
- Støyskjerming
- Utrede fare for erosjon, ras, skred og steinsprang, og utarbeide aktuelle sikringstiltak.
- Vurdere nedskilting av fartsgrense, opplysende skilt og tverrgående striper for å
redusere sannsynlighet for trafikkulykker.
- Overvåke endringer i klima. Rask innsats ved glatte veger. Vurdere skilting for å opplyse
om glatte veger i dagsone.
- Vurdere blendingsskjermer på utsatte områder
Se Tabell 6-4 og Tabell 6-5 for utfyllende liste over tiltak.
Vaksdal:
Mange av de samme hendelsene er identifisert for alternativ B1 og B2 i Vaksdal.
Sammenligner man risikomatrisene kommer alternativ B1 best ut med tanke på antall
hendelser som kan oppstå. I alternativ B1 er det identifisert 15 potensielle uønskede
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hendelser. Men, B1-alternativet har flere hendelser som havner i oransje risikoområde for
«Liv og helse» og «materielle verdier» enn B2-alternativet. Det er vegalternativene som
utgjør denne hovedforskjellen i risiko, siden jernbanealternativene har mange likheter i
utforming og nære beliggenheter. I Tolåsen (B2) kan det oppstå flere uønskede hendelser
enn E16 gjennom sentrum, men hendelsene er vurdert til å ha lavere risiko. Totalt er det
identifisert 24 uønskede hendelser i alternativ B2. Det poengteres at hvis det i neste fase
blir besluttet at eksos skal slippes ut i Tolåsen, vil dette øke risikonivået. Det er ikke
aktuelt å slippe ut eksos i Vaksdal sentrum.
Det er foreslått 8 tekniske og 6 operasjonelle tiltak for B1, og 9 tekniske og 5
operasjonelle tiltak for B2, for å redusere risiko. Noen viktige tiltak;
- Utrede fare for erosjon, ras, skred og steinsprang, og utarbeide aktuelle sikringstiltak.
- Støyskjerming. Utsatt område med tanke på støy. Mange boliger berøres av støy, disse
må skjermes for å minske belastning.
- Endre tunnelportal for å minske lufttrykk for passasjerer på stasjon, som følge av
passerende tog. Vurdere ytterligere tiltak for å sikre personer på perrong.
- Etablere hindring mellom lokalveg og ny E16/Vossebane for å unngå at snø og andre
gjenstander treffer veg/spor.
- Etablere gode varslingsrutiner for bilister dersom beredskap må entre dagsone. Vurdere
manuell dirigering. Dette vil minimere sannsynlighet for kollisjoner.
- Overvåke endringer i klima. Rask innsats ved glatte veger. Vurdere skilting for å opplyse
om glatte veger i dagsone. Vil bidra til å redusere sannsynlighet for ulykker i dagsonen.
- Avgjøre nytt stoppepunkt for farlig gods for å minimere konsekvens av eventuell
lekkasje av farlig gods.
- Vurdere i hvilken grad sprut fra foss kan påvirke E16 i Tolåsen. Vurdere eventuell
skjerming.
Se Tabell 6-6, Tabell 6-7, Tabell 6-8 og Tabell 6-9 for utfyllende liste over tiltak.
Stanghelle/Helle:
Dagsonene i Stanghelle og Helle har et lavt risikonivå med kun 6 hendelser i oransje
risikoområde. I alt er det identifisert 26 hendelser, se Figur 6-9 for risikomatriser. De
største utfordringene i denne dagsonen er tilknyttet støy. Det er mange boliger i nærhet
som blir påvirket av ny støykilde. Riktig støyskjerming blir dermed et sentralt tiltak for å
redusere støynivåer til akseptable nivåer.
Det er foreslått 8 tekniske og 6 operasjonelle tiltak for Stanghelle og Helle, for å redusere
risiko. Noen viktige tiltak;
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- Støyskjerming
- Endre tunnelportal for å minske lufttrykk for passasjerer på stasjon, som følge av
passerende tog
- Utrede fare ras, skred og steinsprang, og utarbeide aktuelle sikringstiltak.
- Kartlegge og utarbeide tiltak for utslipp, fra ulykker på jernbanen, til fjord.
- Vurdere av- og påkjøringsfelt, nedskilting av fartsgrense og opplysende skilt i dagsone
inn mot kryss for å redusere sannsynlighet for trafikkulykker.
- Overvåke endringer i klima. Rask innsats ved glatte veger. Vurdere skilting for å opplyse
om glatte veger i dagsone.
- Vurdere alternativ plassering av bussholdeplass.
Se Tabell 6-10 og Tabell 6-11 for utfyllende liste over uønskede hendelser med
tilhørende tiltak.

Ny E16 vil gi høyere grad av sikkerhet enn dagens E16 med 18 tunneler. Med tre tunneler
i stedet for 18, reduseres antall overgangssoner og sannsynlighet for at ras/skred
oppstår på strekningen blir betydelig lavere. Tre lange tunneler gir jevne og gode
friksjonsforhold vinterstid og jevne lysforhold.
Risikonivå på strekningen er med dagens prosjektering tolerabel. Det er tydelig at det
allerede har vært mange fag involvert og at mange potensielle farer allerede er identifisert
og behandlet/unngått. Selv om det er identifisert et stort antall uønskede hendelser i
denne analysen ville både antallet og risikonivået vært høyere uten forarbeidet som
allerede er gjennomført. Det er gjort gode vurderinger av trasévalg med tanke på rasfare,
støy, trafikkløsninger, mm. i forkant av analysemøtene.
Det bør det gjennomføres beredskapsanalyse for å sikre god håndtering av uønskede
hendelser som kan oppstå. Tradisjonell tilnærming til beredskapsplanlegging er at
beredskapen planlegges basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Ved å implementere tiltakene foreslått i denne analysen kan risiko reduseres ytterligere,
slik at flere hendelser havner innenfor akseptabelt risikoområde. Dette kan gi positive
utslag på alle konsekvenskategorier og kan redusere risikoforhold for utbyggingen av
E16 og Vossebanen.
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