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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Denne forprosjektrapporten beskriver en del av de valg som er tatt og som danner
bakgrunnen for prosjekteringen som så langt er foretatt i prosjektet. Dette for å ha et godt
faglig grunnlag når prosjektet fortsetter videre inn i detaljprosjektering for byggeplan i neste
fase.

Sandvika, 01/02/2016

Morten Mortensen
Faglig ansvarlig
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2. OVERORDNET - PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER
Forprosjektet er basert på følgende grunnlagsmateriale:
- Teknisk premissdokument for prosjektet
- Relevante håndbøker fra Statens vegvesen (bl.a. håndbøkene N100, N200, N500, R510)
- Prosjekteringsmøter og annen dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen.
- Frostsikring etter F100 – NA- rundskriv nr. 12/09
- Stoppsikt i tunnel v/110 km/t – NA-rundskriv 2015/3
I tillegg er det utarbeidet følgende egne notat/rapporter på dette prosjektet:
•
•
•
•

Forprosjekt konstruksjonene bruer og kulverter.
Ingeniørgeologisk rapport -som omhandler geologiske forhold for tunnelene.
Forurensningsbelastning Tunnel - Renseløsninger, denne beskriver nærmere utslipp
av og rensing fra tunnelvaskevann.
Ventilasjonsrapporter for Holstadtunnelen og Frestadtunnelen.

Forprosjektrapporten presenterer de viktigste forholdene som er vurdert ved tunnelene i
prosjektet.
Forprosjektet omfatter en vurdering av dimensjonering, geometrisk utforming,
anleggstekniske forhold, forslag til tekniske løsninger for vann- og frostsikring,
elektrotekniske installasjoner, drenasjesystem, vegoverbygning samt sikkerhet og
beredskapsmessig forhold.
De viktigste vurderingene i forprosjektet har vært:
-Beregning av antall og plassering av havarilommer, tverrforbindelser m.m.
-Vaskevannsproblematikk i forhold til rensebehov, drenering i tunnelprofilet m.m.
-Vurdere behov for vifter og ventilasjon
-Gjennomgang av konstruksjonselementene i tunnel
-Vurdering av standard og tekniske løsninger.
-Vurdere sikkerhetsutstyr

3. GEOMETRISK UTFORMING
Valg av tunnelklasse – tunnelprofil
Valg av tunnelklasse skal i henhold til håndbok N500 bestemmes på grunnlag av
tunnellengde og forventet trafikkbelastning i tunnelen 20 år etter åpningsåret, dvs ÅDT i ca.
2043.
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Årsdøgntrafikk tunneler
- ÅDT (2043) > 20 000 kjøretøy
Tunnelklasse E skal velges mellom ÅDT 12.000 og 50.000, i hht. figur 4.4 i håndbok N500
Vegtunneler.
Tunnelene skal da bygges med to tunnelløp med tverrsnitt T9,5, jfr. N500.
Prosjektet har valgt å øke standarden til T10,5 (jvf. Rapport 130 (2012) – den økte bredden
går til å øke bredden på skulderen fra 0,25 m til 0,50 m og øke bankettbredden fra 1,0 m til
1,25 m i tunnelene.
Eventuelle siktutvidelser blir lagt til ved kurver. Hele tunnelen får samme bredde som største
bredde med beregnet siktutvidelse. Dette kan vurderes optimalisert i byggefasen ved å endre
tunneltverrsnittene.
Tunnelene utvides for å få plass til havarinisjer i tunnelene.

Øvrig dimensjoneringsgrunnlag
- Hastighet på 110 km/t på den framtidige vegen.
- Forventet maks timetrafikk på 10 % av ÅDT
- Forventet tungtrafikkandel på 14 % i tunnelen
Geometriske mål:

Tunnel

Total bredde, normalprofil
Kjørebanebredde
Feltbredde/kjørefelt
Skulder
Bankett - normal bredde (uten breddeutvidelse for sikt)
Min. fri høyde
Min. fri høyde tekniske installasjoner
Min. bredde normalprofil/sprengningsprofil
Maks stigning i tunnel jfr. HBN500 pkt. 4.2.3
Stoppsikt (+korrigeringer for stigning) NA-rundskriv 2015/2

10,50 m
7,00 m
3,50 m
0,50 m
1,25 m
4,6 m
4,8 m
0,6 m
5%
220 m
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Figur 3-1 Normalprofil tunnel T10,5

3.1. SENTERLINJER
Hvert av tunnelløpene har beregnet egen senterlinje for å opprette hver tunnel som
selvstendig element, jfr. håndbok N500 pkt. 4.5.3. Profileringen for disse senterlinjene
avviker noe fra hverandre og hovedsenterlinjen p.g.a. ulik lengde på kurver i «innerkurver»
og «ytterkurver».
Det er praktisk å føre senterlinjene for hvert løp minimum 300 m fordi portalene på begge
sider for å få med overgangsstrekningen for vegskulder, jfr. N500 pkt. 4.3.1. Overgang
mellom hovedlinje og linjeføring for hvert løp er markert med BRUDD-symbol på C-tegninger.

3.2. AVSTAND MELLOM TUNNELLØPENE
Avstand mellom tunnelveggene/teoretisk sprengningsprofil (stabben) skal være minimum 10
m for å få nok bæring av fjell i stabben som blir mellom tunnelløpene.

3.3. HAVARINISJER
I hht. HB N500, pkt. 4.6.1 skal havarinisjer legges i ytterkurve ved R<5000.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

9

Havarinisjer planlegges lagt på utsiden av hvert tunnelløp, som vist på figuren nedenfor,
også der tunnelen ligger i kurve.
Iht. N500 pkt. 4.6.1 bør havarinisjer plasseres i ytterkurve ved radius R < 5 000 i tunnelklasse
E og F.
Det ansees som uheldig mht. trafikksikkerhet at havarinisjer ligger ved kjørefeltet som har
størst hastighet. Dette gjelder Holstadtunnelen i vestgående løp hvor horisontalkurveradius
er under 5000 m. Det er derfor sendt søknad om fravik fra dette kravet med avbøtende tiltak
å etablere stoppsikt fra havarinisjene til kjørebanen bakover.
Det er innarbeidet i planene de foreslåtte kompenserende tiltakene med sikt fra havarinisjene
i tunnel.
Imidlertid er søknaden om fravik for plassering av havarinisjene i innerkurve godkjent uten
økt sikt fra havarinisjene. Regionvegkontoret skriver i sitt vedtak 20. august 2015:
«Plassering av havarinisje på høyre side er trafikksikkerhetsmessig en mye bedre løsning, selv om det
er innerkurve. Siden det er automatisk hendelsesregistrering og kjørefeltsignaler slik at høyre felt kan
stenges når nisjen er i bruk, anses det som unødvendig med siktutbedring. Vi forutsetter at det også er
variable fartsgrenseskilt.
På denne bakgrunn godkjennes fravikssøknaden.»

Siden planene allerede har innarbeidet kompenserende tiltak med siktutvidelse, kan planene
endres på dette punktet, med å fjerne siktutvidelsen fra havarinisjer.

Figur 3-2 Havarinisjer, nødstasjoner og tverrforbindelser, tunnelklasse E

Havarilommer i dagsonen anlegges på både ut- og innkjøringssiden av tunnelene i hht. figur
6.3 i N500. Havarilommer i dagsonen er planlagt med stoppsikt inn i tunnel.
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3.3.1. TVERRFORBINDELSER I TUNNEL.
Det skal anlegges tverrforbindelser mellom hvert tunnelløp for hver 250 meter tunnel. Disse
tverrforbindelsene anlegges i forbindelse med havarinisjene som kreves i tunnelløpene.
Krav i henhold til HB N500 pkt. 4.7 om nødutganger er:
•
•
•
•
•
•

•
•

Tverrforbindelsene skal sikres spesielt at det er tilstrekkelig evakueringskapasitet •
Helningsgraden på nødutgangen skal ikke være brattere enn maksimalt 5 % (1 : 20).
Nødutgangen skal ha fast dekke.
Atkomst til nødutgangen fra tunnelen skal være trinnfri. Dørene skal ha bredde minst
1,2 meter, som tillater rullestol.
Det bør være nedsenka kantstein ved nødutganger i tunnel, utformet med 20 mm vis
og ca. helling 1:10 opp mot dør til nødutgang / tverrforbindelse.
Dør til rømningsvei skal utføres og utstyres slik at den sikrer rask evakuering og slik
at det ikke oppstår fare for oppstuving. Dør til nødutgang til det fri, og til
rømningstunnel skal slå ut i rømningsretningen, dører i tverrforbindelser bør slå inn
fra trafikkrommet.
Vegg mellom hovedtunnel og nødutgang skal ha brannmotstand minimum REI 120M, ubrennbare materialer.
Tverrforbindelser skal utføres som brannsluse med brannmotstand minimum EI 60
mot begge tunnelløp og mot rømningstunnel.

Utforming av tverrforbindelser mellom tunnelløpene:

Figur 3-3 Profil i tverrslag
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3.4. DE ENKELTE TUNNELENE
3.4.1. TUNNEL HOLSTAD

Tunneltverrsnitt T10,5:
Sør-østgående
Nord-vestgående

Portal innløp*
54,6
95

Berg tunnel
1207,4
1188

Portal utløp*
95
49

Sum lengde tunnel
1357 m
1332 m

*portallengder er eks. kontaktstøp og til med skrå.
Begge løp har lengdefall mot nordvest på i ca. 0,7 %.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

12

3.4.2. TUNNEL FRESTAD

Frestad:

Sør-østgående
Nord-vestgående

Portal
innløp*
40
45

Berg
tunnel
395
365

Betong
tunnel
189.4
189,4

Berg
tunnel
365
395

Portal
utløp*
45
40

Sum lengde
tunnel
1034,0 m
1034,9 m

*portallengder er eks. kontaktstøp og til med skrå.
Begge løp har lengdefall mot øst på i ca. 0,8 %.

3.5. OVERGANGSSONE SKULDER MELLOM TUNNEL OG VEG I
DAGEN
Overgangssone mellom skulderbredde på veg i dagen og veg i tunnel skal være 100 meter
lang og utformet med lineær overgang. Overgangssonen skal være avsluttet 200 meter før
tunnelportalen. (HB N500 kap. 4.3 pkt. 4.3.1)
Generelt skulderbredde i tunnel er inklusiv bankett, dvs 1,25 + 0.50 = 1,75 m med de
verdiene som er valgt i dette prosjektet (jfr. Pkt. 3). I tillegg en evt. breddeutvidelse av
bankett i henhold til siktsutvidelseskrav.
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Skulderbredde på veg i dagen må etter reglene ha bredde på 1.75 m på begge sider 200 m
fra portal og de neste 100 m lineært tilpasse seg ordinær skulderbredde på veg i dagen som
beskrevet nedenfor.
For H9 veg så er skulderbredde for veg i dagen på 0.50 m + 0.25 m (pga. vegrekkverk) mot
rabatt og 3.00 m mot grøft. Begge disse breddene skal tilpasse seg skulderbredde i tunnel,
jfr. overgangskrav beskrevet ovenfor.

3.6. REKKVERK OG OVERGANGSSONE MELLOM TUNNEL OG
VEG I DAGEN.
Krav til sikkerhetsavstand

Tabell 5.1 - gjelder bare for nybygg. For eksisterende veg benyttes verdier for ÅDT 4000-12000

Sikkerhetsavstanden for dette prosjektet er 10 m. I tillegg skal det beregnes et tillegg ved
knappe kurver etter HB N101 pkt. 2.2.2
Rekkverk skal føres parallell med vegen de første 20 m i tunnelportal, føres deretter 1:10 til
terreng/utenfor sikkerhetssonen. Jfr. HB N101 pkt. 4.2. og HB N500.

4. GEOLOGI OG ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD
4.1. GEOLOGISK RAPPORT
Det henvises til ingeniørgeologis rapport for utredelse av geologiske forhold i tunnel
områdene. Et sammendrag av rapporten er inntatt under:
«Holstadtunnelen antas å ligge i granittiske til diorittiske gneiser. Området over tunneltraséen
domineres av landbruksområder og noe skog. Det er også bebyggelse nær og over den vestre delen
av tunnelen. Bergmassene over tunneltraséen er dekket av løsmasser, og det er forholdvis lite
overdekning over hele traseen (under 20 m). For å kartlegge dyp til fjell under løsmassene er det utført
fjellkontroll-boringer og skutt refraksjonsseismikk langs hele tunneltraséen. Undersøkelsene viser stort
sett begrensede løsmassemektigheter, på rundt 2-4 m. Seismikken har avdekket gjennomgående
høye hastigheter i bergmassen, med unntak av fire lavhastighetssoner. Høye hastigheter indikerer på
god bergmassekvalitet. To av de registrerte lavhastighetssonene er undersøkt med hvert sitt
kjerneborehull. Kjerneboringene avdekket partier med oppknust berg i begge borehull; i det ene hullet
er det også registrert leiromvandlet bergmasse. Bergmasseklassen i svakhetssonene er E-F.
Bergmassene i den øvrige tunneltraséen antas generelt å være av middels til god kvalitet,
bergmasseklasse A-C.
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Frestadtunnelen består av to fjelltunneler og en løsmassetunnel. Tunneltraséen går gjennom to koller,
hvor det er registrert flere bergblotinger. Terrenget over tunneltraséen er kupert og domineres av skog.
Mellom de to kollene er det et område med dyrket mark, hvor tunnelen vil gå i en løsmassekulvert.
Tunnelen vil ligge i granittiske til diorittiske gneiser og gabbro. Gabbro antas å være dominerende
bergart langs traseen. Området er undersøkt gjennom feltkartlegging, refraksjonsseismikk og to
kjerneborehull. Det er generelt registrert bergmasse av god til middels kvalitet langs tunneltraséen. I
de to kjerneborhullene er 59% av de loggede kjernene av god bergmassekvalitet, bergmasseklasse
A/B. Det antas at tunnelen krysser 4 svakhetssoner. Bergmassekvaliteten svakhetssone antas å ligge
ned mot bergmasseklasse E-F.
Holstadtunnelen er vurdert til å ligge i geoteknisk kategori 2/3 til 3. Frestadtunnelen er vurdert til å
ligge i geoteknisk kategori 1, 2/3 og 3.»

4.2. RIGGOMRÅDE
Riggområde for tunnelene etableres på angitt plass av byggherre eller langs vegtraseen.
For utførelse av anleggsarbeidene ved forskjæring og tunnelutslag for tunnelene, samt
verkstedstelt for tunnelborrerigg vil det være nødvendig med et eget riggområde i nærheten
av tunnelene.

4.3. UTSLIPP FRA ANLEGGSVIRKSOMHET
I forbindelse med anleggsfasen så er de mest aktuelle konsekvensene i denne perioden:
-

Partikkelavrenning
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff
Utvasking av naturlige kjemiske komponenter fra mineraler, herunder sulfid/sulfat
Høy pH i vann påvirket av sprøytebetong
Drivstoffspill
Andre kjemikalier.

Avløpsvannet vil inneholde borslam og nitrogen fra sprengstoff. Det beskrives normalt
alkalifri akselerator til sprøytebetong som gir en vesentlig lavere pH i vannet fra tunneldriften.
Prøver fra tidligere anlegg indikerer et innhold av suspendert materiale i størrelsesorden 15
g/l. Mesteparten av det suspenderte materialet har en diameter i området 2 – 10 mikrometer,
dvs. tungt sedimenterbare partikler. Det vil bli krav om rutiner og forebyggende tiltak hos
entreprenørene for å unngå forurensing som nevnt ovenfor. Resipient for utslippsvann vil bli
kartlagt. Det vil bli søkt Fylkesmannen om godkjenning for utslipp i anleggsfasen.
Det må etableres et behandlingsanlegg for driftsvann fra anleggsvirksomheten. Dette
anlegget skal bestå av en renseenhet slik at vannet kan slippes ut i henhold til tillatelse fra
Fylkesmannen.

4.3.1. FUNDAMENTERINGSFORHOLD BEBYGGELSE
Evt. behov for tilstandsregistrering av bygninger og konstruksjoner over/rundt er beskrevet i
ingeniørgeologisk rapport.
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4.3.2. RYSTELSER OG STØYENDE ARBEID
Norsk standard NS 8141:2012 gir anvisning for hvordan fastsettelse av rystelsesgrenser,
måling av rystelser og for besiktigelse av hus skal foretas. Standarden gir rystelsesgrenser
som er uavhengig av grunnforhold. Med bakgrunn i NS 8141:2012 er rystelsesgrensene
anslått å ligge i området 14 – 30 mm/sek, avhengig av byggverk materiale, type byggverk
etc.
Overdekningen for tunnelene vil variere fra ca. 10 til 25 m i det spredt bebygde området over
Holstadtunnelen. Med slike avstander mellom tunnel og bebyggelse vil beboere merke
rystelsene fra sprengningsarbeidet godt.
Det må derfor forventes restriksjoner på sprengningsarbeidene samt arbeidstid for
sprengning og andre støyende arbeider i tunnelen langs deler av traseen. Generelt
forutsettes at støyforskriftene (T-1442) legges til grunn, men arbeidstid for støyende arbeider
må også avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av
anbudsdokumentene.

4.3.3. STABILITET OG SIKRING/ VANNLEKKASJER/INJEKSJON
Dette omhandles i ingeniør geologisk rapport.

4.4. BYGGETID
Tunneldriving vil kunne påbegynnes så snart anleggsveg til forskjæring er etablert,
forskjæring/tunnelpåhugg er etablert og nødvendige riggarbeider for tunneldriving er foretatt.
Det antas en midlere inndrift på 50 meter/uke for selve tunneldrivingen pr borerigg inklusive
nødvendige tette og sikringsarbeider.
Byggetiden vil avhenge av hvor mange tunnelborrerigger entreprenøren driver samtidig.

4.4.1. TUNNELDRIVING HOLSTAD
Tunnelene drives normalt på stigning slik at en unngår pumping av driftsvann i anleggsfasen.
På Holstad blir sannsynlig jernbanekryssing bygd tidligere enn øvrig anlegg. Det er naturlig å
drive fra vest mot øst. Nærmeste massebehov vil være 2-planskrysset på Holstad for mottak
av tunnelstein.

4.4.2. TUNNELDRIVING FRESTAD
På Frestad er det mulig å anlegg adkomstveg opp til mellom bergtunnelene. Massebehov og
transportmuligheter vil trolig styre drive retningen av tunnelene. Vest for tunnelene er det ikke
behov for masser i umiddelbar nærhet. Det er behov for masser øst for tunnelen i fyllingen
der. Det er antydet dårlig undergrunn i fyllingsområdet. Evt. oppfylling av området med
tunnelstein må vurderes av geoteknikker.
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5. KONSTRUKSJONER FOR TUNNEL
Arbeidene med konstruksjoner for tunnel er i hovedsak utført parallelt- og i samarbeid med
fagområdene tunnel, veg, geologi, geoteknikk og landskapsutforming.
Aktuelle konstruksjoner er:
•
•
•
•
•

Tunnelportaler
Løsmassetunnel
Tekniske bygg
Sedimenteringsbasseng
Vannforsyningsbasseng

Hovedmålsetting og prinsipp for utforming:
•
•

God tilpasning med hensyn på beliggenhet og funksjon
Bruk av enkle konstruksjonsprinsipp som gir gode totalløsninger og minimalt behov
for drift og vedlikehold

Spesielt grunnlag konstruksjoner for tunnel:
•
•
•

Fagmøter- og dialog med oppdragsgiver
Relevante håndbøker fra Statens vegvesen, i hovedsak HB: N500, R762, R510 og
N400
Gjeldende Eurokoder med nasjonale tillegg

5.1. GENERELT
5.1.1. PORTAL
Portaler bygges i utsprengt forskjæring for tunneler utført som plasstøpt- slakkarmert
betongkonstruksjon. Konstruksjonen fundamenteres med såler på avrettede
sprengsteinsmasser over undersprengt berg. For portalene på østsiden av Holstadtunnelen
er det et parti ved portalstart der grunnen består av løse masser, her skal det masse utskiftes
med sprengstein ned til fast berg.
Ytterligere informasjon omkring fundamenteringsforhold og tiltak rundt etablering av bygge
groper finnes i geoteknisk notat fra grunnundersøkelser i portalområdene. Notatet er
utarbeidet av Multiconsult ASA.
Tunnelklasser, traseer og påhugg-/portalområdet er nærmere omtalt i andre kapitler. Alle
tunnelene har 2 separate løp.
Portalkonstruksjonen består av ett parti i dagen og ett parti som er kontaktstøpt med berg i
tunnelen. Kontaktstøpt del innenfor påhogg er ca. 3 meter, mens lengde for parti i dagen
varierer med beliggenhet.
Endelig plassering av portal og portallengde kan endre seg i senere planfaser når fjellforhold
blir mer kartlagt og landskapsutforming blir ytterligere detaljert.
Portal fuktisoleres med PVC-membran på hele ytterflaten, kontaktstøpt del har tett overgang
mot vann- og frostsikring i tunnel. Membran i dagen beskyttes med omfyllingsmasser,
mektighet og utforming av fylling over portaler varierer og vil fremgå av tegninger.
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Tunnel og portaler har i utgangspunktet profil T10.5. For tunnel Holstad medfører imidlertid
frisiktskravet ved horisontalkurvatur at profilet må økes: For vestgående løp er profilet T13.5,
men østgående løp har profil T11.
Spesielt for portalmunninger
Tunnelene på strekningen går i hovedsak med retning øst-vest. Dette betyr at lav sol på
morgen og kveld kan gi motlys som medfører blendingsfare ved utkjørsel. Vestvendte
munninger kan gi motlys på ettermiddag/kveld, mens østvendte munninger kan gi motlys på
morgen/formiddag. Et tiltak for å motvirke dette kan være ekstra belysning i utkjøringssoner
som evt. også styres etter de aktuelle lysforhold. Dette kan medtas allerede i planfasen, men
vurderes best etter bygging når en ser de aktuelle solforhold mer nøyaktig. Det er spesielt
faren for påkjørsler bakfra som kan reduseres med et slikt tiltak.
Følgende medtas for å bedre sikkerheten ved portalmunninger:
•

Traktformet portal de ytterste 20 meter skal redusere påkjørselfaren. Utvidelsen skal
skape minst 2 meter avstand i fra vegrekkverk til portalvegg ved munning. For
portalene vil dette gi traktforløpet en breddeutvidelse på 1:10

•

Sikringsgjerde1) over portal for hindring av fallulykker

•

Oppstikkende krage eller mur som hindrer evt. nedfall av jord og is fra å havne i
vegbanen.

•

Høydemarkering2) innenfor portalåpning

•

Vurderes nærmere: Ekstra belysning i adapsjonssonen ved portalåpning

1)

Det bør vurderes nærmere om sikringsgjerde kan utgå her som man også har viltgjerder.
Portalens utforming med fronthelning 1:2 som føres helt ned i bakken gjør det også vanskelig
å hindre klatring oppover krage/frontfylling. Skal området over portaler sikres godt i fra
vegsiden bør et evt. gjerde plasseres på selve portalkragene, men dette vil gir et «rotete»
uttrykk og er ingen god løsning rent estetisk.

2)

Høydemarkering innenfor portalåpning er med på tegninger og er med i planer. Imidlertid
har en bestemt at høydehinder plasseres ut under overgangsbruene på Holstad og Etterstad.
Dette gjør at større kjøretøy får varsel om at de er for høye i forhold til tunnelene på et tidlig
tidspunkt og ikke når de allerede er på god veg inn i tunnelen hvor det i realiteten er for sent
å stoppe. Høydehindermarkeringer i portalene kan være aktuelt å ha med i tillegg til
markeringene ved overgangsbruene.

5.1.2. LØSMASSETUNNEL
Deler av Frestadtunnelen går gjennom et parti med løse masser og her er det valgt å bygge
løsmassetunnel i betong. Dette partiet er lokalisert omtrent midt i Frestadtunnelen og har en
lengde på ca. 195 m (inkl. kontaktstøp). Tunnelen består av ett parti i løsmasser samt partier
i begge ender som er kontaktstøpt mot berget i fjelltunnelen. Tunnelprofil er T10.5 som
resterende tunnel.
Løsmassetunnelen utføres som plasstøpt- slakkarmert betongkonstruksjon. Konstruksjonen
fundamenteres med hel bunnplate på avrettede sprengsteinsmasser over undersprengt berg.
Tunnelen bygges som 2 adskilte konstruksjoner og har dermed separate løp som resten av
tunnelen.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

18

Informasjon omkring fundamenteringsforhold og tiltak rundt etablering av byggegroper finnes
i geoteknisk notat fra grunnundersøkelser i portalområdene. Notatet er utarbeidet av
Multiconsult ASA.
Betongtunnelen ligger naturlig nok i et søkk med løse masser mellom to bergpartier. Det
forventes å stå grunnvann i området når terrenget over tunnelen blir reetablert, og
byggegropa ikke lenger holdes fri for vann. Tunnelen må dermed utføres som en vanntett
konstruksjon der alle støpeskjøter, bevegelsesfuger og tilslutninger skal gjøres vanntette.
Kontaktstøpte deler innenfor påhogg må være minst 3 meter, i tillegg bør det vurderes å
støpe en krage mot påhogg som ekstra vanntetting mot fjelltunneler.
Fra konstruksjonens egenvekt alene kan grunnvannstanden stå opp til ca. kote +98.8 før det
forventes problemer med oppdrift. Det legges opp til at grunnen over denne koten dreneres
via et eget drenssystem. Om det i senere planfaser viser seg at dette ikke er hensiktsmessig
må oppdrift og evt. forankringsmetoder vurderes nærmere.
Tunnelkonstruksjonen fuktisoleres med klebemembran på hele ytterflaten, kontaktstøpte
deler har tett overgang mot vann- og frostsikring i fjelltunnel. Hele konstruksjonen skal
frostisoleres på utsiden av membran og under bunnplaten da masser i fundament og
sidefylling ikke blir drenerte. Under bunnplaten benyttes isolasjon av ekstrudert polystyren
med tilstrekkelig trykkstyrke.
Mektighet av overfylling varierer og vil fremgå av tegninger.

5.1.3. TEKNISK BYGG
Teknisk bygg inneholder utstyr for strøm-, tele- og signalanlegg til tunnelene, samt
transformator. Tekniske bygg utføres i plasstøpt betong, fundamentert med bunnplate på
avrettet sprengsteinsfylling. Bygg i dagen gis noen elementer av tre i fasaden (taktekking av
bord) for å myke opp uttrykket. Trevirke skal være impregnert og det benyttes syrefaste
festemidler.
Det er 3 utførelser av disse byggene der hovedbygg i dagen og bygg i tunnel har samme
størrelse og romløsning, men med litt forskjell i fasadematerialer. I tillegg finnes der et
mindre teknisk bygg, her kalt tavlebygg, som også er plassert ute i dagen.
Utstyr i bygget avgir forholdsvis mye varme og bygget utføres uisolert eller med lite isolasjon.
Dører, rister og luker etc. består av syrefast stål.
Tunnelløpene var opprinnelig planlagt med noe avstand for å kunne ha teknisk bygg mellom
tunnelløpene. Men med 110 km/t har en kommet til at teknisk bygg mellom tunnelene vil i
større grad fordre stenging av hele tunnelen ved behov for service i teknisk bygg. Det er
også uheldig å anlegge ei havarinisje langs kjørefeltet med høyest hastighet. Teknisk bygg
er derfor plassert i ei sidenisje til en av tunnelløpene. Den anlegges i samband med ei
havarinisje. En ser for seg at kjørefeltet nærmest teknisk bygg kan stenges ved service og at
trafikk kan gå som i kjørefeltet nærmest det andre tunnelløpet. Tunnelene vil bli utstyrt med
videokamera og kjørefeltsignaler. Om kjøretøy stopper i havarinisjen vil kjørefeltet nærmest
teknisk bygg automatisk bli avstengt.
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5.1.4. SEDIMENTERINGSBASSENG
Det er planlagt 2 sedimenteringsbasseng (ett for hver tunnel) som skal rense vaske- og
overvann fra tunneler. Det ene er plassert vest for Holstadtunnelen, det andre vest for
Frestadtunnelen.
Bassengene er plassert under bakken i havarilommene i dagsonen. Konstruksjonen er utført
i plasstøpt betong med prefabrikkerte nedstigningskummer for adkomst ved slamtømming og
inspeksjon. Bassengene fundamenteres med bunnplate på avrettet fylling av sprengstein,
konstruksjonen skal være kjøresterk. Detaljer omkring renseløsninger er omtalt i et eget
notat.

5.1.5. VANNFORSYNINGSBASSENG
Det er også planlagt 2 basseng for vannforsyning (ett for hver tunnel) som skal forsyne
tunnelen med brann- og vaskevann. Det ene er plassert vest for Holstadtunnelen, det andre
øst for Frestadtunnelen. Bassengene er planlagt med tilstrekkelig volum til at begge
tunnelløp kan vaskes samtidig.
Bassengene er plassert under bakken i havarilommene i dagsonen. Konstruksjonen er utført
i plasstøpt betong med en prefabrikkert nedstigningskum for adkomst og inspeksjon.
Bassengene fundamenteres med bunnplate på avrettet fylling av sprengstein,
konstruksjonen skal være «kjøresterk».
Det medgår vann til vasking av tunneler og det er behov for vanntanker til brannvann. Det er
bestemt at det etableres en felles rentvannstank ved hver av tunnelene for disse formålene –
vasking og brannvann.

Vannforsyning
Vann til basseng ved Holstadtunnelen tas fra kommunalt vannledningsnett.
Basseng legges nedstrøms Holstadtunnelen ved Bølstadbekken for å ligge nærmest
kommunal ledning. Det tappes kun vann for å fylle tanken, det foretas ikke
brannvannstapping fra kommunal ledning.
Vann til basseng ved Frestadtunnelen tas fra egen grunnvannsbrønn. Basseng plasseres
oppstrøms tunnelen (på høyeste side).
Bassengene legges i havarilommene ved tunnelmunningene.
Det har vært diskutert å legge disse rentvannstankene på terreng over tunnelene for å kunne
få et vanntrykk ved hjelp av selvfall (terreng over tunnel er ca. 30 m over vegbanen).
Eventuelt høydebasseng på terreng over hver tunnel vurderes ikke videre nå, men kan være
av interesse å vurdere senere i forbindelse med byggeplan.
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Vaskevann
Det dimensjoneres for at vannbasseng skal ha nok vann til å vaske begge løp på en natt.
Vaskevannsbehov 100 l/m tilsammen for to løp, dvs 100m3 pr 1000m tunnel (totalt for to
løp).

Brannvann
Brannvann hentes fra samme basseng som vaskevann. I følge tunnelnormalen skal det være
minimum 6m3 brannvann til disposisjon. Vi foreslår at det alltid skal være igjen minst 10m3
vann i bassenget etter vasking.

Pumpekapasitet og rør
Det monteres pumper og et røropplegg med kapasitet til å levere 50 l/s eller 3000 l/min med
trykk min 4 -6 bar ved hydrantene ved tapping.

Plassering av hydranter
Hydrantene forutsettes plassert i dagsone ved havarilommene og i tverrforbindelsene mellom
de to tunnelløpene for hver 250m.

5.2. DE ENKELTE KONSTRUKSJONENE
5.2.1. TUNNEL HOLSTAD

Portaler
Tunnelportaler på begge sider av tunnelen består av to parallelle betongportaler.
Tunneltverrsnittet er T11 for østgående- og T13.5 for vestgående løp (siktutvidet fra T10.5 på
grunn av frisiktskrav ved horisontalkurvatur). Portalene er traktformet den siste delen frem
mot munningen. Typisk traktlengde er 20 m, av estetiske hensyn er trakta for østgående løp
(tunnelen med minst tverrsnitt) økt til 32.5 m for oppnå samme bredde i front for begge
portaler.
Portalmunninger er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane (se
lengdesnitt). Overgangen er tilpasset slik at fyllingsfront kan ha en helning på 1:2. Jf.
tegninger KP100, KP150, KP200 og KP250 for nærmere detaljer.
Portallengder inkl. kontaktstøp:
KP100 - Vestgående utløp:
KP150 - Østgående innløp:
KP200 - Vestgående innløp:
KP250 - Østgående utløp:
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Plan portaler vestsiden:

Typiske snitt (KP100):

Portalmunninger vestsiden:

Portalmunninger østsiden:
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Tekniske bygg
Lengden på Holstadtunnelen er ca. 1330 m. Lengden er noe i lengste laget for å kun ha
tekniske bygg kun i dagsonen.
Her er planlagt et bygg i dagen ved hver portalmunning; et mindre tavlebygg på vestsiden og
et med alle funksjoner ved østre ende. I tillegg tenkes det et bygg omtrent midt inne i
tunnelen, plassering av et av byggene i tunnelen er også gjort av landskapsmessige årsaker.
Det tekniske bygget inni tunnelen er plassert i en tverrnisje ved østgående tunnelløp. Jf.
tegning KT100, KT200 og KT300 for flere detaljer om byggene.
Bygg i tunnel og hovedbygg i dagen har i prinsippet samme størrelse og planløsning.
Planskisse teknisk bygg i dagen (KT100), grunnflate 170 m2:
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Perspektiv bygg i dagen (KT100):

Perspektiv bygg i tunnel (KT200):

Planskisse tavlebygg i dagen (KT300), grunnflate ca. 28 m2:

Plassering av teknisk bygg i dagen på østsiden av tunnel:
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Plassering av tavlebygg på vestsiden av tunnel:

Sedimenteringsbasseng
Her finnes ett basseng plassert under bakken ved siden av tavlebygget på vestsiden av
tunnelen. Bassenget er inndelt med 2 adskilte kammer med nettovolum på drøyt 200 m3 for
hvert av disse. Jf. tegning KS100 for flere detaljer.
Plan og lengdesnitt (KS100):

Vannforsyningsbasseng
Her finnes ett basseng plassert under bakken utenfor tavlebygg og sedimenteringsbasseng
på vestsiden av tunnelen. Bassenget har et nettovolum på ca. 135 m3. Jf. tegning KV100 for
flere detaljer.
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Plan og lengdesnitt (KV100):

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

26

5.2.2. TUNNEL FRESTAD

Portaler
Tunnelportaler på begge sider av tunnelen består av to parallelle betongportaler.
Tunneltverrsnittet er T10.5 for begge løp, portalene er traktformet siste 20 m frem mot
munning.
Portalmunninger er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane (se
lengdesnitt). Overgangen er tilpasset slik at fyllingsfront kan ha en helning på 1:2. Jf.
tegninger KP300, KP350, KP500 og KP550 for nærmere detaljer.
Portallengder inkl. kontaktstøp:
KP300 - Vestgående utløp:
KP350 - Østgående innløp:
KP500 - Vestgående innløp:
KP550 - Østgående utløp:

43 m
43 m
48 m
48 m

Plan portaler østsiden:
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Typiske snitt (KP500):

Portalmunninger vestsiden:

Portalmunninger østsiden:
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Løsmassetunnel/betongtunnel
Deler av Frestadtunnelen går gjennom et parti med løse masser der det bygges en
løsmassetunnel i betong. Dette partiet er lokalisert omtrent midt i Frestadtunnelen.
Tunnelprofil er T10.5 som resterende tunnel, jf. tegninger KP400 og KP450 for nærmere
detaljer.
Lengder betongtunnel inkl. kontaktstøp:
KP400 - Vestgående løp:
195.4 m
KP450 - Østgående løp:
195.5 m
Plan løsmassetunnel:

Typiske snitt (KP400):
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Teknisk bygg
For tunnel Frestad er det også planlagt et bygg i dagen ved hver portalmunning; her er et
mindre tavlebygg på østsiden og et med alle funksjoner ved vestre ende. I tillegg blir det et
bygg inne i tunnelen like øst for inngang til løsmassetunnelen. Det tekniske bygget inni
tunnelen er plassert i en tverrnisje ved vestgående tunnelløp.
Utforming av tekniske bygg for tunnel Frestad er tilsvarende som for tunnel Holstad. Jf.
forrige kapittel og tegninger for detaljer om byggene.
Plassering bygg i dagen på vestsiden av tunnel:

Plassering tavlebygg i dagen på østsiden av tunnel:

Sedimenteringsbasseng
Her finnes ett basseng plassert under bakken utenfor teknisk bygg på vestsiden av tunnelen.
Bassenget er inndelt med 2 adskilte kammer med nettovolum på drøyt 200 m3 for hvert av
disse. Bassenget er tilsvarende som for tunnel Holstad. Jf. forrige kapittel og tegning for
detaljer.

Vannforsyningsbasseng
Her finnes ett basseng plassert under bakken utenfor tavlebygg på østsiden av tunnelen.
Bassenget har et nettovolum på ca. 135 m3. Bassenget er tilsvarende som for tunnel
Holstad. Jf. forrige kapittel og tegning for detaljer.
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6. VEG- OG TUNNEL DRENASJE
Det henvises for øvrig til vannmiljø rapport for nærmere beskrivelse av de undersøkelser og
vurderinger som er gjort vedrørende emnet vannmiljø i forbindelse med reguleringsplan for
ny E18. Denne rapport omfatter ikke VA-anlegg (vann og avløp) som kommer som en del av
vegprosjektet i en senere fase.

6.1. GENERELT
Utslipp av miljøfremmede stoff
Vaskevann fra tunneler forutsettes samlet opp for størst mulig grad av selvrensing gjennom
sedimentering av partikler, og deretter sluppet ut til terreng. Ved tømming av tank slippes
vann («klarvannsfasen») gradvis ut i veggrøft / terreng. Mengden er så liten at det ikke
kreves egne løsninger for dette. Det er ikke spesielt sårbare resipienter rett nedstrøms
utslippspunktene.
Slammet som har samlet seg på bunnen fraktes bort og leveres til godkjent avfallsmottak.
Hydrauliske og hydrologiske vurderinger
Overvann fra veg skal føres ut i terrenget på en slik måte at det ikke fører til graving eller
annen skade. Om nødvendig graves grøft et stykke for å komme fram til naturlig
vannsig/forsenkning.
Sulfidholdig berg
Geologisk kartlegging og undersøkelser konkluderer med at bergmassene innenfor
planområdene ikke ansees som typiske «problembergarter» knyttet til sulfidmineraler. Det
kan imidlertid ikke helt utelukkes at man kan påtreffe sulfidførende enkeltsoner. Det bør
derfor etableres et system for å vurdere steinkvalitet under arbeidets gang.

6.2. DRENSVANN
Drensvann blir definert som innlekkasjevann i fjelltunnel.
Det legges separat system for drensvann med drensgrøfter på begge sider av tunnelprofilet.
På drenssystemet monteres det inspeksjonskummer for hver 80 meter.
Overvann fra dagsonene kan føres inn på drensledningen via sandfang i dagsonen.
Drensvann fra tunnelen vil være tilnærmet rent. Det behøves ikke rensetiltak på dette vannet.
Mer omhandlet i Vannmiljø rapporten.

Vaskevann / Overvann
Vaskevann blir definert som spyle/vaskevann fra rengjøring av tunnelen, dette samles opp i
sandfang i tunnelene.
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Overvann er øvrig vann som samles opp i sandfangene i tunnel. Dette er avrenning fra biler
og evt. snø som blir dratt med inn i tunnelene. Overvann samles også opp i sandfangene i
tunnelen.
Det legges et separat system for overvann/vaskevann som ikke kobles sammen med
dreneringen.
Endelig dimensjoner avgjøres når forventet vannmengde er kontrollert. Minste innvendig
diameter for overvannsledningen er 150 mm, jfr. håndbok N500 pkt. 8.4.
På overvannsledningen monteres det sandfang for hver 80 meter.
Spyling/vasking av tunnel skal normalt foretas så ofte at rensing av spylevannet ikke er
nødvendig. Tunnelvaskevannet vil i tillegg gå via sandfang som utfeller de største partiklene.
Som følge av strengere utslippskrav er det prosjektert at tunnelvaskevannet må gå gjennom
en sedimenteringstank. Denne skal ha en utforming og oppholdstid som sikrer uønsket
utslipp til resipient og at dagens utslippskrav overholdes.
For å få en avklaring rundt permanent utslippstillatelser/rensebehov, vil man søke fylkets
miljømyndigheter for å få en oversikt over hvilke krav som stilles.
Dimensjonering av tunnelvasketank/etterpoleringstank se notat «E18 Retvet – Vinterbro:
Forprosjekt Tunnel – Renseløsning»

6.3. VANN OG FROSTSIKRING
Generelt
Retningslinjer for vann- og frostsikring i tunnel er gitt i håndbok N500 og R510.
Hovedkonsepter som er mest aktuelle for vann- og frostsikring er:
1. Brannsikret PE-skum i heng og veggelementer av betong
2. Betongelementer både i vegger og tunnelhvelv
Det er i dette prosjektet valgt løsning nr. 2 med betongelementer i både vegg og
tunnelhvelvet.
Veggelementene monteres normalt 3,5 meter over kjørebanen gjennomgående på begge
sider av tunnelen og med integrerte dører ved tverrforbindelser, tekniske bygg, SOSstasjoner etc. Festemidler i betongelementer skal være rustfritt stål skal være i henhold til
NS‐EN ISO 3506, kvalitet A4. Opphengsbolter for tekniske installasjoner som kabelbruer,
ventilatorer etc. integreres elementer for tunnelhvelvet (figur 3.1)
Det bør vurderes om tunnelene skal tilrettelegges for inspeksjon med adkomst gjennom
inspeksjonsluker. Maksimal avstand mellom slike inspeksjonsluker er 200 m.
Dimensjonerende frostmengde
Tykkelse på isolasjonsmaterialet bak betongelementene er antatt til 50 mm.
Endelig dimensjonering av isolasjonstykkelse er ikke utført.
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7. SIKKERHET OG BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD
7.1. BRANNVANN
7.1.1. KRAV TIL BRANNVANN
Ifølge håndbok N500 er det tre alternative løsninger for uttak for brannvann:
- Etablering av egne kummer (ca. 6m3) i tilknytning til drenssystemet
- Tankvogn med tilstrekkelig kapasitet (minimum 6m3)
- Slokkevannsreservoar ved lavbrekk
Tunnelsikkerhetsforskriften sier dette:
Det skal finnes vannforsyning i alle tunneler. Det skal finnes hydranter i nærheten av
portalene og innvendig, med mellomrom som ikke skal overstige 250 meter. Dersom
vannforsyning ikke er tilgjengelig, er det påbudt å sikre at tilstrekkelig vannmengde er
tilgjengelig på annen måte.

7.1.2. PLANLAGT SYSTEM
Det er ikke endelig konkludert med brannvannssystem på dette prosjektet. Det vil bli tatt opp
i forbindelse med utarbeidelsen av beredskapsplan.
Det er så langt planlagt felles tank for brannvann og rentvannstank for vasking av tunneler,
en for hver tunnel, se også pkt. 0 D. Tanken er planlagt i havarilommen ved veg i dagen på
den siden av tunnelen som ligger høyest. Størrelsen av tanken dimensjoneres etter hvor mye
vann som trengs til å foreta helvask av tunnelen.
For brannvann er tanken tenkt som reservoar med montert pumpe for tømming/henting av
vann. Den stasjonære pumpen leverer vann til brannhydranter i begge ender av hvert
tunnelløp samt uttak hver 250. meter inne i tunnelen. Det blir et uttak i hver havarinisje, samt
et uttak mellom havarinisjene. Brannvannsuttakene nås tak i via luke i veggelementer ca. 1,2
m over vegbanen og med frostfri stengeventil.

7.1.3. FYLLING AV TANK
I Holstadområdet finnes eksisterende hovedledninger vann.
I Frestadtunnelområdet er det ikke en hovedledning for vann.
Det er vurdert 2 alternative løsninger for fylling av tanker:
Alternativ 1 – Det borres etter vann og etableres brønnvann ved rentvasstanken. Vann fra
brønnen pumpes opp i tank når tanken er tappet. Det vil kunne gå noen døgn før tanken er
fylt opp igjen etter en tunnelvask. Planleggingen er så langt har lagt dette alternativet til
grunn ved Frestad.
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Alternativ 2 - Tilkobling til kommunalt vann der det forefinnes, etablerer brannvannsuttak ved
havarilommene i dagen og ved hver havarinisje inne i tunnelen for å overholde krav om 250
m mellom hvert brannvannsuttak. Kommunalt vann nyttes til å fylle opp rentvannstanken.
Dette alternativet er lagt til grunn ved Holstad.
Det legges til grunn at tanker utstyres med pumper som leverer minst 50 liter pr sekund med
min. 4- 6 bar ved uttakene.

7.2. KATASTROFEÅPNING/ÅPNING VEG I DAGEN.
Det anlegges katastrofeåpning/åpning i midtdeler ved hver ende av tunnel.
En åpning som beskrevet i håndbok V160 figur 25 er vurdert, men prosjektet har kommet til
at gjennomkjøringsåpningene skal utføres etter prinsippet som vist under:

Det nyttes vannbåren varme fra energibrønner for å holde gjennomkjøringsåpningene snø og
isfri for å få ned driftskostnader. Elektriske varmekabler monteres som ekstra sikkerhet og for
å kunne ta ekstraordinære temperaturfall/snømengder.

7.3. BOMMER
Det er prosjektert automatiske 2 halvbommer på samme linje foran havarilomme.
Vegtrafikksentralen evt. lokal betjening av styrepanel må da løfte den ene halvbommen for at
utrykningskjøretøy kan slippe innenfor bommene.
I tillegg monteres en bom som sørger for at katastrofeåpningen som vender mot trafikken er
stengt med bom.
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I tillegg til de bommene beskrevet over, kan det være aktuelt med manuelt betjent bom som
er låsbar og stenger tunnelen like utenfor portal. Dette for å hindre at kjøretøy som kjører på
rødt lys kan ta seg inn i tunnelen når den er stengt p.g.a. vedlikeholdsarbeider.

7.4. HØYDEHINDER
Det skal monteres høydehinder slik at for høye kjøretøy «hindres» i å kjøre inn i tunnelen.
Høydehinder skal være deformerbart. Det kan vurderes å sløyfe høydehinder dersom bruer
eller andre konstruksjoner har den nødvendige avvisende effekt på vegnettet som fører inn
mot tunnelåpning.
Høydehinder kan monteres under overgangsbru i hhv i Holstad krysset og Elvestadkrysset.
Dette er trolig den beste løsningen. I de foreliggende planer er det prosjektert høydehinder i
portalene. Endelig beslutning om plassering av høydehinder tas i byggeplanfasen.

8. VENTILASJON
Tunnelens ventilasjonsanlegg skal beregnes ut fra kravene i HB N500 kap.10 vedrørende
luftkvalitet og brannventilering
N500, punkt 10.4 har følgende krav: ”Mekanisk ventilasjonssystem skal monteres i tunneler
med lengde over 1000 m og med ÅDT > 1000.”
Både Holstadtunnelen og Frestadtunnelen er over 1000 m og det skal monteres ventilasjon i
begge tunnelene.
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8.1. GENERELT
Det forutsettes normalt såkalt langslufting av tunnelene med frisk luft inn i den ene enden og
utblåsing i den andre enden. Ved mekanisk ventilasjon installeres impulsvifter som driver
denne ventilasjonen. Impulsviftene er normalt installert i hengen i tunnelen og blåser en
luftmengde ut med stor hastighet. Viftene monteres parvis i hengen og skal ha diameter ikke
over 1500 mm. Det må vurderes om det er behov for lokal utvidelse av T10,5-profilet for å få
plass til viftene. Viftene vil tilføre en trykkraft til hovedluftmengden som dermed strømmer
gjennom tunnelen. Håndbok N500- (2010) " sier at avstanden mellom impulsventilatorene i
tunnelens lengderetning bør være minst 60 meter for å oppnå jevn og stabil luftstrøm mellom
hver vifte eller viftegruppe. Ventilatorene bør monteres minst 30 m fra start av havarinisjer og
andre utvidelser av tunnelprofilet. For å unngå redusert virkningsgrad når to eller flere
ventilatorer monteres i samme profil, bør ikke senteravstanden mellom ventilatorene være
mindre enn 2 x diameter på viftehjulet.
Tunneler med enveistrafikk og ramper skal ventileres i samme retning som trafikken ved brann.
Ved trafikkventilasjon vil medrivingskraften fra bilene i enveiskjørte tunneler være så stor at
tunnelen i store deler av tiden er selvventilerende.
Det kan bli aktuelt å lede toveis trafikk i et løp, for eksempel ved vedlikehold eller ved
opprydding etter uhell. Dette ville i så fall kunne gi et annet grunnlag for dimensjonering av
trafikkventilasjonen. Eksisterende E18 skal benyttes til omkjøring, se nærmere i pkt. 9.2 om
dette.

8.2. MELDING, STYRING OG MÅLING
Det forutsettes at brann meldes gjennom brannvarslingssystem evt. kamerasystem. Implisitt i
en slik melding ligger stedsidentifikasjon av hvor i tunnelen brannen har oppstått. Ved hver
portal skal det være et styretablå hvor viftene kan styres AV/PÅ og retning velges. Tablået er
beregnet for innsatsstyrkene. VTS skal også ha slik styringsmulighet.
For bruk ved trafikkventilasjon skal følgende målere installeres, i midten av tunnelen i
havarinisjen, dvs:
1 stk NO2 målere pr tunnelløp.
1 stk CO målere pr tunnelløp.
I tillegg bør det installeres 1 stk lufthastighetsmåler i hvert løp, som også gir retning.
Vindmålere plasseres i midten av tunnelen i hvert løp. CO- og NO-målere plasseres i midten
og i utløpet av hvert tunnelløp.

Målesignalene skal også overføres og indikeres i kontrollsentralen. Dersom NO2konsentrasjonen midt i tunnelen overstiger 0,75 ppm skal ventilasjonsanlegget automatisk gå
mot fullt pådrag og melding/alarm skal sendes til VTS. Tunnelen skal strenges for trafikk om
ikke konsentrasjonen faller under nevnte grense innen 15 min.
Dersom CO-konsentrasjonen overstiger 50 ppm skal tunnelen straks stenges for trafikk.
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Hele viftekonstruksjonen skal leveres i rustfritt stål, NS-EN 1.4404 med unntak av motor som
skal være i støpejern.
Anlegget bygges i prinsippet opp av gruppevis plasserte asymmetriske impulsventilatorer i
tunnelheng. Det etableres lyddempere på selve viften, hvis behov.
Viftekapasitet skal være stor nok til å kunne utføre brannventilering ved utfall av vifter i
brannområdet. Ventilatorene planlegges uten brannklasse, men med ekstra kapasitet slik at
krav er oppfylt selv om et viftepar faller ut.

8.3. BEREGNINGER VENTILASJON
Det er utført beregninger og simuleringer av ulike situasjoner i et eget fagnotat om
ventilasjon.
I det følgende gjengis et sammendrag fra rapporten.
Ventilasjonsbehovet er vurdert ut fra 4 forskjellige dimensjoneringskriterier:
1. Forurensningsproduksjon fra kjøretøyene er vurdert for ÅDT (10) som gir maksimal
timetrafikk på ca. 2000 kjt/time.
2. Full stopp og kødannelse (forutsatt 7,5 meter mellom kjøretøyene og kø i en av
kjørebanene der hvor det er flere kjørefelt)
3. Brann i tunnelen (tunnelen dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).
4. Brann i tunnelen og kødannelse mellom åpning og brannsted – inkl. blokkeringseffekt
(tunnelen dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).
Håndbok N500 tabell 10.5 sier at nødvendig lufthastighet i m/s ved stigningsgrad ≤ 2 %
skal være min. 3,5 m/s ved en brannbelastning på 50 MW (tunnelklasse E).
Normalen sier at montering av flere standard impulsventilatorer bør vurderes som alternativ til
ventilatorer med høyere brannklasse.
Brannklasse F200 skal tåle 200 0C i 2 timer, F300 tåler 3000C i en time og F400 tåler 4000C i 2
timer. Det er valgt å montere et ekstra ventilasjonspar for å slippe brannklasse på
ventilatorene.
Det er utført uavhengig dimensjonering av ventilasjonsbehovet for Holstadtunnelen og
Frestadtunnelen sist oppdatert jan 2016. Konklusjonen var for begge tunnelene:
«Det foreslås at viftene fordeles med:
· 4 stk. viftesett med 2 vifter a 22 kW pr. sett i hver tunnel, hvor det plasseres 2 sett ved hver
åpning(ca. 100 m fra hver åpning) og innover i tunnelen med ca. 60 meter avstand mellom
hvert sett.
For disse tunnelene er det være snakk om totalt 8 viftegrupper/4 viftegrupper pr løp. Den totale
skyvekraften er økt med ca. 30 % i tilfelle bortfall av en viftegruppe ved brann eller service.
I dimensjonerende skyvekraft inngår selve trykktapet gjennom tunnelen (friksjon og støt), med
de beregnede lufthastigheter, og meteorologiske krefter pga. oppdrift og vind. Vi har ikke
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kjennskap til ev. lokale vindbelastninger og det er derfor valgt en vindbelastning utenfor
tunnelene på 5 m/s.
I dimensjonerende skyvekraft er det også medregnet en systemkoeffisient på 0,75
(sentermonterte vifter) og en sikkerhetsfaktor på 1,1.
For alle tunnelene er det dimensjoneringskriterium nr. 4 som gjelder, dvs. brann i tunnelen og
kødannelse mellom åpning og brannsted og hvor det er hensyntatt kjøretøyenes
blokkeringseffekt.
Nødvendig skyvekraft i tunnelene er beregnet til:
Holstad – sørøstgående løp:
Holstad – nordvestgående løp:

7000N
7000N

Frestad – sørøstgående løp:
Frestad – nordvestgående løp:

7000N
7000N

9. RISIKOVURDERING AV TUNNEL
Håndbok N500 stiller krav til utarbeidelse av beredskapsplan for alle tunneler med lengde
over 500 m. Dette arbeidet skal startes allerede under planleggingen av tunnelen. Som en
del av denne planen inngår krav om risikoanalyse med gjennomgang av sannsynlige
ulykkeshendelser i tunnelen.
Ved utarbeidelse av risikoanalysen vil man få fram antall forventet trafikale hendelser og
forventet antall tunnelstegninger.
Ved alle trafikkuhell og trafikkulykker vil gjeldene tunnelløp bli stengt. Ved tunnelbrann i et av
tunnelløpene i et toløps tunnelanlegg, stenges alltid begge tunnelløp.
Det er vanlig å regne 8 vedlikeholds stengninger pr. tunnelløp pr. år for vedlikehold og
tunnelvask.

9.1. BEREGNING AV TUNNELSIKKERHET – TUSI
Det er gjort ei beregning av hendelser og ulykker med dataprogrammet TUSI v.2.1 (2001). Ut
fra disse er antall hendelser og stipulert tidsintervall mellom hendelser beregnet.
Beregningsgrunnlaget for TUSI er begynner å bli lite oppdatert. Etter innføringen av diverse
krav i portalsonen, bl.a. krav til rekkverk, traktformet portal, geometriske krav mht.
overgangssone på skulder og geometrisk føring av horisontalkurvatur i 2010 antas ulykker i
portalsonen og være mindre enn det beregninger i TUSI-viser.

Tabellen nedenfor viser resultatet fra beregningene:
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TUSI beregner ulykkesfrekvens i tunnel som en variant av ulykkesfrekvens på veg i dagen.
Hastighet på veg i dagen er antatt å være 110 km/t. Utarbeidete/beregnete
ulykkesfrekvenser for slik hastighet finnes ikke i Norge. Ved 90 km/t er den 0,06, vi har antatt
en ulykkesfrekvens på 0,07 i beregningene.

9.2. TRAFIKKREGULERING VED STENGT TUNNEL
Det er lagt til grunn 2 hoved løsninger for stenging av tunnel.
•

Ved større ulykker i tunnel -som branner- blir begge tunnelløpene stengt. Trafikk må
ved stengt tunnelløp bruke eksisterende E18 som omkjøringsvei.
• Ved planlagte vedlikeholdsarbeider evt. også mindre hendelser blir et tunnelløp
stengt og trafikk dirigeres til det andre tunnelløpet som da får tovegstrafikk. Alternativt
kan en kjørebane stenges.
Det etableres et system for automatisk fjernstyrt stenging. Følgende typer styrbart
trafikkteknisk utstyr er foreslått:
• Bommer og 2 røde vekselblinksignaler utenfor alle tunnelene på innfartssiden.
Bommer og rødblink
• Variable vegvisningsskilt med varselblink og bommer i tilfartene samt ved kryss
Holstad og Elvestad. Det variable vegvisningsskilt viser om tunnel er stengt eller om
det foregår arbeid i tunnel.
• Variable skilt for hastighet
Langs eksisterende E18 skiltes omkjøringsruta ved bruk av faste skilt.

9.2.1. HOLSTAD – STENGING AV ET TUNNELLØP
Ved planlagte vedlikeholdsoppgaver f.eks ved natt kan et tunnelløp stenges og det settes 2
vegs trafikk på det andre løpet. Rutiner for stenging må fastsettes i forbindelse med
driftsinstruks på tunnelene.
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Figur 4 Trafikk i begge retninger i nordvestgående tunnelløp vist i rødt ved stengt sørøstgående tunnelløp i
Holstadtunnelen

9.2.2. FRESTAD – STENGNING AV ET TUNNELLØP
Bildet nedenfor viser stengningspunkt med kryss og omlagt trafikk med rødt.

Figur 5 Trafikk i begge retninger i nordvestgående tunnelløp vist i rødt ved stengt sørøstgående tunnelløp i
Frestadtunnelen.

9.2.3. STENGNING AV BEGGE TUNNELLØPENE
Ved stenging av begge tunnelløpene i en tunnel må både Holstad- og Frestadtunnelen
stenge siden det ikke finnes avkjøringsmuligheter. Omkjøringsmulighet er via toplanskrysset
på Holstad på gamle E18 til Elvestadkrysset. Eksisterende E18 blir framtidig omkjøringsveg
om ny E18 blir stengt.

Statens vegvesen Region øst

Asplan Viak AS

40

Figur 6 Kart viser omkjøringsveg langs eksisterende E18 om begge løp i tunnel på ny E18 stenges.

Ved en hendelse på vegen og vegstrekningen Holstad – Elvestad blir stengt vil det
sannsynligvis befinne seg en del kjøretøy på strekningen. Disse må kunne komme seg til
omkjøringsmulighet. Det bør vurderes nærmere muligheter for å anlegge koblinger mot
lokale veger, samt se nærmere på muligheten for åpning av katastrofeåpninger.

9.3. PRINSIPPER FOR OVERVÅKNING/VARSLING AV HENDELSER
Overvåkingssentral
Tunnelen vil bli overvåket og styrt fra Vegtrafikksentralen som er døgnkontinuerlig bemannet.
Alle hendelser knyttet til sikkerhet og trafikkavvikling i tunnelene blir og skal meldes til
Vegtrafikksentralen. Vegtrafikksentralen påkaller nødvendig bistand fra aktuelle
beredskapsetater i henhold til utarbeidet beredskapsplan for tunnelene.
Vegtrafikksentralen vil i forbindelse med en hendelse kunne foreta følgende fjernstyring:
• Stenge tunnelen og etablere omkjøringsvisning på de variable skiltene
• Styre veg-/tunnelbelysningen
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• Styre trafikktekniske installasjoner, f.eks. åpne/stenge bommer for å gi adkomst til
redningskjøretøyer.
Lokalt overvåkingsutstyr
Alarmer fra følgende sikkerhetsutstyr i tunnelene vil umiddelbart bli overført til
Vegtrafikksentralen:
• Nødtelefoner
• Fjerning av brannapparat
Overvåking av tekniske systemer i anlegget vil medføre alarm til vegtrafikksentralen ved
blant annet:
• Tekniske feil som f.eks. brudd på hovedsikring
• Brudd i kommunikasjon mot tunnelene
• Brudd i ekstern strømtilførsel, samt innkobling av nødstrømsforsyning
Mottatte alarmer knyttet til hendelser i tunneler kan av vegtrafikksentralen kontrolleres ved
hjelp av kontakt mot systemer i tunnelene.
ITV-dekning av tunnelene kan fremstå som et viktig hjelpemiddel for å kunne foreta
fjernstyrte stengninger av tunnelløp på en hurtig og kontrollert måte. Kameraene er også et
viktig hjelpemiddel i forbindelse med røykkontroll i en brannsituasjon.
Lokal styring av utstyr i tunnel
Ved hver tunnelportal vil det bli montert nødbetjeningspaneler for:
• Stenging/åpning av tunnelløp
• Brannventilasjon
• Etablering av maksimal belysning i tunnelene (Aktuelt i en brannsituasjon)
Nødbetjeningspanelene etableres primært for å ivareta sikkerheten i anlegget ved
kommunikasjonsbrudd mot sentralt styringssystem eller feil på overordnet styringssystem.
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10.

ELEKTRO

10.1. GENERELT
Tunnelene er klassifisert i sikkerhetsklasse E med ÅDT ca. 20.000. Branndimensjoneringen
skal fra sikkerhetsklassen være 50 MW for tunnelene. Tunnelene er utført med to løp.
I dette dokumentet behandles hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for prosjektering av
elektroteknisk anlegg og styring- regulering- og overvåkningsanlegg (SRO). Risikovurderinger
utføres som eget dokument for hver enkelt tunnel.
De elektrotekniske anleggene skal være sikre og fungere etter hensikten i det aktuelle miljøet.
Avbrudd i den normale strømforsyningen i en tunnel skal normalt ikke være til fare for liv og
helse. Ved avbrudd i den normale strømforsyningen skal nødstrømsforsyningen fortsatt ivareta
installasjoner som er nødvendig for å kunne stenge og iverksette evakuering av tunnel.
Ulykker og hendelser som fører til brann i tunnel vil kunne få store konsekvenser for liv og
helse. Fokus i prosjekteringen blir derfor å opprettholde de installasjoner som er nødvendig for
nødstenging av tunnel, lys for evakuering og utstyr for brannventilering av tunnel. Vi anser
disse funksjoner som de mest kritiske for anlegget.

10.2. KRAFTFORSYNING
Der det ligger til rette for det skal strømforsyning sikres ved uavhengig forsyning fra begge
tunnelmunninger som koples sammen slik at det oppnås en ringmating. Ref. Hb500 pkt. 10.2.
Strømforsyning til vegvesen sine anlegg skal generelt være 400V, og forsynes via trafoer som
kun SVV disponerer.
Det stilles videre krav til at enkelte utstyrstyper skal ha nødstrømsforsyning. Ref. Hb500.
Nødstrømsforsyning er definert i NEK 400 pkt. 5.56.

10.3. TEKNISKE ROM OG FORDELINGER
Alle fordelingstavler i tunnelanlegget skal bygges etter formkrav 3B med innslag av 4A, som
gir økt sikkerhet i funksjonalitet ved kortslutninger og ved brann i tavlefelt. Eksempelvis felt for
lys bygges i 3B og større effektbryteravganger bygges i 4A. Selektivitet igjennom anlegget skal
ivaretas for samtlige kurser. Tekniske rom skal ikke være tilgjengelige for andre enn sakkyndig
personell og instruert personell for anlegget. Eventuelt andre i følge med sakkyndig personell.
Ref. Hb V124 5.1.3. Det monteres servicetelefon i tavlerom og brannslukker i tavlerom.
Aktører som ønsker å plassere utstyr som har behov for hyppige driftsbesøk i tekniske rom
bør primært plassere utstyr i dagsoner. Dette gir enklere tilgjengelighet mhp sperringer av
kjørefelt. Passive elektrokomponenter med mindre vedlikeholdsbehov bør plasseres i teknisk
rom inne i tunnel.
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10.4. LYSANLEGG
10.4.1.

TUNNELBELYSNING

Hb500 er styrende mht. krav til belysningsnivå for tunnelene.
Belysningen av tunnelene i prosjektet skal følge luminansreduksjonskurve for dagslysforhold,
i hht. Pkt. 10.3.3 Belysning i tunnel, håndbok N500, med mulighet for gradvis nedtrapping av
lysstyrken innover tunnelene.
Adaptasjonsluminansen må måles på stedet før tunnelene bygges. Foreløpig forutsettes det
at nivået ligger på 3600 og 6000 cd/m2. Denne forutsetningen er basert på håndbok 264
tabell 9.3.
Det plasseres et luminanskamera utenfor hver portal som styrer lystrinnene. Trinnene skal
kunne overstyres manuelt i teknisk bygg, av VTS, via nødstyrepanel og ved fjerning av
brannslokkere i tunnelen.
Havarinisjer skal belyses særskilt slik at de skiller seg ut fra tunnelen for øvrig.
Gjennomsnittlig belysningsstyrke i havarinisjer skal være 50 % høyere enn på kjørebane.
(håndbok V124, s.76)

10.4.2.

SIKKERHETSBELYSNING

Hver 4. tunnelbelysningsarmatur skal være sikkerhetsbelysning og forsynes fra nødstrøm
forsyning i minst 1 time.

10.4.3.

BELYSNING I RØMNINGSTVERRSLAG

Armaturene forsynes fra
tunnelbelysningsarmatur).

10.4.4.

begge

tunnelløp

via

sikkerhetsbelysningen

(hver

4.

LEDELYS

Monteres som gjennomgående lysskinne i høyde maksimalt 1 m over kjørebanen. Ledelysene
skal monteres på venstre side i kjøreretningen. Tilførselskabel føres fra UPS fordeling i
tekniske rom og i egne trekkerør til rømningstverrslag. I rømningstverrslagene avgreines
kursene med koblingsbokser som monteres på vegg. Fra koblingsbokser i tverrslagene føres
trekkerør i bankett via liten trekkekum og til hvert ledelys. Det legges 2 parallelle kurser, som
forsyner 2.- hver ledelysarmatur (vekselvis). Forsynt av 400 V TN-S nødstrømfordeling frem til
rømningstverrslag, så avgreines det derfra med 230V frem til ledelysarmaturer.
Det må også vurderes om tilførsler kan føres direkte fra nødstrømsfordeling med 230V til
ledelysarmaturene i tunnelen, uten å gå via tverrslagene for avgrening.
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10.5. NØDSTASJONER
Nødstasjoner etableres med SOS-kiosker i og utenfor tunnel. Det monteres nødtelefoner og 2
stk brannapparater pr kiosk. Det benyttes mekaniske brytere for detektering av brannapparat
fjernet.
Nødskap med telefon og brannslukker monteres også i rømningsvegene mellom tunnelløpene.
Det monteres servicetelefon i tavlerom og brannslukker i tavlerom. (jfr. Pkt. 5.3 Tekniske rom
og fordelinger).
Det prosjekteres digitale IP-telefonapparater. Det etableres separat redundant ethernet-ring
(separate switcher) med single mode fiberkabel for IP-telefonanlegget. Datasignaler for
nødstasjonene knyttes til SRO- ethernettet, som også baseres på redundant fiberring.
Telefonsentralene plasseres i tekniske bygg ved søndre munning av tunnelene.
Nødtelefonsentralene tilknyttes switch. I tillegg skal det være en leid fast linje fra Telenor for
nødkommunikasjon til hver av tunnelene.
Alle tunneler får universelt utformet SOS-kiosker inne i tunnel for plassering av nødtelefoner,
brannapparater og styreskap. Kioskene skal utformes med kabelgruber i gulv. SOS-kiosker
skal ha mål med tanke på snusirkel for rullestol min 150 cm og min 50 cm plass for
brannslukker synlig gjennom glassfelt i dør. Innvendig dybde blir dermed minimum 200 cm.
Det er ønskelig med noen elektriske koblingsskap inne i en slik kiosk. Utfra dette bygges en
kiosk med innvendige mål på 300 cm x 220 cm (l x b), ytre mål med lettklinkerblokker 2,6x3,4
meter.

10.6. NØDSTRØM
Nødstrømsforsyningen er ment å opprettholde funksjonen av utstyr som er avgjørende for
personsikkerhet når den ordinære strømforsyningen ikke fungerer tilfredsstillende.
Nødstrømsforsyning er tilknyttet avbruddsfri strømforsyning med batteripakke. Batteripakke
forsyner anlegget når nettet er ute av drift. Batterier skal stå i egen branncelle, batterirom, med
batteribryter utenfor rommet.
Avbruddsfri strømforsyning med energikilde og vern skal dimensjoneres slik at selektivitet
beholdes ved batteridrift. Ref. NEK 400-5-56.6.12.a.
Andre installasjoner enn de som kreves med nødstrøm skal ikke kunne påvirke
nødstrømsystemets funksjon.
Nødstrømsystemene skal fungere etter hensikten også ved en uønsket hendelse i tunnelen
eller i øvrige deler av teknisk rom.
UPS systemet skal bygges opp med en ekstern bypass krets.
Nødstrømsforsyningen bygges som 400V TN -S anlegg.
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10.7. RADIOKOMMUNIKASJON, KRINGKASTINGSANLEGG OG
MOBILTELEFON
Nødsamband (TETRA) og riksdekkende DAB-radiokanal (kringkasting), gjøres tilgjengelig i
hele tunnelen via strålekabel montert til kabelbro. Det etableres redundans ved at
strålekablene mates fra de tekniske bygg ved hver munning. TETRA skal ha 6 timers
nødstrømsforsyning.
Det etableres utstyr og funksjoner for at redningsmannskap skal kunne bryte inn på DABkanalen lokalt i tunnelen, for å gi informasjon til trafikantene. Trafikantene blir varslet om dette
ved hjelp av gule vekselblink på skilter i tunnelen som viser den aktuelle radiofrekvensen.
Gulblink styres av SRO. Feilsignal fra radioanlegget tas inn i SRO.
Fastmontert sambandsutstyr etableres i tekniske bygg.
Plassering av antenner utenfor tunnel er avhengig av signalstyrker, som må måles på stedet.
Det forutsettes at antennemast kun behøves plassert ved en av tunnelmunningene. Det er
mulig at alle tunnelene kan forsynes fra et felles radioanlegg, dvs. fra en og samme radiomast.
Mobiloperatørene prosjekterer og bekoster sine anlegg. Byggherre sørger for plass til utstyr,
nødvendig kursopplegg og ledig fiber.

10.8. BRANNVENTILASJON
Det benyttes ordinær nettkraft for drift av ventilatorer.
Kabler for vifter som er forlagt på bro skal være i hht. kabelklasse 3, funksjonssikre i 750 ºC i
90 min. Kabler som er beskyttet i nedgravde trekkerør trenger ikke være funksjonssikre.
Servicebrytere for vifter monteres på kabelbro ved siden av hver vifte.
Se for øvrig pkt. 8 om øvrige krav til ventilasjon.

10.9. ITV / AID
Det prosjekteres IP-løsning.
Det skal etableres full ITV overvåkning med hendelsesdetektering i tunnel og faste kameraer i
dagsoner som dekker stengepunkter og trafikkbilde i daganleggene. I tillegg settes det opp
Dome kamera i kryssområder.
Tunnelen deles inn i avsnitt med hendelsesdeteksjon. Hvert avsnitt kan sperres for
hendelsesdeteksjon ved kommando fra VTS.
Ved normal drift skal AID systemet fange opp følgende:
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•
Stoppet kjøretøy
•
Fotgjenger
•
Mistet last
•
Kø deteksjon
•
Røyk
•
Feil kjøreretning
AID skal også fungere for toveistrafikk.

10.10.

STYRESYSTEMET

Det skal etableres en egen switch for hver tunnel. Switchene plasseres i teknisk rom i hver
tunnel. Det skal være en leid fast linje fra Telenor for nødkommunikasjon for hver tunnel.
Det etableres fibertrase på begge sider av veien for å danne ring for fiber for hele strekningen.
Styresystemet tilkoples nødstrøm 1 time ved nettfall. Alle funksjoner skal kunne iverksettes
selv ved nettfall. Dersom en trafo faller ut vil styresystemet gå på batteridrift inntil 1 time.
Styresystemet skal da kunne styre alle anlegg som går på batteridrift samt de installasjoner
som er tilkoplet operative tavler. Alle trafikkinstallasjoner inkl. bommer skal gå på nødstrøm 1
time, slik at tunnel kan stenges/åpnes både lokalt og fra VTS ved totalt nettfall.
Det lokale styresystemet ute i tunnel og i daganlegg bygges opp med SSA-skap, nødstyreskap
(NSS) og bomstyreskap (BS). Istedenfor bomstyreskap kan bomstyringene bygges inn i SSAskap. I tillegg plasseres SAT-skap i tekniske rom.
Det etableres PLS’er i søndre og nordre tekniske bygg for begge tunnelene. PLS’ene bygges
som redundant par, hot standby. I de øvrige tavler/skap etableres det distribuerte I/O-enheter.

10.11.

FØRINGSVEIER FOR KABLER

Alle kabelføringer i tunnelen frem til installasjonene legges mest mulig skjult i trekkerør der
dette er mulig. Kabler ligger best beskyttet i kabelrør ved brann og kollisjoner framfor å ligge i
åpne forlegning på kabelbrua.

10.11.1.

KABELBRO

Det monteres en 500 mm kabelbro i tunnelens senterlinje. Kabelbroen monteres til
kamstålbolter som festes i innstøpningshylser i betongelementene med c/c lik ca. 3 m. Det er
vanlig krav om 20 mm bolter, men det vurderes og benytte 25 mm kamstålbolter for å
minimalisere faren for pendling. Kabelbro monteres 5,4 m over ferdig kjørebane.

10.11.2.

TREKKERØR

Det legges trekkerør i skulder og bak betongelementene. Inntil det er nærmere prosjektert
har vi lagt til grunn at det legges min. 3 stk. 110 mm trekkerør og 3 stk 3x40 mm trekkerør på
den ene siden av tunnel, på den andre siden legges et trekkerør for høgspent Ø125 eller
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Ø160 og nødvendige trekkerør til tekniske installasjoner. Ved skap for
brannslokningsapparat og ledelys plasseres trekkekummer, og det legges lokale trekkerør
fra kum til installasjonene.
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11.1. VENTILASJONSBEREGNING HOLSTADTUNNELEN
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Notat
24.09.14
Rev. 2: 19.01.16

STATENS VEGVESEN
Ventilasjonsbehov og dimensjonerende skyvkraft for aksialvifter
Tunnel E18 – Holstadtunnelen

1

Beregningsforutsetninger

Ventilasjonsbehovet er beregnet med bakgrunn i Statens vegvesen sin vegnormal " N500Vegtunneler utgave 2010". Iht normalen skal det monteres ventilasjonsanlegg i tunneler med lengde
over 1000 m når ÅDT er over 1000 kjøretøy/døgn. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for
beregnet forurensningsnivå 10 år etter åpningsåret (ÅDT(10)).
Tunnelene er i utgangspunktet forutsatt ventilert etter langsluftingsprinsippet ved hjelp av takmonterte
aksialvifter (impulsventilatorer). Ved en ev. brann sier normal N500 at det skal være mulig å reversere
viftene, dvs. ved brann skal røyken kunne ventileres ut i begge retninger.
Generelle tunneldata – sørgående løp:
o Tunnelengde:
o Tunnelklasse:
o Tunneltverrsnitt:
o Hydraulisk diam.
o Maks. stigning:
o Skiltet kjøretøyhastighet:
o Vindbelastning:
o Høydeforskjell mellom åpninger
o Dimensjonerende brannbelastning:
o Ventilasjonsretning:
o Koeffisient for strømn.tap
o ÅDT (10) – begge løp:
o Maks timetrafikk (10):
o Tungtrafikk:

1.350 m (jan. 2016)
E
T10,5 (ca. 60,4 m 2)
8,01 m
0,75 %
110 km/t
5 m/s
10 m
50 MW
Envegstrafikk
λ=0,03 (sprøytebetong + betongelem.)
20.000 kjt/døgn
1.000 kjt/time
14 %

Generelle tunneldata – nordgående løp:
o Tunnelengde:
o Tunnelklasse:
o Tunneltverrsnitt:
o Hydraulisk diam.
o Maks. stigning:
o Skiltet kjøretøyhastighet:
o Vindbelastning:
o Høydeforskjell mellom åpninger
o Dimensjonerende brannbelastning:
o Ventilasjonsretning:
o Koeffisient for strømn.tap
o ÅDT (10) –begge løp:
o Maks timetrafikk (10):
o Tungtrafikk:

1.330 m (jan. 2016)
E
T13,5 (breddeøket pga sikt, ca. 80,0 m 2)
8,01 m
0,75 %
110 km/t
5 m/s
10 m
50 MW
Envegstrafikk
λ=0,03 (sprøytebetong + betongelem.)
20.000 kjt/døgn
1.000 kjt/time
14 %
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Notat
Tillatte konsentrasjoner i tunnelluften målt ved tunnelutløp:
o CO-nivå:
50 ppm (*)
o NO2-nivå
1,5 ppm
o NOx-nivå
15 ppm
o NO-nivå
13,5 ppm (**)
o Siktnivå
1,5 mg/m3
(*) CO-nivå for tunneler som er tillatt for gående og syklende 25 ppm
(**) NO-nivå for tunneler som er tillatt for gående og syklende 2 ppm
Tillatt konsentrasjon målt midt i tunnelen er 50 % av ovenstående verdier.
Ventilasjonsbehovet er vurdert ut fra 4 forskjellige dimensjoneringskriterier:
1. Forurensningsproduksjon fra kjøretøyene ved maks. dimensjonerende timetrafikk
2. Full stopp og kødannelse (forutsatt 7,5 meter mellom kjøretøyene og kø i en av kjørebanene
der hvor det er flere kjørefelt)
3. Brann i tunnelen (tunnelen dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).
4. Brann i tunnelen og kødannelse mellom åpning og brannsted – blokkeringseffekt (tunnelen
dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).

2

Beregningsresultater Holstadtunnelen
Tunnel

Dim.krit.

Trafikk
(kjt/time)

Sørgående løp
Nordgående løp

4 (brann)
4 (brann)

1000
1000

Lufthast. Luftmengde Skyvkraft Vifteff.
(m/s)
(m3/s)
(N)
kW
3,5
3,5

210
210

8000
8000

Anmerkn.

180
180

(*)
(*)

(*) ved 100 % viftevirkningsgrad
Det er dimensjoneringskriterie 4 som bestemmer ventilasjonen i dette tilfelle.

3

Vifter og forslag til plassering

I Holstadtunnelen er det forutsatt et teknisk bygg i dagsone og et teknisk bygg i tunnelen.
Det foreslås at viftene fordeles etter disse alternativene, valgt alternativ i fet skrift:
· 3 viftesett a ca. 60 kW i hver tunnel passert jevnt fordelt i midten av tunnelen med ca. 60 meter
avstand mellom hvert sett.
· Alternativt 4 stk. viftesett med 2 vifter a 22 kW pr. sett jevnt fordelt i midten av tunnelen
med ca. 60 meter avstand mellom hvert sett.
· Alternativt 6 stk. viftesett med 2 vifter a 15 kW pr. sett i hver tunnel
Det bør tilstrebes samme viftestørrelse både i Frestad- og Holstadtunnelen.
Vegnormal "Vegtunneler, normal N500- utgave 2010" sier at avstanden mellom impulsventilatorene i
tunnelens lengderetning bør være minst 60 meter for å oppnå jevn og stabil luftstrøm mellom hver vifte
eller viftegruppe. Ventilatorene bør monteres minst 30 m fra start av havarinisjer og andre utvidelser av
tunnelprofilet. For å unngå redusert virkningsgrad når to eller flere ventilatorer monteres i samme profil,
bør ikke senteravstanden mellom ventilatorene være mindre enn 2 x diameter på viftehjulet.
Ved brannventilasjon:
Iht vegnormal N500 skal nødvendig lufthastighet i m/s ved stigningsgrad ≤ 2 % skal være min. 3,5 m/s
ved en brannbelastning på 50 MW (tunnelklasse E).
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Notat
Tunneler med enveistrafikk og ramper skal ventileres i samme retning som trafikken ved brann.
Iht N500 bør montering av flere standard impulsventilatorer vurderes som alternativ til ventilatorer med
brannklasse. I denne tunnelen vil det være snakk om totalt ca. 3 - 4 viftegrupper og den totale
skyvkraften er derfor økt med ca. 30 % i tilfelle bortfall av en viftegruppe ved brann eller service.
Det kan da velges ventilatorer uten brannklasse.
I dimensjonerende skyvkraft inngår selve trykktapet gjennom tunnelen (friksjon og støt), med de
beregnede lufthastigheter, og meteorologiske krefter pga. oppdrift og vind. Vi har ikke kjennskap til ev.
lokale vindbelastninger og det er derfor valgt en vindbelastning utenfor tunnelene på 5 m/s.
I dimensjonerende skyvkraft er det også medregnet en systemkoeffisient på 0,75 (sentermonterte
vifter) og en sikkerhetsfaktor på 1,1.

4

Utstyr for kontrollmåling av luftkvalitet

Normal N500 sier at utstyr for kontrollmåling av luftkvalitet skal ha et måleområde:
for NO2: 0 – 5 ppm
for NO: 0 – 50 ppm
for CO: 0 – 200 ppm

-

I tunneler med lengde over 1,0 km og ÅDT > 1000 kjøretøy/døgn, skal det installeres utstyr for NO2måling hvis tunnelen er åpen for gående og syklende. I kortere tunneler, vurderes behovet for
overvåking av gasskonsentrasjonen ut fra trafikkmengde og sannsynlighet for kø i tunnelen.
I tunneler med toveistrafikk og lengde fra 1,0 til 2,5 km, bør det plasseres måleutstyr for NO2 og CO
ved de første havarinisjene 375 - 500 m inn fra portalene. I tunneler med lengde fra 2,5 til 6,0 km, bør
det i tillegg plasseres målere for NO2 ved en havarinisje omtrent midt i tunnelen. I tunneler med
lengde over 6,0 km bør avstanden mellom NO2-målerne være maksimum 2,5 km.
NO-målere som er installert i eldre tunneler, kan brukes inntil videre, men grenseverdiene for start av
vifter må justeres ut fra målinger av NO2-andel i tunneler med tilsvarende lengde og tungtrafikk.
I tunneler med enveistrafikk, er det ikke behov for måleutstyr i første halvdel av tunnelen.
I tunneler som ventileres mot avtrekkssjakt, bør det plasseres et målepunkt for NO2 og CO ved siste
havarinisje før sjakta.

Med vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS - MRIF

_(sign.)_______
Rolf Sørlie
Siv.ing.

_____________________
Morten Mortensen

Vedlegg:
-
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Notat
Vedlegg:
Utdrag fra vegnormal N500 – 2010
Maksimalt lydnivå fra hver ventilator bør ikke overstige 85 dB(A) i 3 m avstand og 45° vinkel med ventilatorens
lengdeakse. Avstanden måles fra senter i ventilatorens utløpsflate. For symmetriske ventilatorer gjelder
støykravet i begge driftsretningene. Ventilatorleverandøren skal levere dokumentasjon av støymålinger for
tilsvarende ventilator. Eventuelle kontrollmålinger utføres før ventilatoren monteres i tunnelen.
10.4.5.2 Brannklasse for impulsventilatorer
I NS-EN 12101-3 er det definert tre alternative brannklasser for ventilatorer:
• F200: 200 °C i to timer
• F300: 300 °C i en time
• F400: 400 °C i to timer
Valg av brannklasse til ventilatorene, vurderes for hver enkelt tunnel.
Ved større dimensjonerende branneffekt kan det være aktuelt å vurdere ventilatorer med brannklasse F200 eller
F300. Ved vurdering av brannklasse må det tas hensyn til at impulsventilatorer får liten skyvkraft i den varme
røyken like ved brannstedet. Montering av flere standard impulsventilatorer bør vurderes som alternativ til
ventilatorer med brannklasse. Sikkerheten ved brann kan også heves ved å plassere ventilatorene i flere grupper
i stor avstand, slik at bare en del av ventilatorene får redusert skyvkraft eller blir satt ut av drift ved brann.
I tunneler med stigning over 2 %, er det som regel ikke behov for å kreve brannklasse hvis det ventileres oppover,
fordi oppdrift fra røyken kompenserer for utfall av ventilatorer etter hvert som branneffekten øker.
Ventilatorene skal ha sikker strømforsyning ved aktuelle røyktemperaturer.

Utdrag fra tunnelsikkerhetsforskriftene- utgave 2007
2.9. Ventilasjon
2.9.1. Konstruksjon, bygging og drift av ventilasjonssystemet skal ta hensyn til:
- kontroll med forurensende stoffer som slippes ut fra veggående kjøretøyer, under normale trafikkforhold og i
trafikksterke perioder,
- kontroll med forurensende stoffer som slippes ut fra veggående kjøretøyer når trafikken stanses på grunn av en
hendelse eller ulykke,
- kontroll med varme og røyk i tilfelle brann.
2.9.2. Det skal være montert et mekanisk ventilasjonssystem i alle tunneler som er lengre enn 1.000 meter med
et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøy per kjørefelt.
2.9.3. I tunneler med toveistrafikk og/eller enveistrafikkork, skal ventilasjon i lengderetningen være tillatt bare
dersom en risikoanalyse i henhold til § 10 viser at det er akseptabelt og/eller dersom det er truffet konkrete tiltak,
som hensiktsmessig trafikkregulering, kortere avstand mellom nødutganger,
røykavtrekk med jevne mellomrom.
2.9.4. Tverrgående eller halvveis tverrgående ventilasjonssystemer skal brukes i tunneler der det er nødvendig
med et mekanisk ventilasjonssystem og ventilasjon i lengderetningen ikke er tillatt i henhold til nr. 2.9.3. Disse
systemene må kunne fjerne røyk i tilfelle av brann.
2.9.5. I tunneler med toveistrafikk, med et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøy per kjørefelt, som er lengre enn
3.000 meter og med kontrollsentral og tverrgående og/eller halvveis tverrgående ventilasjon, skal det treffes
følgende minimumstiltak med hensyn til ventilasjon:
- det skal være montert luft- og røykavtrekksspjeld som kan betjenes enkeltvis
eller i grupper,
- lufthastigheten i lengderetningen skal overvåkes konstant og ventilasjonssystemets styringsprosess (spjeld,
vifter osv.) skal justeres ut fra dette.
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11.2. VENTILASJONSBEREGNING FRESTADTUNNELEN
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24.09.14
Rev. 2: 19.01.16

STATENS VEGVESEN
Ventilasjonsbehov og dimensjonerende skyvkraft for aksialvifter
Tunnel E18 – Frestadtunnelen

1

Beregningsforutsetninger

Ventilasjonsbehovet er beregnet med bakgrunn i Statens vegvesen sin vegnormal " N500Vegtunneler utgave 2010". Iht normalen skal det monteres ventilasjonsanlegg i tunneler med lengde
over 1000 m når ÅDT er over 1000 kjøretøy/døgn. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for
beregnet forurensningsnivå 10 år etter åpningsåret (ÅDT(10)).
Tunnelene er i utgangspunktet forutsatt ventilert etter langsluftingsprinsippet ved hjelp av takmonterte
aksialvifter (impulsventilatorer). Ved en ev. brann skal det iht N500 være mulig å reversere viftene,
dvs. ved brann skal røyken kunne ventileres ut i begge retninger.
Generelle tunneldata – sørgående løp:
o Tunnelengde:
o Tunnelklasse:
o Tunneltverrsnitt:
o Hydraulisk diam.
o Maks. stigning:
o Skiltet kjøretøyhastighet:
o Vindbelastning:
o Høydeforskjell mellom åpninger
o Dimensjonerende brannbelastning:
o Ventilasjonsretning:
o Koeffisient for strømn.tap
o ÅDT (10) – tot. begge løp:
o Maks timetrafikk (10):
o Tungtrafikk:

1035 m (jan. 2016)
E
T10,5 (ca. 60,4 m 2)
8,01 m
0,5 %
110 km/t
5 m/s
5m
50 MW
Envegstrafikk
λ=0,03 (sprøytebetong + betongelem.)
20.000 kjt/døgn
1.000 kjt/time
14 %

Generelle tunneldata – nordgående løp:
o Tunnelengde:
o Tunnelklasse:
o Tunneltverrsnitt:
o Hydraulisk diam.
o Maks. stigning:
o Skiltet kjøretøyhastighet:
o Vindbelastning:
o Høydeforskjell mellom åpninger
o Dimensjonerende brannbelastning:
o Ventilasjonsretning:
o Koeffisient for strømn.tap
o ÅDT (10) – tot. begge løp:
o Maks timetrafikk (10):
o Tungtrafikk:

1.035 m (jan. 2016)
E
T10,5 (ca. 60,4 m 2)
8,01 m
0,5 %
110 km/t
5 m/s
5m
50 MW
Envegstrafikk
λ=0,03 (sprøytebetong + betongelem.)
20.000 kjt/døgn
1.000 kjt/time
14 %
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Notat
Tillatte konsentrasjoner i tunnelluften målt ved tunnelutløp:
o CO-nivå:
50 ppm (*)
o NO2-nivå
1,5 ppm
o NOx-nivå
15 ppm
o NO-nivå
13,5 ppm (**)
o Siktnivå
1,5 mg/m3
(*) CO-nivå for tunneler som er tillatt for gående og syklende 25 ppm
(**) NO-nivå for tunneler som er tillatt for gående og syklende 2 ppm
Tillatt konsentrasjon målt midt i tunnelen er 50 % av ovenstående verdier.
Ventilasjonsbehovet er vurdert ut fra 4 forskjellige dimensjoneringskriterier:
1. Forurensningsproduksjon fra kjøretøyene ved maks. dimensjonerende timetrafikk
2. Full stopp og kødannelse (forutsatt 7,5 meter mellom kjøretøyene og kø i en av kjørebanene
der hvor det er flere kjørefelt)
3. Brann i tunnelen (tunnelen dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).
4. Brann i tunnelen og kødannelse mellom åpning og brannsted – blokkeringseffekt (tunnelen
dimensjoneres for en brannbelastning på 50 MW).

2

Beregningsresultater Frestadtunnelen
Tunnel

Dim.krit.

Trafikk
(kjt/time)

Lufthast.
(m/s)

Luftmengde
(m3/s)

Skyvkraft
(N)

Vifteff.
kW

Anmerkn.

Sørgående løp
Nordgående løp

4 (brann)
4 (brann)

1000
1000

3,5
3,5

210
210

7.000
7.000

160
160

(*)
(*)

(*) ved 100 % viftevirkningsgrad
Det er dimensjoneringskriterie 4 som bestemmer ventilasjonen i dette tilfelle.
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Vifter og forslag til plassering

I Frestadtunnelen er det forutsatt et teknisk bygg i dagsone og et teknisk bygg i tunnelen.
Det foreslås at viftene fordeles etter disse alternativene, valgt alternativ i fet skrift:
· 3 viftesett a ca. 60 kW i hver tunnel, hvor det plasseres et sett ved en åpning (ca. 100 m fra hver
åpning) og 2 sett ved den andre åpningen.
· 4 stk. viftesett med 2 vifter a 22 kW pr. sett i hver tunnel, hvor det plasseres 2 sett ved hver
åpning (ca. 100 m fra hver åpning) og innover i tunnelen med ca. 60 meter avstand mellom
hvert sett.
· Alternativt 6 stk. viftesett med 2 vifter a 15 kW pr. sett i hver tunnel
Det bør tilstrebes samme viftestørrelse både i Frestad- og Holstadtunnelen.
Vegnormal "N500 -Vegtunneler:2010" sier at avstanden mellom impulsventilatorene i tunnelens
lengderetning bør være minst 60 meter for å oppnå jevn og stabil luftstrøm mellom hver vifte eller
viftegruppe. Ventilatorene bør monteres minst 30 m fra start av havarinisjer og andre utvidelser av
tunnelprofilet. For å unngå redusert virkningsgrad når to eller flere ventilatorer monteres i samme profil,
bør ikke senteravstanden mellom ventilatorene være mindre enn 2 x diameter på viftehjulet.
Ved brannventilasjon:
Iht vegnormal N500 skal nødvendig lufthastighet i m/s ved stigningsgrad ≤ 2 % skal være min. 3,5 m/s
ved en brannbelastning på 50 MW (tunnelklasse E).
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Notat
Tunneler med enveistrafikk og ramper skal ventileres i samme retning som trafikken ved brann.
Iht N500 bør montering av flere standard impulsventilatorer vurderes som alternativ til ventilatorer med
brannklasse. I denne tunnelen vil det være snakk om totalt ca. 3 - 4 viftegrupper og den totale
skyvkraften er derfor økt med ca. 30 % i tilfelle bortfall av en viftegruppe ved brann eller service.
Det kan da velges ventilatorer uten brannklasse.
I dimensjonerende skyvkraft inngår selve trykktapet gjennom tunnelen (friksjon og støt), med de
beregnede lufthastigheter, og meteorologiske krefter pga. oppdrift og vind. Vi har ikke kjennskap til ev.
lokale vindbelastninger og det er derfor valgt en vindbelastning utenfor tunnelene på 5 m/s.
I dimensjonerende skyvkraft er det også medregnet en systemkoeffisient på 0,75 (sentermonterte
vifter) og en sikkerhetsfaktor på 1,1.
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Utstyr for kontrollmåling av luftkvalitet

Normal N500 sier at utstyr for kontrollmåling av luftkvalitet skal ha et måleområde:
for NO2: 0 – 5 ppm
for NO: 0 – 50 ppm
for CO: 0 – 200 ppm

-

I tunneler med lengde over 1,0 km og ÅDT > 1000 kjøretøy/døgn, skal det installeres utstyr for NO2måling hvis tunnelen er åpen for gående og syklende. I kortere tunneler, vurderes behovet for
overvåking av gasskonsentrasjonen ut fra trafikkmengde og sannsynlighet for kø i tunnelen.
I tunneler med toveistrafikk og lengde fra 1,0 til 2,5 km, bør det plasseres måleutstyr for NO2 og CO
ved de første havarinisjene 375 - 500 m inn fra portalene. I tunneler med lengde fra 2,5 til 6,0 km, bør
det i tillegg plasseres målere for NO2 ved en havarinisje omtrent midt i tunnelen. I tunneler med
lengde over 6,0 km bør avstanden mellom NO2-målerne være maksimum 2,5 km.
NO-målere som er installert i eldre tunneler, kan brukes inntil videre, men grenseverdiene for start av
vifter må justeres ut fra målinger av NO2-andel i tunneler med tilsvarende lengde og tungtrafikk.
I tunneler med enveistrafikk, er det ikke behov for måleutstyr i første halvdel av tunnelen.
I tunneler som ventileres mot avtrekkssjakt, bør det plasseres et målepunkt for NO2 og CO ved siste
havarinisje før sjakta.

Med vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS - MRIF

_(sign.)_______
Rolf Sørlie
Siv.ing.

_____________________
Morten Mortensen

Vedlegg:
-
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Notat
Vedlegg:
Utdrag fra vegnormal N500 – 2010
Maksimalt lydnivå fra hver ventilator bør ikke overstige 85 dB(A) i 3 m avstand og 45° vinkel med ventilatorens
lengdeakse. Avstanden måles fra senter i ventilatorens utløpsflate. For symmetriske ventilatorer gjelder
støykravet i begge driftsretningene. Ventilatorleverandøren skal levere dokumentasjon av støymålinger for
tilsvarende ventilator. Eventuelle kontrollmålinger utføres før ventilatoren monteres i tunnelen.
10.4.5.2 Brannklasse for impulsventilatorer
I NS-EN 12101-3 er det definert tre alternative brannklasser for ventilatorer:
• F200: 200 °C i to timer
• F300: 300 °C i en time
• F400: 400 °C i to timer
Valg av brannklasse til ventilatorene, vurderes for hver enkelt tunnel.
Ved større dimensjonerende branneffekt kan det være aktuelt å vurdere ventilatorer med brannklasse F200 eller
F300. Ved vurdering av brannklasse må det tas hensyn til at impulsventilatorer får liten skyvkraft i den varme
røyken like ved brannstedet. Montering av flere standard impulsventilatorer bør vurderes som alternativ til
ventilatorer med brannklasse. Sikkerheten ved brann kan også heves ved å plassere ventilatorene i flere grupper
i stor avstand, slik at bare en del av ventilatorene får redusert skyvkraft eller blir satt ut av drift ved brann.
I tunneler med stigning over 2 %, er det som regel ikke behov for å kreve brannklasse hvis det ventileres oppover,
fordi oppdrift fra røyken kompenserer for utfall av ventilatorer etter hvert som branneffekten øker.
Ventilatorene skal ha sikker strømforsyning ved aktuelle røyktemperaturer.

Utdrag fra tunnelsikkerhetsforskriftene- utgave 2007
2.9. Ventilasjon
2.9.1. Konstruksjon, bygging og drift av ventilasjonssystemet skal ta hensyn til:
- kontroll med forurensende stoffer som slippes ut fra veggående kjøretøyer, under normale trafikkforhold og i
trafikksterke perioder,
- kontroll med forurensende stoffer som slippes ut fra veggående kjøretøyer når trafikken stanses på grunn av en
hendelse eller ulykke,
- kontroll med varme og røyk i tilfelle brann.
2.9.2. Det skal være montert et mekanisk ventilasjonssystem i alle tunneler som er lengre enn 1.000 meter med
et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøy per kjørefelt.
2.9.3. I tunneler med toveistrafikk og/eller enveistrafikkork, skal ventilasjon i lengderetningen være tillatt bare
dersom en risikoanalyse i henhold til § 10 viser at det er akseptabelt og/eller dersom det er truffet konkrete tiltak,
som hensiktsmessig trafikkregulering, kortere avstand mellom nødutganger,
røykavtrekk med jevne mellomrom.
2.9.4. Tverrgående eller halvveis tverrgående ventilasjonssystemer skal brukes i tunneler der det er nødvendig
med et mekanisk ventilasjonssystem og ventilasjon i lengderetningen ikke er tillatt i henhold til nr. 2.9.3. Disse
systemene må kunne fjerne røyk i tilfelle av brann.
2.9.5. I tunneler med toveistrafikk, med et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøy per kjørefelt, som er lengre enn
3.000 meter og med kontrollsentral og tverrgående og/eller halvveis tverrgående ventilasjon, skal det treffes
følgende minimumstiltak med hensyn til ventilasjon:
- det skal være montert luft- og røykavtrekksspjeld som kan betjenes enkeltvis
eller i grupper,
- lufthastigheten i lengderetningen skal overvåkes konstant og ventilasjonssystemets styringsprosess (spjeld,
vifter osv.) skal justeres ut fra dette.
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