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1 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. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet.

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 med lengde 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.
Rapporten gir en kvalitativ beskrivelse av den trafikksikkerhetsmessige effekten av
tiltakene. En kvantitativ vurdering vil foreligge som en del av den trafikksikkerhets-
messige konsekvensanalysen. Denne utarbeides våren 2020 og legges fram som et
vedlegg til vegprosjektets konsekvensutredning.
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Figur: Oversikt over prosjektet



E16 og Vossebanen,
Arna - Stanghelle Fagrapport trafikksikkerhet

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

6 av 47
UAS-02-A-00018

02B
18.05.2020

E16 og Vossebanen

2 SAMMENDRAG
E16 er rasutsatt og har mange trafikkulykker. Ulykkesdata fra Statens vegvesens
vegkart/ Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for perioden fra januar 2005 til desember
2019 viser at det i løpet av disse 15 årene er registrert 85 politirapporterte
personskadeulykker på E16 på strekningen fra rundkjøringen i Arna til krysset med
Hellevegen på Stanghelle. I disse 85 ulykkene ble tilsammen 6 personer drept, 21
hardt skadd og 106 lettere skadd.

Med byggingen av ny E16 blir dagens E16 avlastet, og store deler av trafikken flyttes
over på en veg med høyere grad av sikkerhet. Hastigheten blir noe høyere på den
nye vegen, og trafikkarbeidet øker, men totalt sett reduseres ulykkesrisikoen blant
annet som følge av at trafikken går i separate tunnelløp på ca. 1/3 av strekningen
(Tunesfjelltunnelen mellom Arnadalen og Trengereid), tverrprofil med sinusfrest
midtfelt i Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, bedre kurvatur og sikt, færre kryss
og avkjørsler, bedre belysning og nye og sikre rekkverksløsninger.

Det blir ikke busslommer langs ny E16. Unntaket er ved Helle, der eksisterende
busslommer beholdes inntil det bygges ny E16 videre fra Helle mot Voss. Utover
dette vil bussen kun ha stopp på lokalvegnettet (eksisterende E16). Dette er positivt
både med hensyn til risikoen for ulykker mellom buss og bil og mellom bil og myke
trafikanter (kollektivreisende).

Med ny E16 vil en større del av strekningen gå i tunnel, men antall tunneler
reduseres fra 18 til 3. Tunneler har som regel lavere ulykkesrisiko enn
sammenlignbare veger i dagen, men konsekvensene kan i noen tilfeller være høyere.
Ulykkesrisikoen er høyest i overgangssonene mellom tunnel og veg i dagen. Med tre
tunneler i stedet for 18, reduseres antall overgangssoner, noe som i seg selv er
positivt. Tre lange tunneler gir jevne og gode friksjonsforhold vinterstid og jevne
lysforhold. Faren for ras og skred reduseres også.

Det er imidlertid også noen utfordringer med lange tunneler. Blant annet kan
monotoni øke risikoen for uoppmerksomhet og innsovning, kjøring i tunnel krever
mer oppmerksomhet enn kjøring på veg i dagen. Det er vanskeligere å bedømme
fart, noe som kan medføre større fartsvariasjoner. Det er begrenset plass til
unnamanøvrering hvis en kritisk situasjon oppstår, og ved ulykker eller brann kan
rømning og redning være vanskeligere enn ved veg i dagen. Det er foreløpig ikke
avklart om forbikjøring i tunnel skal tillates.
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Svært mange tiltak for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av
ulykker i tunnel er innarbeidet i gjeldende normaler og retningslinjer. Dette gjelder
for eksempel utforming av tverrprofil, krav til belysning, havarilommer,
nødutganger, teknisk utstyr for varsling og rømning med mer. Å la veg i tunnel gå i
kurve, gir bedre forutsetninger for å bedømme fart enn om vegen går på
rettstrekning. For å unngå trøtthet er det mulig å bryte opp monotonien med for
eksempel ulike typer lyseffekter. På Ryfast er det utsprengte/belyste bergrom som
gir inntrykk av dagslys. På Sødra länken i Stockholm har hver avkjøring fått sin egen
kunstneriske utforming, slik at det blir lettere å orientere seg. For å redusere
konsekvensene av monotoni kan man bruke tiltak som varsler føreren, som profilert
vegoppmerking/forsterket midtoppmerking og relevant skilting. Tiltak mot
monotoni vil bli vurdert nærmere i prosjekteringsfasen.

Lange tunneler kan medføre stress/panikk hos enkelte personer. Det er planlagt
etablert havarinisjer i dagsonen på E16 både på Helle, Vaksdal og Trengereid for
begge kjøreretninger, samt ved innkjøring i Arnadalen. Disse gir mulighet for
nødstans. I tillegg vil god belysning, god oppmerking og rømningsskilting generelt
skape trygghet for trafikantene.

Prosjektet har dagsoner på Helle/Stanghelle, Vaksdal, Trengereid og i Arnadalen. På
Helle/Stanghelle, Vaksdal og Trengereid er det arbeidet med å finne gode løsninger
for myke trafikanter med tanke på både framkommelighet og trafikksikkerhet. Det
planlegges sammenhengende langsgående løsninger i form av fortau og/eller gang-
og sykkelveger og sikre kryssingspunkter/gangfelt. På Vaksdal og Stanghelle bygges
prosjektet i/gjennom selve tettstedet, og trafikksikkerhet for skolebarn og nærmiljø
er spesielt viktig. Det samme gjelder sikker atkomst til de nye jernbanestasjonene
og bussholdeplassene. I Arnadalen påvirker prosjektet tilbudet til de myke
trafikantene i liten grad.

Det er svært utfordrende å få på plass et vegsystem som kan tilfredsstille alle
gjeldende hensyn og krav. Krevende terreng med korte dagstrekninger har for
vegdelen gjort det nødvendig å få avklart fravik. Fraviksavklaringene på prinsipielt
nivå har vært styrende for anbefalingene og valgte løsninger. Alle fravikene er per
10. mars 2020 godkjent.

I henhold til vegsikkerhetsforskriftens §4 er det gjennomført en ekstern
trafikksikkerhetsrevisjon av reguleringsplanen. Revisjonen ble utført av Norconsult
AS i november 2019. Revisjonen ble utført tidlig i planfasen, og fokus var rettet mot
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geometri på veglinjene for hovedvegnettet, med tilhørende ramper og kryss.
Resultatene fra trafikksikkerhetsrevisjonen er utarbeidet som en egen rapport. De
aller fleste punktene blir ivaretatt og detaljert i videre planarbeid. Siden trafikk-
sikkerhetsrevisjonen ble utført tidlig i planleggingen, vil det bli gjennomført en ny
trafikksikkerhetsrevisjon på reguleringsplannivå våren 2020. Revisjonsgrunnlaget vil
da være mer detaljert utarbeidet, også for lokalvegene/dagsonene. I henhold til
vegsikkerhetsforskriften skal det gjennomføres en ny trafikksikkerhetsrevisjon i
byggeplanfasen (detaljprosjektering), på ferdig anlegg før åpning og etter at vegen
er åpnet.

Vegsikkerhetsforskriften stiller i §3 krav om trafikksikkerhetsmessig konsekvens-
analyse av vegprosjekter. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen blir
normalt utført på kommunedelplannivå, og blir en del av beslutningsgrunnlaget for
den foreslåtte løsningen.

Reguleringsplanen for E16/Vossebanen, Arna – Stanghelle er en statlig plan hvor
man har gått rett fra konseptvalgutredning (KVU) til reguleringsplan. Det er ikke
utarbeidet trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse i tidligere planfase. Den
trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen blir derfor utført som en del av
reguleringsplanen, og legges i henhold til retningslinjene fram som et vedlegg til
vegprosjektets konsekvensutredning (KU). Det stilles krav om både kvalitative og
kvantitative vurderinger av trafikksikkerhet i konsekvensanalysen. De kvantitative
vurderingene gjøres med programmet Effekt. Det kan også være aktuelt å benytte
programmet TS-effekt.

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensutredningen utarbeides våren 2020 av
Rambøll Sweco og Statens vegvesen i samarbeid.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 Dagens vegsystem
E16 mellom Arna og Stanghelle er en svært viktig forbindelse lokalt og nasjonalt.
Strekningen er omlag 31 km lang og har 18 tunneler. Den korteste, Klenslått-
tunnelen, er 55 meter, mens den lengste, Stavenestunnelen er 2771 meter. Totalt
ligger 15,2 kilometer av vegen i tunnel, det vil si nesten halve strekningen.

Figur 1: Dagens E16 mellom Arna og Stanghelle

Dagens E16 har to kjørefelt. Vegen har ikke midtrekkverk, og den har en rekke kryss
og avkjørsler. Fartsgrensen er i hovedsak 70 og 80 km/t. Gjennom Vaksdal er
fartsgrensen 60 km/t.
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Dagens trafikkmengde på strekningen er vist i figur 2. Ved Arna er gjennomsnittlig
årsdøgntrafikk (ÅDT) på E16 nesten 14000 kjt/d. En del av trafikken skal til/fra
Osterøy og en del kjører fv. 49 til/fra Hardanger. Øst for Trengereid ligger trafikken
i størrelsesorden 5000 – 6000 kjt/d.

Figur 2: Dagens trafikkmengde (NVDB, årsdøgntrafikk 2019)

Andelen tunge kjøretøy på E16 var omlag 13 % mellom Arna og Trengereid og 16 %
videre mot Stanghelle.

3.2 Dagens kollektivtilbud

3.2.1 Tog
Det går lokaltog mellom Bergen og Arna, med 46 avganger i hver retning på
hverdager i perioden mellom klokken 05.40 og 01.55. I rushperiodene er det 3-4
avganger pr time.

Videre går det regiontog Bergen – Voss – Myrdal (Vossebanen) og Bergen – Oslo S
(Bergensbanen). Vossebanen har omlag en avgang hver time i hver retning på
hverdager, og stanser i Arna, på Trengereid, Vaksdal og Stanghelle (innenfor
planområdet).
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Bergensbanen har 5-6 avganger pr dag i hver retning på hverdager. Mellom Voss og
Bergen stanser den kun på Dale og i Arna.

3.2.2 Buss
Mellom Arna og Trengereid går det både lokalbusser og regionale busser. Noen
kjører E16 og noen kjører lokalvegnettet. Nord/øst for Trengereid er antall ruter og
bussfrekvensen lavere.

Rute 95:
Arna – Garnes – Romslo – Trengereid

3 avganger pr døgn Arna - Trengereid
4 avganger pr døgn Trengereid - Arna

Rute 900:
Arna – Trengereid – Vaksdal – Dale

3 avganger pr døgn Arna – Vaksdal - Dale
3 avganger pr døgn Dale – Vaksdal - Arna

Rute 925:
Bergen – Granvin – Voss
(Kjører fv. 49 Hardangervegen fra Trengereid)

16 avganger pr døgn fra Arna - Trengereid
16 avganger pr døgn fra Trengereid - Arna

Rute 930:
Bergen – Norheimsund – Odda (kjører fv. 49
Hardangervegen fra Trengereid)

4 avganger pr døgn Arna - Trengereid
4 avganger pr døgn Trengereid - Arna

Kilde: Rutetabeller fra skyss.no (10. januar 2020)

Oversikten ovenfor gjelder hverdager. Lørdag og søndag er frekvensen betydelig
lavere.
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3.3 Dagens tilbud til gående og syklende

3.3.1 Strekningen Stanghelle - Arna
I dag er det svært varierende sykkeltilbud på strekningen Indre Arna – Stanghelle, se
figur 3.

På deler av strekningen finnes det ikke tilbud. Dette gjelder særlig fra Trengereid og
nordover til Stanghelle, der det er flere lange tunneler. Mange av disse har ikke lokal
veg utenom. Alternativet her er den 240 kilometer lange omvegen om Hardanger og
Voss.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å finne ulike alternative løsninger for
syklister og vandrere langs den omlag 36 kilometer lange strekningen. Denne ser
blant annet på muligheten for å bruke eksisterende jernbanetraséer (etter at togene
er flyttet til ny trasé) i kombinasjon med lokalvegnettet der jernbanetunnelene er
lange. Planleggingen av sykkeltraséen inngår ikke i selve reguleringsplanen, men
håndteres som et eget prosjekt.

Figur 3: Dagens sykkeltilbud mellom Arna og Stanghelle
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3.3.2 Helle
Lokalvegen til Helle er koplet til E16 i et T-kryss, se figur 4. Det er bussholdeplasser
på E16 ved krysset, og venstresvingefelt for trafikk som skal inn Hellevegen. Det er
videre etablert en kombinert gang- og sykkelveg og kjøreveg under E16, som
fortsetter sørover inn Sædalen til Stanghelle skole på østsiden av E16. Det er ensidig
fortau langs de første 60 meterne av Hellevegen.

Figur 4: Helle
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3.3.3 Stanghelle
Stanghelle er koplet til E16 i et kanalisert T-kryss, se figur 5.

Figur 5: Stanghelle

Tettstedet Stanghelle har bebyggelse på begge sider av E16. Boligområdene ligger i
hovedsak på vestsiden, mens barneskolen ligger på østsiden av europavegen.
Lokalvegen Træshaugen krysser under E16, i tillegg er det en egen undergang for
myke trafikanter i forbindelse med bussholdeplassen på E16. Omlag 700 meter
nordøst for krysset på Stanghelle krysser lokalvegen Brekkjen over E16
Lågaskartunnelen.

Det er etablert ensidig fortau i den delen av lokalvegnettet som har størst trafikk, og
det er gang- og sykkelveg til/fra bussholdeplassene langs E16.

Til Stanghelle
skole
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3.3.4 Vaksdal
Tettstedet Vaksdal er knyttet til E16 i et T-kryss med fv. 5408 Botnavegen, se figur
6.

Figur 6: Vaksdal

Vaksdal tettsted har bebyggelse på begge sider av E16. Barneskolen ligger på
vestsiden av E16, og idrettsplass og barnehage på østsiden. Fylkesveg 5408
Botnavegen krysser under E16 og binder sammen øvre og nedre del av tettstedet.
Botnavegen har ensidig fortau langs deler av strekningen. Det er videre etablert
gang- og sykkelveg eller fortau i forbindelse med bussholdeplassene på E16. Det er
også etablert en trapp som en snarveg opp fra p-plassen til Vaksdal senter, opp mot
Botnavegen. Det er ingen langsgående tilbud til myke trafikanter i lokalvegene på
østsiden av E16, men her er trafikken liten og fartsnivået lavt.

Dagens E16

Botnavegen
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Det er også mulig å krysse under E16 nord for Vaksdalselva, se figur 6. Dette er i
dag en jordbruksatkomst til Nethovdane. Det går stier fra jordbruksatkomsten til
boligområdene vest for elva. Disse er ikke universelt utformet, og blir antakelig ikke
brøytet vinterstid.

3.3.5 Trengereid
På Trengereid er fv. 49 Hardangervegen og lokalvegen ned til Trengereid koplet til
dagens E16 i en rundkjøring, se figur 7.

Figur 7: Trengereid

Det er etablert gang- og sykkelveger i forbindelse med bussholdeplass på E16.
Gang- og sykkelvegen krysser E16 i undergang. Det er bygget en parkeringsplass
for pendlere i den første svingen ned mot Trengereid.

Trengereid-
svingane

Hjelle bakeri
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Det er ingen langsgående tilbud til myke trafikanter ned Trengereidsvingane mot
tettstedet Trengereid. Med unntak av personer som skal ta bussen, antas det å være
lite trafikk av lokale, myke trafikanter i området. Gjestene til Hjelle bakeri kommer i
hovedsak i bil. Ved Hjelle bakeri er det også hurtigladestasjon for elbiler.

Det etablert gang- og sykkelveg ca. 400 meter sørover langs fv. 49 Hardanger-
vegen. Omlag 1,6 km videre sør, ligger utfartsstedet Gullbotn. Dette er et mye brukt
utfartssted for turer, spesielt om vinteren. Det er lysløype, langrennsløype,
varmestue og P-plass. Det er også noe næringsdrift og noen få
boligeiendommer/småbruk/hytter.

3.3.6 Arnadalen
I Arnadalen skal ny E16 koples til dagens fv. 587 omtrent ved Terminalvegen (Asko).

Her er det gang- og sykkelvegforbindelse fra bussholdeplassen “Arnadalen sør” på
fv. 587, over til Magnusvegen. Det er undergang for myke trafikanter under fv. 587
ved holdeplassen. Langs Magnusvegen er det ensidig fortau fram til Terminalvegen.
Det er også bygget ensidig fortau langs deler av Arnadalsflaten. Det går langs-
gående gang- og sykkelveg/tursti langs Storelva, samt en veteranjernbane.
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Figur 8: Arnadalen

3.3.7 Arna stasjon
Togstrekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert, og dagens
enkeltspor har for dårlig kapasitet. Bane NOR bygger derfor ny tunnel gjennom
Ulriken for å øke kapasiteten. I prosjektet inngår også endringer/ombygging av Arna
stasjon. Prosjektet startet i 2014, og er planlagt ferdig i 2024.

Fellesprosjektet E16 VB, Arna – Stanghelle har kun ansvar for jernbanelinja fra Arna
og østover, og ikke stasjonen/stasjonsområdet, selv om det må gjøres noen
tilpasninger. Trafikksikkerhetsvurderinger av Arna stasjon inngår ikke i denne
rapporten.

Fv. 587

Magnus-
vegen

Terminal-
vegen

Arnadalsflaten



E16 og Vossebanen,
Arna - Stanghelle Fagrapport trafikksikkerhet

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

19 av 47
UAS-02-A-00018

02B
18.05.2020

E16 og Vossebanen

3.4 Dagens ulykkessituasjon
Vi har tatt ut ulykkesdata fra Statens vegvesens vegkart/Nasjonal Vegdatabank
(NVDB) for perioden fra 1. januar 2005 til desember 2019. I løpet av disse 15 årene
er det registrert 85 politirapporterte personskadeulykker på E16 på strekningen fra
rundkjøringen i Arna til krysset med Hellevegen på Stanghelle. I disse 85 ulykkene
ble tilsammen 6 personer drept, 21 hardt skadd og 106 lettere skadd. Kart som
viser ulykkenes plassering er lagt som vedlegg, se kapittel 9.2.

Figur 9: Ulykkenes fordeling på år og skadegrad. Tallene for 2019 er usikre.

Antall ulykker på E16 har gått noe ned i perioden, det samme gjelder antall skadde
og drepte personer. Nedgangen er størst i antall lettere skadde. Det er som regel
noe etterslep på ulykkene i NVDB. Antall ulykker og skadde/drepte i 2019 kan
derfor være høyere enn det som er vist i figuren.

Av 85 ulykker er 75 bilulykker, 9 er MC-ulykker og 1 er en sykkelulykke.
Sykkelulykken inntraff i 2016 i rundkjøringen ved Trengereid. Syklisten ble lettere
skadet. Det er ikke registrert ulykker med fotgjengere på E16.
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Alle som ble drept, omkom i bilulykker. Fire av dødsulykkene var møteulykker, to
var utforkjøringsulykker.

Ulykkene er fordelt over hele strekningen, NVDB definerer ingen spesielle
ulykkespunkt eller ulykkesstrekninger1 mellom Arna og Stanghelle. 34 av ulykkene
skjedde i tunnel, 51 utenfor tunnel. Av ulykkene utenfor tunnel, var 9 knyttet til
kryss/rundkjøringer, 2 til bruramper og 40 inntraff på vegstrekning.

Figur 10 viser ulykkenes fordeling på uhellstype. Omlag 1/3 av ulykkene er
utforkjøringsulykker, 1/3 er møteulykker og 1/6 er ulykker med påkjøring bakfra.
De resterende 1/6 er kryssulykker, påkjøring av gjenstand i kjørebanen, MC-velt og
uhell med uklart forløp. Ulykker med påkjøring bakfra er typisk for tunneler. De
inntreffer ofte i overgangssonene mellom tunnel og veg i dagen fordi mange bilister
bremser på veg inn i og/eller ut av tunnelene.

Figur 10: Ulykkenes fordeling på uhellskode

1 I henhold til Statens vegvesens håndbok V723 Analyse av ulykkessteder, er et ulykkespunkt et punkt
hvor det i løpet av en 5-årsperiode har inntruffet minst 4 politirapporterte personskadeulykker
innenfor en strekning på 100 meter. En ulykkesstrekning er definert som en strekning på 1 km der det
innenfor en periode på 5 år har inntruffet minst 10 politirapporterte personskadeulykker.
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4 VALG AV LØSNINGER
Veg og jernbane på den 3 mil lange strekningen ligger for det meste i nye tunneler,
men har korte dagsoner på Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Det vil
bli tre nye tunnelstrekninger for E16 fra Helle til Arnadalen og tre nye
tunnelstrekninger for jernbane fra Stanghelle til Arna stasjon, se figur 11.

Terrenget på strekningen er svært krevende, og det har vært utfordrende å
planlegge et vegsystem som tilfredsstiller alle gjeldende hensyn og krav. Det har
derfor vært nødvendig å søke om enkelte fravik fra vegnormalene. Dette er mer
detaljert beskrevet i kapittel 6.

Figur 11: Skisse av planlagt løsning. Jernbanen er vist med brun strek, E16 med svart strek.

4.1 E16 Helle - Arnadalen
E16 dimensjoneres som en H5-veg, nasjonal hovedveg for ÅDT 6000 – 12000 og
fartsgrense 90 km/t, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. Tverrprofil for
veg i dagen er vist i figur 12.

Veg i dagsone skal i utgangspunktet bygges med fysisk midtdeler. Korte
dagstrekninger gjør imidlertid at dette ikke er aktuelt på dette anlegget. På grunn av
korte dagstrekninger og tilpasning mot tunnelene, er bredde på midtfeltet redusert
til 0.5 meter og det bygges ikke midtrekkverk, men forsterket midtoppmerking.
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Figur 12: Tverrprofil for H5-veg (Statens vegvesens håndbok N100)

Store deler av vegen vil ligge i tunnel. Tunnelen fra Helle til Vaksdal
(Berrfjelltunnelen) og fra Vaksdal til Trengereid (Raudnipatunnelen) bygges som
ettløps tunnel med tverrprofil T10,5, se figur 13. Tunnelene har ikke fysisk
midtdeler mellom kjørebanene, men forsterket midtoppmerking. Fartsgrensen skal
være 80 km/t i ettløpstunnelene.

Figur 13: Tverrprofil for Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen.

Mellom Trengereid og Arna (Tunesfjelltunnelen) bygges to separate tunnelløp med
tverrprofil T9,5. Her har tunnelene to kjørefelt i hver retning. Samme prinsipp
gjelder over Arnadalen. Her bygges det to bruer med to felt i hver retning fram til
krysset med fv. 587.
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Statens vegvesen har i 2019 beregnet trafikktall (ÅDT) for hovedvegene i 2050:

Veg ÅDT 2050
E16 Helle - Vaksdal 8000
E16 Vaksdal – Trengereid 9500
Fv. 49 (tidligere fv. 7) mot Hardanger 6000
Eksisterende E16 Trengereid – Arna 2000-4000
E16 Trengereid - Arna 11000-14000
Framtidig ringveg øst (i dag fv. 587) 20000

4.2 Helle
Ny E16 koples til eksisterende E16 mellom Lågaskartunnelen og Helletunnelen, se
figur 14.

Figur 14: Helle

Dagens E16 blir lokalveg, og koples til ny E16 i et kanalisert T-kryss. ÅDT på ny E16
er beregnet til 8500 for år 2050, og fartsgrensen er satt til 80 km/t. Det etableres

N
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både høyresvingefelt og venstresvingefelt på E16. Den korte avstanden mellom
krysset og tunnelene på hver side er fraviksbehandlet og godkjent i Vegdirektoratet.

Krysset er utformet for å avbøte på den korte avstanden til tunnelportal, slik at sikt
mot krysset dukker opp lengst mulig inn i tunnelen mot nord. Linjeføringen for de
gjennomgående kjørefeltene er i henhold til Håndbok N100, og biler i
venstresvingefeltet hindrer ikke sikt til høyre fra sekundærvegen mot den nye
tunnelen.

På samme måte som i dag, blir det bussholdeplass på E16 og mulig for myke
trafikanter å krysse E16 i undergang. Det etableres også en
pendlerparkering/kiss&ride på nordsiden av E16 for de som skal med bussen.

Trafikken på lokalvegene mot Stanghelle og Helle forventes å bli lavere enn 1000
kjt/d. Fartsgrensen på lokalvegen skal være 50 km/t.

Myke trafikanter må krysse over Hellevegen i plan. I henhold til Statens vegvesens
håndbok V127, Kryssingssteder for gående, anbefales ikke gangfelt når ÅDT er
mindre enn 2000 kjt/d og antall kryssende myke trafikanter i makstimen er færre
enn 40. Kryssingen legges nær krysset, slik at fartsnivået naturlig reduseres og
tilstrekkelig sikt ivaretas. Trafikkøyen utformes med nedsenket kantstein der de
gående skal krysse, og kryssingspunktet bør ha god belysning.

4.3 Stanghelle
Ny E16 berører ikke Stanghelle direkte, men ny jernbanestasjon medfører endringer
i lokalvegnettet, se figur 15.

Krysset på dagens E16 vil ikke bli flyttet, men snevret inn. Det etableres to nye T-
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.

Det er i dag mulig for myke trafikanter å krysse under E16 planskilt to steder,
jamfør kapittel 3.3.3. Når dagens E16 blir lokalveg og trafikken reduseres vesentlig,
fjernes den ene undergangen (dagens bilveg). Undergangen for gående og syklende
ved busslommene beholdes. Det blir også mulig å krysse i plan. Gangfeltene må
utformes og sikres i henhold til Statens vegvesens håndbok V127, Kryssingssteder
for gående.
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Det blir videre etablert en gangbru over sporene for å binde sammen de to
områdene som er skilt av stasjonen. Det blir også heis og trapper ned til
perrongene. Sykkelparkering plasseres nær heis/trapp på begge sider.

Figur 15: Stanghelle
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4.4 Vaksdal
I Vaksdal skal det utarbeides reguleringsplan for to alternativer, B1 og B2, se figur
16.

Figur 16: To alternativer for E16 og jernbane gjennom Vaksdal

I planforslag B1 føres både E16 og jernbanen gjennom Vaksdal omtrent der E16 går
i dag. I planforslag B2 flyttes E16 lenger øst, og kommer ut i dagen i Tolåsen.
Jernbanelinjen flyttes også litt lenger øst, og kommer på østsiden/oversiden av
dagens E16.

I begge planforslagene knyttes ny E16 til lokalvegnettet via direkteførte ramper fra
E16 ut til Bogatunnelen i sør og Jamnatunnelen i nord. Det blir rundkjøring i begge
tunnelene. I henhold til Statens vegvesens håndbok N500, Tunnelhåndboka, skal det
ikke anlegges kryss i tunnel. Det er søkt om fravik for dette, og søknaden har blitt
innvilget av Vegdirektoratet. (Se også kapittel 6 om fravik).
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4.4.1 Planforslag B1
Figur 17 viser utformingen av vegnettet i Vaksdal for planforslag B1. I planforslag B1
går E16 i dagsone gjennom Vaksdal uten kopling til lokalvegsystemet for alminnelig
trafikk. Det planlegges imidlertid en nødveg fra havarilommen på E16 til
lokalvegnettet.

Figur 17: Vaksdal, planforslag B1

Bogatunnelen

Brualeitet



E16 og Vossebanen,
Arna - Stanghelle Fagrapport trafikksikkerhet

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

28 av 47
UAS-02-A-00018

02B
18.05.2020

E16 og Vossebanen

Den nordlige delen av eksisterende E16 Bogatunnelen forlenges og føres mot øst,
slik at den kommer ut rett sør for rundkjøringen. Avstanden mellom tunnelåpningen
og rundkjøringen er kortere enn det vegnormalene tilsier. Det er søkt fravik fra
dette forholdet, og fraviket er godkjent.

Lokalvegen mot vest (ned mot fjorden), som i dag går under eksisterende E16, vil i
framtidig situasjon gå over både jernbanetunnelen og ny E16.

Det etableres holdeplass for buss på lokalvegen nord for rundkjøringen. Det bygges
gang- og sykkelveg eller fortau langs lokalvegnettet slik at det blir et
sammenhengende tilbud til myke trafikanter på tvers av ny E16 og jernbanen.

Faren for blending mellom tog og biler på E16 og trafikk på lokalvegen og E16, er
vurdert. Det etableres skjerm mellom toglinja og E16.

På øvre nivå må myke trafikanter krysse en arm i rundkjøringen. Framtidig ÅDT på
denne armen er beregnet til 2100 kjt/d, og fartsgrensen er foreslått til 50 km/t. I
henhold til Statens vegvesens håndbok V127, Kryssingssteder for gående, kan det
etableres gangfelt hvis det er flere enn 20 kryssende i makstimen ved ÅDT mellom
2000 og 8000. Hvis det er mange skolebarn som går her, og fartsnivået er lavt, kan
gangfelt vurderes selv om antallet kryssende i makstimen ikke er oppfylt. Hvorvidt
det skal etableres gangfelt eller sikkert kryssingspunkt, bestemmes i videre
detaljplanlegging.

Det planlegges også en planskilt gang- og sykkelveg fra Brualeitet ned til stasjonen.
Denne føres langs elva under den nye lokalvegen, E16 og jernbanesporene. Gang-
og sykkelvegen blir en viktig snarveg til stasjonen, og en viktig forbindelse for myke
trafikanter mellom øvre- og nedre Vaksdal, ikke minst for syklister. Fortau regnes
ikke som et tilbud til syklister. Det er ikke forbudt å sykle på fortau, men all sykling
skal skje på de gående sine premisser.
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4.4.2 Planforslag B2
I planforslag B2 legges ny E16 i Tolåsen. Jernbanen legges øst for dagens E16.
Jernbanestasjonen blir liggende på en brukonstruksjon over elva, med atkomst til
perrong både i nord og sør. Parkeringsplassene ved stasjonen får innkjøring fra
Brualeitet. Krysset mellom dagens E16 og Botnavegen blir omtrent som i dag.
Botnavegen krysser under dagens E16 (som i dag) og Brualeitet krysser under
jernbanen.

Figur 18: Vaksdal, planforslag B2
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Det bygges fortau langs Brualeitet ned til krysset med dagens E16. Det anlegges
videre en gang- og sykkelveg fra parkeringsplassen ved stasjonen langs elva ned til
Vaksdal senter. Ved perrongene nord for elva, anlegges en gang- og sykkelveg
under jernbanebrua som kopler seg til en gangveg fra idrettsbanen. Busslommene
på dagens E16, med tilhørende gangsystem langs og under E16, blir opprettholdt.

Som i dagens situasjon, må de myke trafikantene gis sikker kryssing over
innkjøringen fra dagens E16 til Botnavegen.

I Tolåsen vil E16 ha en kort dagsone (ca. 200 meter) mellom Raudnipatunnelen og
Berrfjelltunnelen. Dagsonen ligger i en kurve og på en bru over elva. Det er ingen
kopling til lokalvegnettet for alminnelig trafikk. Det er planlagt to havarinisjer i
dagsonen. Det anlegges mulig atkomst (nødveg) fra lokalvegen, ned til E16.

4.5 Trengereid
Figur 19 viser prinsippet for vegløsning på Trengereid.

Figur 19: Trengereid

Fv. 49 Hardangervegen
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E16 passerer i en kort dagsone gjennom Trengereid, uten kryss eller avkjørsler i
dagsonen. Det er her systemskiftet mellom to toløpstunneler fra vest og ettløps-
tunnelen videre østover skjer. Overgangen fra to til ett kjørefelt i hver retning skjer
inne i Tunesfjelltunnelen.

Det etableres en voll mellom E16 og lokalvegen for å hindre blending, samt for å
bedre vegens optiske ledning.

Trengereid knyttes til ny E16 via direkteførte ramper til og fra tunnelene øst og vest
for tettstedet. Det etableres to rundkjøringer, en på hver side av Hjelle bakeri. Fv. 49
til Hardanger og dagens E16 mot Arna koples til i den vestlige rundkjøringen, og
lokalvegen ned til Trengereid koples til den østlige rundkjøringen. Hjelle bakeri får
ny innkjøring fra lokalvegen. Det foreslås også å anlegge en rasteplass ved den
østlige rundkjøringen. Fv. 49 mot Hardanger krysser på lokket/portalen over E16.
Det planlegges et sammenhengende tilbud til myke trafikanter fra Hjelle bakeri til
fortauet på lokalvegen ned til Trengereid, samt fra Hjelle bakeri til rasteplassen.

Det etableres bussholdeplass på lokalvegen mellom rundkjøringene.

Avstanden mellom tunnelåpningen og rundkjøringen i sør er kortere enn det
vegnormalene tilsier. Det er søkt fravik fra dette forholdet, og fraviket er godkjent.

Fv. 49 mot Hardanger skal utvides slik at det blir plass til et krabbefelt i stigningen
opp Trengereiddalen. Dagens gang- og sykkelveg legges om og forlenges til
Gullbotn. Den nordlige delen av gang- og sykkelvegen følger østre side av dalen.
Der dalen smalner, legges gang- og sykkelvegen helt inntil Hardangervegen, men
skilles fra vegen med et rekkverk.

4.6 Arnadalen
Det planlegges ny Ringveg øst (E39) i Arnadalen. Ny E16 vil stå ferdig før den nye
ringvegen er på plass, og E16 må derfor tilpasses både en midlertidig situasjon med
kopling til dagens fv. 587, og til framtidig E39. Denne planen skal regulere og
bygge midlertidig løsning og sikre byggbarhet for framtidig løsning.

Løsning med midlertidig situasjon og framtidig situasjon er vist i figur 20. I
framtidig situasjon ligger rampene vest for ny E39 i fjell.

Før Ringveg øst bygges, blir det et systemskifte mellom ny E16 og eksisterende fv.
587 som må løses på beste måte. Det er søkt om fravik som er godkjent av
Vegdirektoratet for valgte løsninger.
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Den nye E16 vil i liten grad påvirke tilbudet for myke trafikanter i området.

Figur 20: Arnadalen, ny E16 med kopling til eksisterende fv. 587 og framtidig E39 Ringveg øst
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5 TRAFIKKSIKKERHETSMESSIGE KONSEKVENSER
Dette kapittelet beskriver de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av planen i en
kvalitativ form. Kvantitative beregninger vil bli gjennomført som en del av den
trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen våren 2020, se mer informasjon i
kapittel 7.

5.1 E16 Helle - Arnadalen
Med byggingen av ny E16 blir dagens E16 avlastet, og store deler av trafikken flyttes
over på en veg med høyere grad av sikkerhet. Hastigheten blir noe høyere på den
nye vegen, og trafikkarbeidet øker, men totalt sett reduseres ulykkesrisikoen, blant
annet som følge av at trafikken går i separate tunnelløp på ca. 1/3 av strekningen
(Tunesfjelltunnelen mellom Arnadalen og Trengereid), tverrprofil med sinusfrest
midtfelt i Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, bedre kurvatur og sikt, færre kryss
og avkjørsler, bedre belysning og nye og sikre rekkverksløsninger.

Det blir ikke busslommer langs ny E16. Unntaket er ved Helle, der eksisterende
busslommer beholdes. Utover dette, vil bussen kun ha stopp på lokalvegnettet
(eksisterende E16). Dette er positivt, både med hensyn til risikoen for ulykker
mellom buss og bil, og mellom bil og myke trafikanter (kollektivreisende).

Med ny E16 vil en større del av strekningen gå i tunnel, men antallet tunneler
reduseres fra 18 til 3. Tunneler har som regel lavere ulykkesrisiko enn
sammenlignbare veger i dagen, men konsekvensene kan i noen tilfeller være høyere.
Ulykkesrisikoen er høyest i overgangssonene mellom tunnel og veg i dagen. Dette
kan ha sammenheng med at portalen er et fast hinder som kan kjøres på, og at
lysforhold og føreforhold endres når man kommer inn i og kjører ut av en tunnel.
Noen tunneler kan også gi utfordringer med dugg. Mange førere bremser i
overgangen mellom veg i dagen og tunnel, noe som øker ulykkesrisikoen. Med tre
tunneler i stedet for 18, reduseres antall overgangssoner, noe som i seg selv er
positivt. Tre lange tunneler gir jevne og gode friksjonsforhold vinterstid, og jevne
lysforhold. Faren for ras og skred reduseres også. Det er foreløpig ikke avklart om
det skal tillates forbikjøring i tunnelene.

Det er imidlertid også noen utfordringer med lange tunneler. Blant annet kan
monotoni øke risikoen for uoppmerksomhet og innsovning, kjøring i tunnel krever
mer oppmerksomhet enn kjøring på veg i dagen. Det er vanskeligere å bedømme
fart, noe som kan medføre større fartsvariasjoner. Det er begrenset plass til
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unnamanøvrering hvis en kritisk situasjon oppstår, og ved ulykker eller brann, kan
rømning og redning være vanskeligere enn ved veg i dagen.

Svært mange tiltak for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av
ulykker i tunnel er innarbeidet i gjeldende normaler og retningslinjer. Dette gjelder
for eksempel utforming av tverrprofil, krav til belysning, havarilommer,
nødutganger, teknisk utstyr for varsling og rømning med mer. Å la veg i tunnel gå i
kurve, gir bedre forutsetninger for å bedømme fart enn om vegen går på
rettstrekning. For å unngå trøtthet er det mulig å bryte opp monotonien med for
eksempel ulike typer lyseffekter. På Ryfast er det utsprengte/belyste bergrom som
gir inntrykk av dagslys. På Sødra länken i Stockholm har hver avkjøring fått sin egen
kunstneriske utforming, slik at det blir lettere å orientere seg. For å redusere
konsekvensene av monotoni kan man bruke tiltak som varsler føreren, som profilert
vegoppmerking/forsterket midtoppmerking og relevant skilting. Tiltak mot
monotoni vil bli vurdert nærmere i prosjekteringsfasen.

Lange tunneler kan medføre stress/panikk hos enkelte personer. Det er planlagt
etablert havarinisjer i dagsonen på E16 både på Helle, Vaksdal og Trengereid for
begge kjøreretninger, samt ved innkjøring i Arnadalen. Disse gir mulighet for
nødstans. I tillegg vil god belysning, god oppmerking og rømningsskilting generelt
skape trygghet for trafikantene.

5.2 Dagsonene
Det skal ikke ferdes myke trafikanter langs E16. Det er kun i tilknytningspunktene i
Arna og på Helle, samt på Vaksdal, Trengereid og Stanghelle at prosjektet påvirker
de myke trafikantene.

På Helle endres forholdene for myke trafikanter i liten grad. Trafikken i krysset vil gå
noe opp, siden krysset nå skal betjene både Helle og Stanghelle, men ÅDT er
beregnet til å bli lavere enn 1000 kjt/d i framtidig situasjon. Fortauet langs
Hellevegen bytter side, slik at de myke trafikantene må krysse Hellevegen.
Kryssingspunktet må utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok V127,
Kryssingssteder for gående. Dette innebærer et sikkert kryssingspunkt med god
sikt, god belysning og lavt fartsnivå, men ikke gangfelt. Det anbefales at fortauet i
Hellevegen føres helt ned til der gang- og sykkelvegen starter, slik at det blir et
sammenhengende tilbud. Med disse tiltakene er de myke trafikantene godt sikret.
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Ny E16 går utenom Stanghelle, men den nye jernbanestasjonen gir endringer i
vegsystemet. Det anlegges fortau i vegnettet rundt stasjonen, det vil si langs
eksisterende E16, deler av Lågaskarvegen og Døso. Det anlegges også fortau langs
de nye avkjøringene fra dagens E16. Skolebarn og andre myke trafikanter kan med
planlagt løsning gå på fortau fra Bruvegen og boligområdene vest for dagens E16 til
Træshaugen på samme måte som i dag. Strekningen fra Træshaugen til skolen
påvirkes ikke av prosjektet. Det blir også etablert en gangbru over sporene, som gir
god framkommelighet og binder østsiden og vestsiden av stasjonen sammen.

Når dagens E16 blir lokalveg, og trafikken reduseres vesentlig, fjernes en av dagens
to planskilte underganger (dagens bilveg). Undergangen for gående og syklende ved
busslommene beholdes. Det blir også mulig å krysse i plan. Gangfeltene må
utformes og sikres i henhold til Statens vegvesens håndbok V127, Kryssingssteder
for gående. Lav fart på biltrafikken, god sikt og god belysning er sentralt.

Når det planlegges fortau, er det viktig å huske at fortau ikke er et tilbud til
syklister. Det er ikke forbudt å sykle på fortau, men all sykling skal skje på de
gående sine premisser.

Der det anlegges fortau må sikkerheten til syklistene ivaretas på annen måte. Ved
små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy, kan syklister sykle i
kjørebanen (blandet trafikk).

Omlag 75 % av alle politirapporterte sykkelulykker skjer i kryss, avkjørsler eller ved
kryssing av veg. Av alle disse skjer ca. 3 av 4 i kollisjon med bil. Sikkerheten i
kryssene er ofte bedre ved sykling i blandet trafikk enn ved sykling på fortau eller
gang- og sykkelveg.

På Vaksdal skal det reguleres to ulike alternativer for E16 og jernbanen. I planforslag
B1 går ny E16 og jernbanen parallelt i dagsone omtrent der E16 går i dag. Det
bygges ensidig fortau langs nedre del av Brualeitet og Botnavegen. De myke
trafikantene som velger å gå på fortau langs Brualeitet og ny veg over E16 og
jernbanen, må krysse en arm i rundkjøringen. Kryssingspunktet utformes enten som
gangfelt eller sikkert kryssingspunkt. Uansett valg av løsning er det viktig at
fartsnivået er lavt, sikten god, og at kryssingsstedet er godt belyst. Det etableres
også en planskilt gang- og sykkelveg fra Brualeitet ned til stasjonen. Ny E16 og
jernbane vil danne en barriere på tvers av Vaksdal, men framkommeligheten og
sikkerheten til de myke trafikantene vurderes som god.
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Avstanden mellom tunnelåpningen til den omlagte Bogatunnelen og rundkjøringen,
er kortere enn det vegnormalene tilsier. Det er søkt fravik for dette forholdet, og
fraviket er godkjent.

I planforslag B2 legges E16 i Tolåsen, og jernbanelinjen og den nye stasjonen legges
øst for dagens E16. Det bygges fortau langs nedre del av Brualeitet. Botnavegen og
krysset med eksisterende E16 blir omtrent som i dag. Som i dag, blir det viktig å
sikre de myke trafikantene som går/sykler på tvers av avkjøringen til/fra
eksisterende E16.

På Trengereid vil en stor andel av de myke trafikantene antakelig komme dit med
bil. Dette er personer som skal til bussholdeplassene, samt besøkende til Hjelle
bakeri og/eller den nye rasteplassen. Det vil antakelig også være noe trafikk av
gående og syklende mellom bebyggelsen på Trengereid og Gullbotn. Det planlegges
sammenhengende løsninger med gang- og sykkelveg eller fortau som gir god
sikkerhet for de myke trafikantene. Vurdering av behov for, og/eller sikring av
gangfelt eller sikre kryssingspunkt, må gjøres i henhold til Statens vegvesens
håndbok V127, Kryssingssteder for gående.

På Trengereid får man systemskiftet mellom to tunneler med to ensrettede
kjørebaner (Tunesfjelltunnelen) og en tunneltube med tovegs trafikk
(Raudnipatunnelen). Dette er trafikksikkerhetsmessig et kritisk punkt for trafikk som
kommer fra vest mot øst. Det er svært viktig at bilister fra vest får god varsling og
informasjon, slik at de ikke legger seg i feil kjørebane. Sinusfrest midtfelt i
Raudnipatunnelen vil bidra til å skille kjørebanene. Skilting, oppmerking og
eventuelt andre tiltak blir viktig i videre detaljplanlegging.

På Trengereid vil ny E16 gå tilnærmet parallelt med eksisterende E16 i dagsonen.
For å unngå blending, samt å øke lesbarheten til vegsystemet, anlegges en voll
mellom de to vegene på deler av strekningen.

Det anlegges nytt krabbefelt i stigningen opp Trengereiddalen. Videre planlegges
det gang- og sykkelveg fram til Gullbotn. Begge tiltakene er positive med hensyn til
trafikksikkerhet.

I Arnadalen, vil koplingen mellom ny E16 og fv. 587 i liten grad påvirke forholdene
for myke trafikanter i området.
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I midlertidig situasjon, vil krysset mellom ny E16 og fv. 587 ikke tilfredsstille de
geometriske kravene. Det er søkt om fravik som er godkjent av Vegdirektoratet. Det
er viktig at systemskiftet varsles godt og at de avbøtende tiltakene gjennomføres.

Oppsummert forventes den trafikksikkerhetsmessige effekten av å bygge ny E16
mellom Arnadalen og Helle å være positiv. En kvantitativ vurdering av alternativene
vil foreligge som en del av den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen, se
kapittel 7.
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6 FRAVIK FRA KRAV
Det er svært utfordrende å få på plass et vegsystem som kan tilfredsstille alle
gjeldende hensyn og krav. Krevende terreng, med korte dagstrekninger, har for
vegdelen gjort det nødvendig å få avklart fravik. Fraviksavklaringene på prinsipielt
nivå har vært styrende for anbefalingene og valgte løsninger.

Søknad om fravik fra håndbokskrav er sendt til Vegdirektoratet og regional
fraviksmemnd. Fravikene gjelder:

Vegdirektoratet:
· For liten ramperadius ved bruk av dagens toplanskryss (Arna)
· Oppmerket tunnelrampesplitt i toløpstunnel (Tunesfjelltunnelen)
· Manglende oppfylling av krav til forbikjøring
· Austvendt tunnelrampekryss Trengereid
· Rundkjøring Trengereid, for kort avstand til tunnelportal
· Tunnelkryss i Bogetunnelen og Jamnatunnelen
· Kryss Helle, avstand til tunnel

Regional fraviksnemnd:
· Rundkjøring Vaksdal, avstand til tunnelportal for omlagt Bogetunnel (framtidig

fylkesvei)
· Resulterende fall Trengereid og Arna

Alle fravikene er pr 10. mars 2020 godkjent.
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7 TRAFIKKSIKKERHETSMESSIG KONSEKVENSANALYSE
Vegsikkerhetsforskriften stiller i §3 krav om trafikksikkerhetsmessig konsekvens-
analyse av vegprosjekter. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen blir
normalt utført på kommunedelplannivå, og blir en del av beslutningsgrunnlaget for
den foreslåtte løsningen.

Reguleringsplanen for E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er en statlig plan hvor
man har gått rett fra konseptvalgutredning (KVU) til reguleringsplan. Det er derfor
ikke utarbeidet trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse i tidligere planfase.
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse blir derfor utført som en del av
reguleringsplanen, og legges i henhold til retningslinjene fram som et vedlegg til
vegprosjektets konsekvensutredning (KU).

Innholdet i analysen skal være i tråd med mal for trafikksikkerhetsmessig
konsekvensanalyse etter vegsikkerhetsforskriften, jamfør vedlegg 1 i Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Det skal gjøres både kvantitative og
kvalitative vurderinger av utbyggingsalternativene som vurderes opp mot
referansealternativet. De kvantitative vurderingene gjøres med programmet Effekt.
Det kan også være aktuelt å benytte programmet TS-effekt.

Trafikksikkerhetsmessig konsekvensutredning utarbeides våren 2020 av Rambøll
Sweco og Statens vegvesen i samarbeid.
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8 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON
I henhold til vegsikkerhetsforskriftens §4 er det gjennomført en ekstern trafikk-
sikkerhetsrevisjon av reguleringsplanen. Revisjonen ble utført av Norconsult AS i
november 2019. Revisjonen ble utført tidlig i planfasen, og fokus var rettet mot
geometri på veglinjene for hovedvegnettet, med tilhørende ramper og kryss.

Revisjonen ble utført i henhold til Statens vegvesens håndbok V720
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner. Viktige føringer fra håndboka er:

· Revisoren skal ikke være, eller ha vært involvert i det aktuelle prosjektet, og skal
ikke ivareta andre interesser i prosjektet enn de rent trafikksikkerhetsfaglige.

· Revisjonens kommentarer skal så langt som mulig begrunnes i eksisterende
kunnskap eller forskning, og påpeke eventuelle fravik fra gjeldende lover,
forskrifter, tilhørende håndbøker og beste praksis.

· Begrunnet forslag til oppfølging av revisjonsrapportens merknader, eventuelt i
hvilken grad merknader ikke tas til følge, skal utarbeides av prosjektleder og
godkjennes av prosjekteier eller personer med tilsvarende funksjon.

Resultatene fra trafikksikkerhetsrevisjonen er utarbeidet som en egen rapport. Det
er også utarbeidet et avtaleskjema hvor byggherre og rådgiver beskriver hvordan
revisjonspunktene skal følges opp. De aller fleste punktene blir ivaretatt og detaljert
i videre planarbeid.

Siden trafikksikkerhetsrevisjonen ble utført tidlig i planleggingen, vil det bli
gjennomført en ny trafikksikkerhetsrevisjon på reguleringsplannivå våren 2020.
Revisjonsgrunnlaget vil da være mer detaljert utarbeidet, også for
lokalvegene/dagsonene.

I henhold til vegsikkerhetsforskriften, skal det gjennomføres en ny trafikk-
sikkerhetsrevisjon i byggeplanfasen (detaljprosjektering), på ferdig anlegg før
åpning og etter at vegen er åpnet.
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9 VEDLEGG

9.1 Vedlegg 1: Tabell med prosjekteringsforutsetninger
Tabellen nedenfor oppsummerer dimensjoneringsforutsetningene og framtidige
trafikkmengder for de ulike delstrekningene i prosjektet. Dimensjoneringsåret for
trafikken er år 2050.

Område/
delstrekning

Dim. klasse ÅDT
2050

Dim.
fartsgrense

km/t

Kommentar

E39 Ringveg øst
Arnadalen

H3 Ca.
20000

100 Fartsgrensen er
endret fra 90 til 100
km/t etter nye krav
fra Vegdirektoratet
09.10.2019.

Tunnelrampe
Arnadalen

Ramper
T7,5 (+
siktutvidelse)

2750-
3500 x
2

60

Ramper mot bru
Arnadalen

Ramper 2750-
3500 x
2

70 Legger til grunn en
radius som gjør det
mulig å kjøre i 70
km/t. (R=150m). For
rampe fra bru mot
E39 i retning nord
legges til grunn 60
km/t (R=110). Dette
for å unngå konflikt
med næringsbygg.

E16 Bru Arnadalen (4
felt)

H5 11000-
14000

90
(nedskiltet til
70)

Lokalveg 1 Toro
(26000)

Hø2 2000 -
3000

60

Lokalveg 2 Gate næring 40/50 Byggetrinn 1
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Fv. 587 – nord og sør
(Eksisterende
Hardangervegen)

H1 70

E16 Tunnel Arna -
Trengereid

H5
2 x T9,5

11000-
14000

90 Tunnelklasse E.
Fartsgrensen endres
til 80 km/t før
tunnelrampekryss
Trengereid.

Tunnelramper
Trengereid vest

Ramper
T7,5

1500 x
2

70 (nedskiltet
til 50)

Av-rampene blir
skiltet med til 50 ca.
250 meter før de to
rundkjøringene

Tunnelramper
Trengereid øst

Ramper
T7,5

1000 x
2

70 (nedskiltet
til 50)

Fv. 49(Fv. 7) mot
Hardanger

H1(Hø1 krav) 6000 80 Det benyttes H1 med
utbedringsstandard,
som gir 9 m
vegbredde inkludert
forsterket
midtoppmerking.

Veg mellom
rundkjøringer på
Trengereid

HØ2 2000 60

Lokalveg til Trengereid L1 300 60
Eksisterende E16
Trengereid - Arna

HØ1 2000-
4000

70 Dagens fartsgrense

E16 Tunnel Trengereid
- Vaksdal

H5
T10,5

9500 90
(nedskiltet til
80)

Tunnelklasse D.
Beholde bredder fra
T10,5 i de korte
dagsonene?

Tunnelramper i
Bogatunnelen

Ramper
T7,5

1000 x
2

70 (nedskiltet
til 50)

Blir antakelig skiltet
ned som på
Trengereid

Omlagt Bogatunnelen
(+ eventuelt
Jamnatunnelen)

Hø2
(utbedring)
T8,5

2100 50
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Botnavegen Vaksdal Gate med
fortau

2000 40

Andre veger Vaksdal
ved E16 i vest/nede i
Vaksdal

Gate <500 40

Brualeitet Gate med
fortau

<500 40

Sædalsvegen Gate <100 40
Krekane, Jamnelia,
Tveitane Vaksdal

Boliggate 30

E16 i dagen Tolåsen H5 8 000 80
E16 Tunnel Vaksdal -
Helle

H5
T10,5

8000 90 (nedskiltet
til 80)

Tunnelramper i
Jamnatunnelen

Ramper
T7,5

200 x 2 70 (nedskiltet
til 50)

Blir antakelig skiltet
ned som på
Trengereid

E16 i dagen Helle H5 8 500 80
Lokalveg Stanghelle og
Helle

L1 <1000 50

Bruvegen, Lågaskar-
vegen, Ardalsvegen

Gate med
fortau

<1000 50



E16 og Vossebanen,
Arna - Stanghelle Fagrapport trafikksikkerhet

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

44 av 47
UAS-02-A-00018

02B
18.05.2020

E16 og Vossebanen

9.2 Vedlegg 2: Strekningsvise ulykkeskart
Kartene nedenfor her hentet fra Statens vegvesens vegkart den 2. mars 2020, og
viser politiregistrerte personskadeulykker for perioden 1. januar 2005 – hittil i år
(2. mars 2020) Det kan være noe etterslep i registreringen av ulykkene. Det kan
derfor ha inntruffet ulykker i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020 som ikke
vises på kartene. Antallet anslås å være lite.

E16 Indre Arna - Osterøybroen

E16 Osterøybroen - Trengereid
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E16 Trengereid – Kjeneset og Fv. 49 Trengereid - Gullbotn
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E16 Vaksdal sør E16 Vaksdal nord
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E16 Fossneset – Helle
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