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1

Forord

Baggrunden for at gennemføre risikoanalyser er, at man ønsker at støtte beslutninger om udformningen af vejanlæg på et solidt og rationelt grundlag og for at
tage bevidste valg med hensyn til risiko. Risikoanalyser afdækker sammenhængen mellem mulige initierende hændelser og mulige konsekvenser og afdækker
samtidigt hvilke tiltag der kan reducere og kontrollere risikoen.
Statens vegvesen Region nord arbejder med detaljregulering for strækningen
Jansvannet – Fuglenes i Hammerfest kommune, som del af projektet Rv. 94 Saragammen-Fuglenes. Den detaljerede risikoanalyse skal gennemføres som en del
af sikkerhedsdokumentationen for vej og tunnel på strækningen.
Strækningen er ca. 4 km lang, og der indgår to tunneler + en sidegren




Salentunnelen
Hauentunnelen (sidegren)
Fuglenestunnelen

1740 m
ca. 400 m
1570 m

I Salentunnelen og i den dertil knyttede Hauentunnelen er der underjordiske
rundkørsler. Et parkeringsanlæg, der er forbundet til Hauentunnelen, indgår ikke
i risikoanalysen. Mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen er der en ca. 375 m
åben strækning med en rundkørsel. Uden for de øvrige portaler er der også korte
åbne strækninger, som indgår i risikoanalysen.
Statens vegvesen region nord har den 22. april 2014 efter forudgående konkurrence udpeget HOJ Consulting GmbH til at gennemføre en risikoanalyse for Rv
94 Jansvannet – Fuglenes i Hammerfest Kommune. Arbejdet startede i september 2014.
Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af tunnelerne og vejstrækningerne i
risikomæssig sammenhæng og resultater af risikomøder og de kvalitative og
kvantitative risikoanalyser af tunnelerne.

Figur 1.1

Projektområde for Rv 94 Jansvannet – Fuglenes set fra Fuglenes.
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2

Sammenfatning

Risikoanalysen omfatter Salentunnelen sør/nord, Fuglenestunnelen og en tunneladkomst (Øvre Hauen) som forbinder Salentunnelen med Hammerfest centrum,
nogle korte vejstrækninger uden for portalerne samt en kort strækning i dagen
mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
Anlægget består af i alt ca. 3.7 km tunnel, og tre rundkørsler og nogle korte vejstrækninger i dagen. Der indgår nogle særtræk og fravig i anlægget, som tenderer
til en forhøjet risiko. Disse særtræk omfatter blandt andet:










Rundkørsler i tunnelen (Salentunnelen og Hauentunnelen)
Rundkørsler lige uden for (alle) tunnelportalerne
Store gradienter op til nær 5 % (Salentunnelen) og nær 7 % (Hauentunnelen)
Kompleksitet for trafikanten og forbindelse til parkeringsanlæg (Salentunnelen og Hauentunnelen)
Skarp kurvatur (Hauentunnelen og Fuglenestunnelen)
Lokale klimatiske forhold (vand, is og dug) i og ret udenfor tunnelen
Fodgængere og cyklister i tunnelen
Evt. dyr i tunnelen
Ukendt omfang af transport af farligt gods

Tunnelanlægget har dog også særtræk, der tenderer til en lavere risiko, herunder



Lav skiltet hastighed – evt. højere faktisk fartniveau
Relativ lav tungtrafikandel.

Tunnelerne er gennemgået, og risikoen er analyseret både kvalitativt og kvantitativt. Der er foretaget beregninger af risikoen for trafikulykker, brande og hændelser med farligt gods ved anvendelse af en detaljeret beregningsmodel.
Den kvantitative model estimerer risikoen med trafikken der forventes i 2040.
Tungtrafikandelen er i hele anlægget 10 %, hvilket er en andel under gennemsnittet sammenlignet trafikken i Norge i almindelighed. Den beregnede risiko
sammenlignes både med fastsatte øvre grænser og med risikoen i den såkaldte
referencetunnel, der en tunnel med samme længde og årsdøgnstrafik, men helt
uden særtræk og med en gennemsnitlig tungtrafikandel.
Resultatet af de kvantitative risikoanalyser vises i Tabel 2.1
Salentunnelen inkl.
Fuglenestunnelen
Det samlede anlæg
Hauentunnelen*
Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik
/Mia kt-km
/år
Mia kt-km /Mia kt-km
/år
Mia kt-km /Mia kt-km
/år
Mia kt-km
Øvre grænse
10.4
10.4
Reference
2040, 80 km/t, 15 % TTA
7.29
0.0322
4.41
7.32
0.0357
Projekt
2040, 10 % TTA, 60 km/t
2.68
0.0117
4.38
4.29
0.0209
* Salentunnelen inkl. Hauentunnelen kan udgøre første etappe i en trinvis udbygning

Tabel 2.1

-

10.4

-

-

4.88

7.31

0.068

9.29

4.88

3.76

0.037

10.43

Oversigt over risikoanalysens kvantitative resultater Jansvannet – Fuglenes
(Salentunnelen og Fuglenestunnelen mm)



Dødsfaldsraten i Salentunnelen er mere end halveret i forhold til referencetunnelen
Dødsfaldsraten i Fuglenestunnelen er næsten halveret i forhold til referencetunnelen

Det samlede anlæg har en lav risiko, der målt som dødsfaldsrisiko ligger langt
under risikoen for en gennemsnitlig norsk vej og langt under de øvre grænser og
dødsfaldsrisikoen i referencetunnelerne. Den nye vejstrækning aflaster og erstatC:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx
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ter den eksisterende vej gennem Hammerfest by, hvor det antages, at ulykkes- og
dødsfaldsrisikoen er i størrelsesordenen som en bytrafik i almindelighed. Efter
åbning af det nye anlæg vil det forventede resultat alt i alt blive en betydelig risikoreduktion i form af færre ulykker, færre personskader og færre dræbte
Dødsfaldsrisikoen domineres af ulykker (kollisioner). Det er især ”kollisioner i
samme retning bagfra” og ”eneulykker”, som bidrager til risikoen.
Salentunnelen og Fuglenestunnelen udrustes med et kraftigt ventilationsanlæg,
der er dimensioneret for en kraftig brand på 100 MW, og som kan fortynde røgen
fra selv meget alvorlige brande. Desuden er der nødudgange for hver 500 m.
Dermed er der i de fleste scenarier gode evakueringsmuligheder for trafikanterne
i tilfælde af brand.
Risikoen med transporter af farligt gods i tunnelerne er beregnet. Ud fra de foreliggende oplysninger om omfanget af farligt gods transporter kan det konkluderes, at risikoen er så lav, at der ikke er grundlag for mere detaljerede beregninger
eller restriktioner for trafikken med tung trafik eller farligt gods.
De åbne vejstrækninger og kryds i det fri består af tre rundkørsler: ved Salentunnelens og Fuglenestunnelens portaler samt korte vejstrækninger fra tunnelportalerne til rundkørslerne. Desuden omfatter systemet en kort vejstrækning udenfor
Hauentunnelen. De i HB N500 krævede afstande mellem tunnelportal og rundkørsel kan langt fra overholdes, og risikoen i disse områder er derfor forhøjet. Ud
over den generelt lave hastighedsgrænse foreslås hastighedsdæmpende tiltag hen
mod rundkørslerne, styring af trafikken og overvågning og advarsel i forbindelse
med klimatiske forhold.
Konklusion
Resultatet af risikoanalysen viser, at risikoen i Salentunnelen, den dertil knyttede
Hauentunnelen samt Fuglenestunnelen er på et acceptabelt lavt niveau. Med de
risikoreducerende tiltag, som allerede er indført i projekteringen og de øvrige
forudsætninger, der er beskrevet ovenfor, er der opnået en dødsfaldsrate, der er
betydeligt bedre end den tilsvarende rate for de veje og gader som tunnelerne
aflaster. Tunnelerne vil dermed bidrage til bedre sikkerhed på vejnettet i området
omkring Hammerfest.
De potentielt risikoforøgende særtræk, som tunnelerne har, (fx kryds i og udenfor
tunnelen, ved portaler og pga. store gradienter) er kompenseret med lavere hastighedsgrænser og sikkerhedsudrustning, herunder videoovervågning. Øvrige
tiltag er anbefalet og prioriteret (se afsnit 9.4) ud fra resultaterne af de kvalitative
og kvantitative risikoanalyser.
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Indledning

3.1

Baggrund og formål

8

Baggrunden for at gennemføre risikoanalyser af infrastrukturprojekter, veje og
tunneler er, at man ønsker at tage beslutninger om udformningen af anlægget på
et rationelt grundlag med hensyn til risiko. Risikoanalysen undersøger forholdet
mellem anlæggets udformning og den resulterende risiko. Det afdækkes herunder
om der findes specielle forhold ved anlægget som i særlig grad har indflydelse på
risikoniveauet. Målet er at opnå sikre og samtidig omkostningseffektive anlæg.
Efter afdækningen af forholdet mellem anlæggets udformning og risikoniveauet
kan det undersøges hvilke tiltag, som kan iværksættes for at opnå den bedst mulige (optimale) sikkerhed.
Totalsikkerheden i anlægget er afhængig af samspillet mellem forskellige faktorer: Tilstødende vejnet, tunnelforvaltning og sikkerhedstiltag, trafikbillede, trafikant og køretøj mm.
Det er målet at opnå den bedst mulige sikkerhed og dermed Statens vegvesens
overordnede sikkerhedsmål ved at indføre alle relevante sikkerhedstiltag, som
ikke er i konflikt med, hvad som er teknisk og økonomisk gennemførligt. Risikovurderingen indbefatter risikoidentifikation, risikoanalyse og risikoevaluering.
Statens vegvesen Region nord arbejder med detaljregulering for strækningen
Jansvannet – Fuglenes i Hammerfest kommune, som del af projektet Rv. 94 Saragammen-Fuglenes. Vejen og tunnelerne (Salentunnelen og Fuglenestunnelen)
mellem Jansvannet og Fuglenes vil aflaste Hammerfest for gennemgangstrafik
og dermed forbedre trafiksikkerheden og støjforholdene i byen. Desuden giver
Salentunnelen adgang til et underjordisk parkeringsanlæg, der dog ikke er omfattet af denne risikoanalyse.
Den detaljerede risikoanalyse skal gennemføres som en del af sikkerhedsdokumentationen for vej og tunnel på strækningen. Som udgangspunkt for risikoanalysen antages anlægget at kunne åbne i 2020. Projektet omfatter tunneler og veje
i dagen. Projektet / analyseobjektet er beskrevet nedenfor.

3.2

Analyseobjekt / tunneler

Analyseobjektet består af Salentunnelen sør/nord, Fuglenestunnelen og en tunneladkomst (Øvre Hauen) som forbinder Salentunnelen med Hammerfest centrum
samt en kort strækning i dagen mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
Det er en mulighed, at anlægget udbygges i to etapper:
1. Etappe: Salentunnelen og Hauentunnelen. Eventuelt erstattes rundkørslen ved
Elvetun af en vejforbindelse uden kryds / rundkørsel til den eksisterende rv.
94.
2. Fuglenestunnelen (evt. inkl. rundkørsel ved Elvetun)
Risikoanalysen af første etappe kan ses ud fra resultaterne angivet som ”Salentunnelen inkl. Hauentunnelen”.
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Salentunnelen
Hauentunnelen

Figur 3.1

Fuglenestunnelen

Oversigt over projektet: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes

Centrale parametre:
Tunneler

Rv 94 Salentunnelen

Hauentunnelen

Rv 94 Fuglenestunnelen

Dagsoner

Elvetun
Portalområde
Salentunnelen syd
Portalområde Øvre Hauen
Portalområde
Fuglenestunnelen nord

Tabel 3.1

- 1740 m
- 1 løb med to kørefelt (T10,5),
- Tunnelklasse C
- Trafik: sydlig del 5700 kt/d i 2040
nordlig del 6500 kt/d i 2040
- Rundkørsel ved Pr. 1100
- Stigningsgrad sydlig del 4.31 %, nordig del 1.94%
- Nødudgange per 500 m
- Fartgrænse 60 km/t
- 350 – 400 m
- 1 løb med to kørefelt (T9,5)
- Tunnelklasse B
- Trafik: 1300 kt/d i 2040
- 2 rundkørsler ved forbindelse til Salentunnelen
samt ved Pr 170 med gren til P-område
- Stigningsgrad 3.9 % -1,76 %
- Fartgrænse 30 km/t
- 1570 m
- 1 løb med to kørefelt (T10,5),
- Tunnelklasse C eller D
- Trafik: 8000 kt/d i 2040
- Stigningsgrad sydlig del 1.62 %, nordlig del 1.57 %
- Nødudgange per 500 m
- Fartgrænse 60 km/t
- 375 m inkl. rundkørsel
- Kort afstand fra kryds til Fuglenestunnelens portal
- 180 m inkl. rundkørsel
- 50 m, nær kryds.
- 80 m inkl. rundkørsel

Nøgletal om tunnelerne og tilknyttede dagzoner
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Et parkeringsanlæg ved Hauentunnelen indgår ikke i denne risikoanalyse.
Der planlægges et underjordisk kryds /rundkørslen mellem Salentunnelen og
Hauentunnelen. Desuden er det en rundkørsel og en afgrening til Parkeringshus i
fjeld i Hauentunnelen.
Projektet har flere indsendte og godkendte fravigsansøgninger (se appendiks kapitel 11).

3.3 Indhold af risikoanalysen
Ifølge kravene til risikoanalyse i Veilederen for Risikoanalyser [32] skal en risikoanalyse indeholde:






Beskrivelse av analyseobjekt, formål og vurderingskriterier (avgrensing, hensikt og krav)
Identifikasjon av sikkerhetsproblemer (hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor)
Vurdering av risiko (Hvor ofte kan de uønskede hendelser inntreffe og hva er konsekvensene)
Forslag til tiltak (hva er effektive risikohåndterende tiltak)
Dokumentasjon

Det er afgørende, at der uafhængigt af detaljeringsgraden bruges en metodik som
fastlægger indflydelsen fra de faktiske forhold ved anlægget og at disse repræsenteres i analysen på en gennemskuelig og velstruktureret måde. Anvendelse af
kvalitativ vurdering og ekspertudsagn kan være en del af analysen, og indgår indenfor rammerne af analysen, således at indflydelsen kan efterspores. I det hele
taget er det vigtigt at analysen er transparent når det gælder metoder og data.
Risikoanalysen må, for at bidrage til optimeringen, belyse risikobilledet, dvs.
identificere uønskede hændelser/ulykker, årsager og mulige konsekvenser med
tilhørende sandsynlighed. For at kunne bestemme risikobilledet må dette bygge
på en modellering af systemet, med alle de oplysninger som er tilgængelige samt
på en række forudsætninger. Da disse forudsætninger ofte er forbundet med en
vis usikkerhed må de dokumenteres og der må foretages en analyse af betydningen af de enkelte forudsætninger. Dette gøres i en detaljeret analyse ved hjælp af
en sensitivitetsanalyse. I et komplekst system er det ofte svært vanskeligt at overskue sammenhængen mellem alle egenskaber ved systemet og deres samlede
virkning. Derfor er en detaljeret kvantitativ model et vigtigt værktøj for at undgå
vilkårlighed i beslutningerne.
Der dannes et billede af det komplekse anlæg. Risiko- og sårbarhedsvurderingen
skal opgradere tidligere gennemførte analyser og skal fagligt drøfte årsager,
sandsynlighed, mulige udfald (konsekvenser) ved uønskede hændelser i tunnelerne, kryds og vej i dagen. Desuden skal analysen dokumentere og synliggøre
barrierer som skal forhindre alvorlige konsekvenser.
Som del af svaret på ansøgningen om fravig er der modtaget krav fra Vegdirektoratet om at gennemføre en risikoanalyse. Sikkerhedsgodkendelsen af kryds i Salentunnelen accepteres betinget, med følgende krav (se appendiks kapitel 11).







Vegdirektoratets aksept av rundkjøring i Salentunnelen forutsetter sikkerhetsgodkjenning etter
tunnelsikkerhetsforskriften.
Risikoanalysen må ta utgangspunkt i et fartsnivå på 80 km/t i tunnelen og stoppsiktlengde på 155
meter (krav) gjennom hele tunnelen.
En risikoanalyse må videre baseres på:
Tunnelklasse D med tunnelprofil T10,5 i hele tunnelens lengde
Rundkjøringa i tunnelen må ha en ytre diameter på minimum 40 meter.
Rømningsveg (nødutgang) for hver 500 meter i hele tunnelsystemet
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Parkeringsanlegget må ha en annen kjøreutgang i tillegg til tunnelen, og som også må kunne brukes av brannvesenet for å få rask tilgang til tunnelen
Vegtunnel og parkeringsanlegg må være separate brannceller (det stilles krav til ventilasjon,
branndører og vedlikehold)
Det må inngås klare avtaler mellom eier (forvalter) av tunnel og eier av parkeringsanlegg
Tunnelsikkerhetsforskriften tillater ikke 2 ulike tunnelforvaltere til en tunnel/ett tunnelsystem (det
bør kunne løses)
Det må foreligge en omkjøringsveg når tunnelen stenges ved vedlikehold og ved uforutsette hendelser

3.4 Omfang
Der skal gennemføres en detaljeret risikoanalyse som en del af sikkerhedsdokumentationen for vej og tunnel på strækningen.
I Konkurransegrunnlag beskrives følgende omfang af analysen:
Tilbyder skal lede arbeidet med risikoanalysen. Det skal utarbeides en rapport
som viser risiko samt forslag til avbøtende tiltak.
Der blev foreslået en fremgangsmåde som det af tilbuddet for opgaven. På grund
af praktiske forhold blev denne planlægning ændret. Den aktuelle fremgangsmåde er vist nedenfor.
3.4.1 Samarbejdsproces og analysekoncept
1): Indsamling og vurdering af materiale
Telefonmøde mellem Statens vegvesen og konsulenten for at afklare tidsplanen.
Indsamling af materiale: tunneltegninger, trafikoplysninger, eksisterende risikoanalyser og andre relevante oplysninger.
Konsulenten gennemgår og vurderer materialet.
2): Beskrivelse af tunnelerne og problemstillingen
Konsulenten opstiller rammerne for risikoanalysen, herunder forslag til vurderingskriterierne.
Beskrivelse af tunnelkarakteristik og tunnelernes særtræk.
Sikkerhedsproblemerne beskrives og de foreløbige scenarier opstilles
Det ”interne” arbejdsmøde planlægges
3) Arbejdsmøde
Der afholdes et møde mellem Statens vegvesens projektledelse, fageksperter og konsulenten.
Målet med risikoanalysen diskuteres, afklares i relation til projektstadiet for tunnelsystemet.
Særlige forhold i lokalområdet, tunnelsystemets særtræk og eventuelle fravik identificeres og diskuteres
Eventuelle projektvarianter og sikkerhedstiltag identificeres og diskuteres.
Konsulenten gennemgår metoder og fremgangsmåde for risikoanalysen.
4) Risikovurdering
På baggrund af resultaterne af arbejdsmødet kan risikoanalysen gennemføres.
De kvalitative udsagn systematiseres og dokumenteres.
Analysen omfatter vurdering af fravig, særtræk, og vurdering af risikoen og risikoreducerende tiltag.
Risikovurderingen omfatter:
En kvalitativ vurdering af risikoen i forbindelse med brand. a) for en tunnel med gode rømningsforhold, b) for en
tunnel med de aktuelle rømningsforhold, c) eventuelle afbødende tiltag. Virkningen af ventilationsanlægget mm.
tages i regning
Risikoen for brand vurderes kvantitativt i hyppighed af brande fordelt på alvorlighedsgrad, konsekvenser af brande
Kvalitativ vurdering af konsekvenser af brandene
Risikoen i forbindelse med transport af farligt gods vurderes med den aktuelle udformning og drift af tunnelerne.
Restriktioner og risikoreducerende tiltag vurderes.
5): Rapportering
Rapporteringen omfatter
- Beskrivelsen af tunnelerne, identifikation af fravig og særtræk
- Vurderingskriterier
- Resultatet af analysen af tunnelsystemet.
- Anbefalinger
Rapporten udarbejdes først som et udkast.
Efter Statens vegvesens projektledelse har haft lejlighed til at gennemgå rapporten, udsendes den til deltagerene i det
nedenfor nævnte ”Risikoanalyse”-møde,
6) Forberedelse af ”Risikoanalyse”-møde
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På baggrund af udkastet til risikoanalyse udarbejder konsulenten et oplæg til ”Risikoanalyse”-mødet.
7) ”Risikoanalyse”-møde
Forud for mødet udsendes udkastet til rapport til mødedeltagerne
Formålet med mødet er at gennemgå risikoanalysen og modtage indspil fra eksterne parter (kommune, brannvesen mm.)
Deltagere fra ”Arbejdsmødet” inviteres også
De identificerede hovedproblemstillinger / sikkerhedsproblemer og (foreløbige) konklusioner gennemgås.
Indspil fra eksterne parter diskuteres og sammenfattes i relation til indarbejdelse i risikoanalysen.
8) Efterbehandling og dokumentation
Efter ”Risikoanalyse” mødet aftaler Statens vegvesens projektledelse og konsulenten risikoanalysens færdiggørelse.
Rapporteringen færdiggøres eventuelt med supplerende analyser / dokumentation af forhold, der er kommet frem ved
”Risikoanalyse” mødet.
9) Endelig rapport
Den endelige risikoanalyse rapport udsendes.

3.5

Grundlag

Risikoanalysen udarbejdes kvantitativt, og det er vigtigt at have et godt grundlag
for at beregne risikoen, hvis analysen skal give et præcist resultat. Oplysningerne
er for eksempel beskrivelse af tunnelens geometriske, tekniske og udstyrsmæssige udformning og trafikken i tunnelen. I forbindelse med udbuddet blev følgende
grundlag stillet til rådighed for risikoanalysen:





ÅDT CUBE tunneler 2040 (1 side med trafikprognoser for 2040)(kildehenvisning mangler)
Fravik_rv94: SVV Notat: Kommunedelplan for Rv 94 Hammerfest - søknad om fravik, dateret
5.1.2011 (Olav Landsverk), 13 sider
Konkurransegrunnlag, Detaljert risikoanalyse for detaljregulering Jansvannet – Fuglenes i Hammerfest kommune, dateret 11/03/2014 (i avsnitt D er det noen kortfattete opplysninger om prosjektet)
LAY_B-B-003 Tegning (plan og lengdeprofil, reguleringsplan) datert 15.03.2014.

Dette blev i løbet af arbejdsprocessen suppleret med en række dokumenter, som
er vist i referencelisten i afsnit 10.1.1.
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Beslutningsgrundlag og vurderingskriterier

4.1

Risikomålsætning

I Håndbok 021 (nu HB N500) i udgaven fra 2006 og tidligere var målsætning
med risiko i tunneler fastlagt som følger, citat:
"Sikkerheten mot personskader skal være like god regnet pr km veg i en tunnel
som på vegen utenfor. Sikkerheten mot materielle skader skal velges slik at de
totale samfunnsmessige kostnadene for anlegg, Drift og oprettholdelse av sikkerheten blir lavest mulig. Kontroll av at Sikkerhetsmålene nås, skal gjøres ved risikoanalyse ..."
I den nyeste udgave af HB N500 (indhold fra 2010) er dette ikke anført, men der
henvises til at sikkerhedsniveauet opnås ved at indføre de fastsatte sikkerhedsforanstaltninger. Det antages dog i det følgende at den underliggende målsætning
stadig er den samme.
Samtidig ønskes det at sammenligne risikoen i de aktuelle tunneler med referencetunneler, der er udformet helt i overensstemmelse med HB N500.

4.2

Format for vurderingskriterier

Vurderingskriterier opstilles for at støtte beslutninger, som tages i forbindelse
med anlægget, og som indeholder en passende afvejning af risiko. Vurderingskriterierne har stor betydning for sikkerhed og økonomi forbundet med anlægget og
må formuleres og implementeres i fuld overensstemmelse med samfundets præferencer og samtidig på en sådan måde, at der sikres en konsistent og homogen
anvendelse af disse.
Uacceptabelt
område

Høj risiko

Risikoen kan kun tolereres, hvis risikoreduktion er
gennemført i henhold til grænseomkostningsprincippet.
Dette betyder, at der skal investeres i livsredning, indtil
omkostningerne for at redde det sidste statistiske
menneskeliv overstiger grænseomkostningerne.

ALARP
område

Almindeligt
acceptabelt
område

Risikoen kan ikke tolereres og kan selv under
ekstraordinære omstændigheder ikke retfærdiggøres

Negligibel risiko

Ingen grund til detaljerede studier. Det må kontrolleres, at
risikoen forbliver på dette niveau.

Figur 4.1 ALARP område og øvre grænse (omformulering af ALARP princippet til at
gælde grænseomkostningsprincippet)

Vurderingskriterierne er dog søgt opstillet således, at de kan have en generel gyldighed for alle typer projekter. Der opstilles risikoacceptkriterier for tunnelsystemet, som er kompatible med risikovurderingskriterier for aktiviteter i almindelighed i Norge og internationalt, hvad angår såvel format som kvantitative størrelser.
Det sammenfattes her, at tunnelprojekter grundlæggende kan vurderes i henhold
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pet, som det er illustreret i Figur 4.1. Det centrale i ALARP princippet er
”ALARP området”, hvor der foretages en vurdering af risikoen ved sammenligning af risikoreduktionen og omkostningerne forbundet med denne risikoreduktion. Vurderingen gennemføres i henhold til grænseomkostningsprincippet, der
kræver, at der skal investeres i risikoreduktion, indtil omkostningerne forbundet
hermed overstiger en nærmere fastsat grænseværdi. Omkostningerne må forstås i
bred forstand og omfatte alle samfundsrelevante omkostninger forbundet med at
indføre risikoreduktionen. Ligeledes omfatter risikoreduktionen alle direkte og
indirekte reduktioner af risikoen ved de mulige foranstaltninger.
Det er grundlæggende vigtigt, at der gennemføres en dækkende identifikation og
vurdering af risikoreducerende tiltag svarende til bedste praksis for de involverede fagdiscipliner. Dette krav til identifikation af alle relevante risikoreducerende
tiltag, projektændringer, foranstaltninger og systemer er ofte den største udfordring i denne fremgangsmåde.
For at være i stand til at foretage sammenligningen mellem risikoreduktionen og
omkostningsstigningen må disse omsættes til et format der muliggør sammenligningen (dette er yderligere diskuteret i afsnittet herunder).
Ud over ”ALARP området” indeholder ALARP princippet såvel en øvre som en
nedre grænse.
I implementeringen af ALARP princippet indføres desuden en øvre grænseværdi
med det formål at identificere risici, der ligger ud over det normale i samfundet.
En overskridelse af denne grænse vil normalt betyde, at systemet har alvorlige
konceptmæssige mangler, der nødvendiggør en nyvurdering af projektets udformning.
Den nedre grænse angiver det almindeligt acceptable område, hvor der ikke er
nogen grund til at studere risikoen i detaljer.

4.3

Kvantificering af vurderingskriterier

ALARP-område
I ALARP området skal alle relevante risikoreducerende foranstaltninger indføres.
Hvis man forestiller sig en komplet identifikation af risikoreducerende foranstaltninger og sorterer disse efter omkostninger, skal man indføre alle de mindst
kostbare foranstaltninger. Når omkostningerne for at redde det sidste statistiske
menneskeliv svarer til de såkaldte ”grænseomkostninger”, har man nået grænsen
for de foranstaltninger, som skal indføres.
For Statens Vegvesen er der i HB V712 fastsat omkostninger ved ulykker, som i
denne sammenhæng vil blive betragtet som de ovennævnte grænseomkostninger. Disse er angivet i Tabel 4.1 herunder. Foruden omkostningerne
angivet for 2013 fra høringsudgaven af HB V712 er der også foretaget en fremskrivning til 2020 og 2040 med 2 % p.a. som angivet i HB V712. 2020 er det
omtrentlige åbningstidspunkt, 2040 er 20 år efter åbningstidspunktet.
Ved sammenligning af risikoreducerende foranstaltninger, som medfører en (årlig) reduktion af risikoen over projektets restlevetid, må der foretages en nutidsværdiberegning for at kunne sammenligne denne risikoreduktion med omkostningerne for at indføre denne risikoreduktion. Tidshorisonten for nutidsværdiberegningen afhænger af levetiden af den betragtede foranstaltning.
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Skadesgrad

Omkostning
Omkostning
Omkostning
Omkostning
(2005)
(2013)
(2020)
(2040)
(NOK pr. tilfælde) (NOK pr. tilfælde) (NOK pr. tilfælde) (NOK pr. tilfælde)
Dødsfald
26 500 000
35 300 000
40 600 000
60 300 000
Meget alvorlig skade
18 100 000
26 800 000
30 800 000
45 700 000
Alvorlig skade
6 000 000
9 500 000
10 900 000
16 200 000
Lettere skade
800 000
700 000
800 000
1 200 000
Materiel skade
49 000
60 000
69 000
102 000
Noter:
De to skadesgrader ”Meget alvorlig skade” og ”Alvorlig skade” bliver i nogen sammenhænge slået sammen under betegnelsen ”Hårdt skadet” med en omkostning pr. skadetilfælde på 7.8 MNOK (2005), 11.1
MNOK (2013).
Den gennemsnitlige omkostning pr. politirapporter personskadeulykke (vægtet gennemsnit i henhold til
skadesgrad, dødsfald inkluderet) er 3.56 MNOK (2005), 3.2 MNOK (2013).
Omkostninger i 2005 i 2005 pristal fra HB V712 (2006), omkostninger i 2013 fra høringsutgave HB
V712 (2014) og øvrige omkostninger i 2014 pristal.
Tal for 2020 og 2040 er baseret på 2013-tallene med en fremskrivning på 2 % p.a.

Tabel 4.1

Ulykkesomkostninger i norske kroner (NOK) efter skadesgrad [30].

Nedre grænse
Den nedre grænse angiver det almindeligt acceptable område, hvor der ikke er
nogen grund til at studere risikoen i detaljer. En kvantitativ værdi for denne
grænse kan principielt bestemmes, men i praksis vil det ikke være nyttigt. Da
grænsen jo definerer, hvorvidt det påkræves at studere risikoen i detaljer, bør
grænsen defineres med formuleringer, der kan afgøres uden detailstudier (dvs.
uden kvantitative studier). Det foreslås, at det vurderes, om risikoen er i det almindelige acceptable område, ved vurdering af, om anlægget/tunnelen opfylder
forskellige kvalitative krav, der definerer almindelig / bedste praksis. Sådanne
krav er blandt andet formuleret i ”Tunnelveileder” [32], der foreskriver, hvornår
detaljerede risikoanalyser skal gennemføres.
Øvre grænse
Med en ideel og konsekvent anvendelse af grænseværdibetragtninger i ALARP
området kan det argumenteres, at der ikke er noget behov for en absolut øvre
grænse. Formålet med den øvre grænse er imidlertid på den ene side at hindre, at
givne randbetingelser, manglende evne til at identificere projektændringer mm i
ALARP-området medfører, at risikoen bliver urimelig høj, og på den anden side
kan denne grænse sammen med andre mere informative vurderingsniveauer tjene
som målestok for sammenligning med bedste praksis for andre tunneler og for
andre anlæg i trafikken og i samfundet generelt.
I udgangspunktet forekommer det derfor at være praktikabelt at vurdere risici
over hele udstrækningen af et tunnelsystem som en middelværdi over et år.
Også for andre (industri) anlæg og for tilhørende normative krav specificeres risikogrænser i form af årlige risici. I henhold til denne praksis kan man bestemme
risikoen per år i forhold til, hvor mange ”person-år” tunnelen anvendes af trafikanterne. Dette mål, der nedenfor er benævnt den absolutte individ risiko, kan
også til sammenligning omsættes til risikoen per køretøjskilometer, som normalt
bruges for vejtrafik.
For vurdering af den tekniske udformning af eksisterende industrianlæg mm. anvendes ofte 10-5 per år som en grænse for den acceptable dødsfaldsrisiko per individ. Denne grænse overskrides klart for vejtrafik. Af praktiske grunde må den
øvre grænse derfor sættes en del højere end for den tekniske udformning af industrianlæg. Grænsen må også sættes højere end den grænse, der svarer til den gennemsnitlige risiko på veje i Norge. Hvis man indførte denne grænse, ville det betyde, at halvdelen af alle vejanlæg i Norge ville blive betragtet som uacceptable,
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hvilket ikke kan være tilfældet (og hvilket ville blive ekstremt kostbart / umuligt
at opfylde for alle veje i Norge).
Det må desuden tages i betragtning, at tunnelanlæg, der opfylder de kvalitative
krav, der definerer almindelig / bedste praksis, falder under den ”nedre grænse”.
Den øvre grænse må nødvendigvis ligge et stykke over den nedre grænse.
Det foreslås derfor her at definere en øvre grænse for tunneller, som angives som
70 % over den gennemsnitlige risiko på veje i Norge.
I supplement til denne indikative øvre grænse fastsættes nogle risikoniveauer,
som kan fungere som målestokke for, i hvilken udstrækning den bedste praksis
med hensyn til risikoniveau er nået i de aktuelle tunneler / på den aktuelle strækning. Disse niveauer kan fastsættes i forhold til forskellige typer anlæg (som for
eksempel motorveje, stamveje, regionale veje i landområder eller i byområder,
mm). Grænserne er ikke egentlige acceptgrænser, men kan tjene som grundlag
for diskussion af anlæggets udformning.
Fastsættelse af grænser for det aktuelle projekt
På baggrund af overvejelserne om øvre grænser og supplerende målestokke for
risikoniveau er der fastsat nedenstående talværdier. Talværdierne er fastsat for
dødsfald. Øvrige konsekvenser (andre personskader eller evt. forekomst af ulykker og brande) betragtes som ivaretaget ved behandlingen i ALARP-området og
desuden derved, at der normalt er et bestemt forhold mellem dødsfald og personskader ved ulykker på veje og i tunneler. Grænsen for dødsfaldsrisiko vikarierer
dermed for de øvrige personskader.
Individrisiko for dødsfald
Indikative øvre grænse
4.9 . 10-3 dødsfald per individ-år
Supplerende risikoniveauer (gennemsnit over de sidste 10 år)
Normal risiko for motorveje
1.4 . 10-3 dødsfald per individ-år
Normal risiko for veje generelt 2.9 . 10-3 dødsfald per individ-år
Normal risiko for veje i byer
5.6 . 10-3 dødsfald per individ-år

Risiko per køretøjskilometer
10.4 dødsfald per milliard kt-km
3.0 dødsfald per milliard kt-km
6.1 dødsfald per milliard kt-km
12.0 dødsfald per milliard kt-km

For fastsættelsen af grænserne er der anvendt en gennemsnitlig hastighed: på 70 km/t og 1.3 personer per køretøj.
Den indikative øvre grænse for tunneller er fastsat som 70 % over den gennemsnitlige risiko på veje i Norge (6.1
dødsfald per milliard kt-km, gennemsnit over de sidste 10 år, (ref.: ssb [46] og IRTAD [47] )

Tabel 4.2

Indikativ øvre grænse og supplerende vejledende risikoniveauer.

Referencetunnel
Risikoen vurderes endvidere ved sammenligning med risikoen i en reference
tunnel, som netop/fuldt opfylder krav i HB N500 (se separate beregninger i appendiks kapitel 13). Referencetunnelens risiko er lavere end de øvre grænser.

4.4

Ulykker med store konsekvenser

Undertiden giver man en særlig stor vægt til ulykker med store konsekvenser. I
den såkaldte risikoaversion forsøger man at indarbejde i risikovurderingen, at
eksempelvis 1 ulykke med 100 dødsfald skal gives større betydning end 100
ulykker med hver 1 dødsfald. Uanset, at det er rigtigt, at store ulykker kan have
større offentlig opmærksomhed og, at der i risikoaversionen ligger en konservatisme imod ukendte konsekvenser af store ulykker, forfølges ideen om risikoaversion ikke i denne risikoanalyse. Dette skyldes, at anvendelse af risikoaversion kan føre til økonomiske skævheder og etiske problemer. I stedet må det grundigt identificeres, hvilke følgevirkninger store ulykker kan have, og risikovurderingen må medregnes den kvantificerede konsekvens af disse.
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Beskrivelse af projektet

5.1

Salentunnelen

Salentunnelen er en 1740 m lang vejtunnel på rv 94 rundt om Hammerfest. I tunnelen er der en
rundkørsel, der forbinder til Hauentunnelen, der på sin side forbinder til Hammerfest centrum
og et parkeringsanlæg. Tunnelen antages at åbne i 2020. Tunnelen bliver bygget med ét tunnelløb, to kørefelter og et 1 m bredt midterfelt. Nødudgange planlægges for hver 500 m
Længde
Tunnelklasse
Tunneltværsnit
(Kørefelt)
Højde
Gradient
Længdeprofil
Horisontalkurvatur
ÅDT (2020) (kt/d)
ÅDT (2040) (kt/d)
Tungtrafikandel
Fartgrænse
Rømning
Havarinicher
Ventilation
Nødstationer
Radioindsnak
Detektering

Tabel 5.1

Figur 5.1

1740 m
C/D
T10.5
(2x 3.50 m)
Frihøjde min. 5.00 til teknisk udrustning
4.31 % (850m); 2.24 % (890m)
Faldende mod nord
Minimum radius 750 m (radius i rundkørsel ca. 18 m)
Sydlig del: 3800; nordlig del 4333
Sydlig del: 5700; nordlig del 6500
10 %
60 km/t (undersøges for 70 km/t - 80 km/t)
Nødudgange hver 500 m, ledelys hver 25m
Hver 250 m skiftevis i højre og venstre side
Længdeventilation: dimensionering: 100 MW (4.5m/s)
hver 125 m
Ja
AID undersøges (endnu ikke fastlagt)

Sammenfatning af nøgleoplysninger om Salentunnelen.

Linjeføring Salentunnelen på rv 94. Nord er opad til højre.

150 moh

100 moh

50 moh

0 moh
Figur 5.2

Længdeprofil Salentunnelen på rv 94. Nord er til højre (se også skematisk længdeprofil i
13.2.2)
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5.1.1 Sektionering af tunnelen
Tunnelen er opdelt i sektioner som beskrevet i Tabel 5.2. Desuden modelleres
tværsnittet som T10.5 med 2 x 3.50 m brede kørefelt (se afsnit 5.1.1).
Navn

Nordgående
Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sydportal

Nødudgang 690

Rundkørsel
Nødudgang 1190
Nødudgang 1690

Nordportal
I alt

Tabel 5.2

190
240
340
690
800
900
1020
1070
1100
1130
1180
1400
1690
1800
1900
1950

(m)

Hradius
(m)

50
100
350
110
100
120
50
30
30
50
220
290
110
100
50

Inf.
Inf.
700
700
Inf.
Inf.
(inf)
18
18
(inf)
Inf.
750
760
760
760

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

Gradient

Felt

%
0.00
-3.00
-4.31
-4.31
-4.31
-4.31
-4.31
-4.31
-2.24
-2.24
-2.24
-2.24
-2.24
-2.24
-2.24

Sydgående
Gradient

Felt

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00
3.00
4.31
4.31
4.31
4.31
4.31
4.31
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1760

Geometriske data og andre nøgledata for Salentunnelen. Kørselsretning Nordgående
1→15, sydgående 15 → 1.

5.1.1 Tunneltværsnit

T10.5

3.50

Figur 5.3

3.50

Tunneltværsnit T10.5

Tunnelen er en etløbstunnel med tværsnitsprofil T10.5, svarende til tunnelklasse
C og D. Tunnelens normalprofil har et tværsnit på 60.4 m². Der er 2 kørebaner
med kørefeltbredde hver 3.50 m og et 1.00 m bredt midterfelt,
Der er nødudgange for hver 500m, svarende til kravene for tunnelklasse D.
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5.2

Fuglenestunnelen

Fuglenestunnelen er en 1570 m lang vejtunnel på rv 94 rundt om Fuglenes/Hammerfest. Tunnelen antages at åbne i 2020. Tunnelen bliver bygget med et tunnelløb, to kørefelter og et 1 m
bredt midterfelt. For hver 500 m er der nødudgange.
Længde
Tunnelklasse
Tunneltværsnit
(Kørefelt)
Højde
Gradient
Længdeprofil
Horisontalkurvatur
ÅDT (2020) (kt/d)
ÅDT (2040) (kt/d)
Tungtrafikandel
Fartgrænse
Rømning
Havarinicher
Ventilation
Nødstationer
Radioindsnak
Detektering

Tabel 5.3

Figur 5.4

1570 m
C/D
T10.5
(2x 3.50 m)
Frihøjde min. 5.00 til teknisk udrustning
<2 %
Tagformet
Min. 125 m – 150 m
5333
8000
10 %
60 km/t (undersøges for 70 km/t - 80 km/t)
Nødudgange hver 500 m, ledelys hver 25m
Hver 250 m skiftevis i højre og venstre side
Længdeventilation: dimensionering: 100 MW (4.5m/s)
hver 125 m
Ja
AID undersøges (endnu ikke fastlagt)

Sammenfatning af nøgleoplysninger om Fuglenestunnelen.

Linjeføring Fuglenestunnelen. Nord er nedad til venstre

50 moh

0 moh

Figur 5.5

Længdeprofil Fuglenestunnelen. Nordvest er til højre.
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5.2.1 Sektionering af tunnelen
Tunnelen er opdelt i sektioner som beskrevet i Tabel 5.4. Desuden modelleres
tværsnittet som T10.5 med 2 x 3.50 m brede kørefelt (se afsnit 5.1.1).
Navn

Nordgående
Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sydportal

Nødudgang (560)
Toppunkt
Nødudgang (1060)

Nordportal
I alt

Tabel 5.4

20
70
120
170
450
560
810
1060
1340
1440
1540
1590

(m)

Hradius
(m)

50
50
50
280
110
250
250
280
100
100
50

Inf.
125
150
150
500
500
Inf
Inf
180
180
180

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

Gradient

Felt

%
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
-1.57
-1.57
-1.57
-1.57
-1.57

Sydgående
Gradient

Felt

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1.62
-1.62
-1.62
-1.62
-1.62
-1.62
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1570

Geometriske data og andre nøgledata for Fuglenestunnelen. Kørselsretning
nord(vest)gående 1→11, syd(øst)gående 11 → 1

5.2.2 Tunneltværsnit

T10.5

3.50

Figur 5.6

3.50

Tunneltværsnit T10.5

Tunnelen er en etløbstunnel med tværsnitsprofil T10.5, svarende til tunnelklasse
C og D. Tunnelens normalprofil har et tværsnit på 60.4 m². Der er 2 kørebaner
med kørefeltbredde hver 3.50 m og et 1.00 m bredt midterfelt,
Der er nødudgange for hver 500m, svarende til kravene for tunnelklasse D.

C:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx

Detaljeret risikoanalyse: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest Kommune

5.3

21

Hauentunnelen

Hauentunnelen er en ca. 400 m lang tunnel, som forbinder en rundkørsel i Salentunnelens midte med en yderligere rundkørsel i Hauentunnelen. Fra denne rundkørsel er der forbindelse til
Hammerfest centrum (Øvre Hauen) samt et parkeringsanlæg. Tunnelen bliver bygget med ét
tunnelløb og to kørefelter.
Længde

Tunnelklasse
Tunneltværsnit
(Kørefelt)
Højde
Gradient
Længdeprofil
Horisontalkurvatur
ÅDT (2020) (kt/d)
ÅDT (2040) (kt/d)
Tungtrafikandel
Fartgrænse
Rømning
Havarinicher
Ventilation
Nødstationer
Radioindsnak
Detektering

350 m
Kørelængde 400 m ud af tunnelen mod Øvre Hauen,
350 m ind i tunnelen.
Samlet kørelængde med Salentunnelen 1.1 km – 1.3 km
B
T9.5
2x 3.50 m
Frihøjde min. 5.00 til tekniske udrustning
3.9 % (170 m), 1,76 % (200 m)
Faldende mod Øvre Hauen
Min. 35 m, (radius i rundkørsel ca. 18 m)
867
1300
0,5 %
30 km/t
Portal, samt nødudgange i Salentunnelen
Ingen (ingen krævet)
Længdeventilation:
hver 125 m
Ja
AID undersøges (endnu ikke fastlagt)

Tabel 5.5

Nøgletal for Hauentunnelen.

Figur 5.7

Linjeføring Hauentunnelen. Nord er nedad til højre
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40 moh

20 moh

Figur 5.8

Længdeprofil Hauentunnelen. Nord og vest er til højre (se Figur 5.7).

5.3.1 Sektionering af tunnelen
Navn

Nord/vest-gående
Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Rundkørsel (Salen)

Rundkørsel

Portal Hauen
I alt

Tabel 5.6

0
50
100
150
175
200
250
300
350

(m)

Hradius
(m)

50
50
50
50
50
50
50
50

Inf
Inf
Inf
18
18
Inf
32
600

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
30
30
30
30
30
30
30
30

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

Rundkørsel

Portal Hauen
I alt

Tabel 5.7

%
-3.90
-3.90
-3.90
-3.90
-1.76
-1.76
-1.76
-1.76

1
1
1
1
1
1
1
1

400

Syd/øst-gående
Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Felt

Geometriske data og andre nøgledata for Hauentunnelen. Kørselsretning Nord/vestgående 1→8. L beskriver kørelængden og passer ved rundkørslen derfor ikke med profilnumrene.

Navn

Rundkørsel (Salen)

Gradient

0
50
100
150
175
200
250
300
350

(m)

Hradius
(m)

50
50
50
25
25
50
50
50

Inf
Inf
Inf
18
18
Inf
32
600

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
30
30
30
30
30
30
30
30

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

Gradient

Felt

%
3.90
3.90
3.90
3.90
1.76
1.76
1.76
1.76

1
1
1
1
1
1
1
1

350

Geometriske data og andre nøgledata for Hauentunnelen. Kørselsretning Syd/øst-gående
8→1.
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Navn

Mod P-anlæg
Pr. Nr.

1
2
3
4
5

Rundkørsel (Hauen)

Indkørsel til P-anlæg
I alt

Tabel 5.8

0
30
50
100
150
170

(m)

Hradius
(m)

30
20
50
50
20

Inf
Inf
Inf
200
Inf.

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
30
30
30
30
30

700
700
700
700
700

Gradient

Felt

%
-2.18
-6.63
-6.63
-6.63
0

Fra P-anlæg
Gradient

Felt

%
1
1
1
1
1

2.18
6.63
6.63
6.63
0

1
1
1
1
1

170

Geometriske data og andre nøgledata for Hauentunnelen. Kørselsretning mod P-anlæg
1→4, fra P-anlæg 4→1.

Tunnelen er opdelt i sektioner som beskrevet i Tabel 5.6 - Tabel 5.8. Desuden
modelleres tværsnittet som T9.5 med 2 x 3.50 m brede kørefelt (se afsnit 5.1.1).
Der findes en alternativ udformning af Hauentunnelen, hvor gradienten er op til
4.99 % mellem de to rundkørsler, og samtidigt har en lille stigning på 0.5 % fra
rundkørslen hen mod portalen ved Øvre Hauen. Portalen er placeret således, at
tunnelen er 50 m kortere. Fra portalen ud af tunnelen har den åbne vej et meget
kraftigt fald på 8.3 % ned mod krydset med den eksisterende rv. 94.
5.3.1 Tunneltværsnit

T9.5

3.50

3.50

Figur 5.9 Tunneltværsnit T9.5

Hauentunnelen er en etløbstunnel med tværsnitsprofil T9.5. Tunnelens normalprofil har et tværsnit på 53.6 m² i overensstemmelse med kravet for tunneler i
klasse B. Der er 2 kørebaner i hvert løb i tunnelen med kørefeltbredde 3.50 m.
Tunnelerne har nødudgange i form af portalen – desuden kan man evakuere til
parkeringsanlægget og til Salentunnelen.

5.4

Forhold uden for tunnelerne, ramper kryds

Mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen føres rv. 94 i Elvetun ved Brelia
Skole på en ca. 200 m lang vejstrækning i dagen. Strækningen indeholder en
rundkørsel lige ved Breilia Skole.
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Figur 5.10
Åben strækning i Elvetun mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
Nord er til højre.

Mens den ca. 150 m lange strækning fra Salentunnelens nordportal til rundkørslen er ret uproblematisk, så er det vaskeligt at opnå tilstrækkeligt gode sigtforhold ved Fuglenestunnelens sydøstportal. På nordsiden af rundkørslen må der
bygges en bro for lokalvejen; afstanden fra broen til rundkørslen er kun ca. 10 –
20 m. Vejniveauet for rv. 94 ligger ved Fuglenestunnelens sydøstportal ca. 13 m
under terræn, og det vil være fordelagtigt at overdække strækningen nord for
broen således, at terrænet kan bibeholdes. Uden overdækning vil vejen komme til
at ligge i en 13 m dyb skæring.
Krydset ved Elvetun har været tema for en særlig risikoanalyse, [23], som blev
udført i december 2013. I risikoanalysen fra 2013 blev tre alternativer vurderet:
Alternativ
0

1

2

Beskrivelse
I dette alternativet er stoppsikten fra tunnelen fram mot rundkjøringen på ca. 88 meter,
dvs. sikten oppfyller til krav til sikt satt i HB017. Strekningen fra tunnelmunningen til
rundkjøringa går i ei skjæring som er opptil 13 meter høy.
I dette alternativet er stoppsikten fra tunnelen fram mot rundkjøringen 75 meter, dvs. ca.
13 meter mindre enn i alternativ 0, men kravet i HB017 er fremdeles oppfylt. Strekningen fra tunnelmunningen til rundkjøringa går i ei skjæring som er opptil 13 meter høy.
I dette alternativet er det bygd et lokk over vegen på strekningen fra tunnelmunningen
og fram til rundkjøringa, dvs. fram til vegbrua (kommunal veg) over planlagt E6. Vi har
her forutsatt at profilet utvider seg gradvis på strekningen fra tunnelen fram til brua.
Krav til stoppsikt fra tunnel til rundkjøring er ikke oppfylt i dette alternativet.

I risikovurderingen fra 2013 [23] blev det konkluderet:
Risikoprofil

Gruppa vurderer det slik at det ikke er store forskjeller i risikonivået mellom de tre alternativene. Det er gjort noen mer detaljerte vurderinger rundt de uønskede hendelsene som
kan skje:
 I alt. 0 og alt. 1 er det ei høy skjæring mellom tunnel og rundkjøring. Under ugunstige værforhold om vinteren kan det oppstå snøfokk og legge seg drivsnø/snøskavler i vegbanen. Dette er spesielt ugunstig i portalområdet og kan gi noe
større risiko for utforkjøringer, møteulykker og påkjøring bakfra-ulykker. Utbyg-
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Forslag til
tiltak for å
redusere
risikoen for
uønskede
hendelser

Figur 5.11

ging etter alternativ 2 vil i dette tilfellet være fordelaktig. Risikoen for at gjenstander som kastes ovenfra (skoleområdet) skal havne på kjøretøy eller i vegbanen blir
også eliminert i alt. 2
 Kryssulykker: Risikoen anses noe større i alt. 1 og 2 pga. kortere stoppsikt til rundkjøringa
 Brann i kjøretøy: For denne hendelsen så vil røyken trekke ut av tunnelen helt inn
mot rundkjøringa i alternativ 2 (pga. det kunstige overbygget). Det betyr større sannsynlighet for at omkringliggende vegsystem må stenges i et større omfang i alternativ 2 enn i de andre alternativene
Etter gruppas vurdering kan det skje ei ulykke med personskader på denne strekningen
ca. hvert andre år. Ei ulykke med drepte eller hardt skadde vil inntreffe bare hvert 20. år.
Årsaken til dette er at fartsnivået i dette området antas å bli lavt.
For alle alternativer:
 Fartsgrense 40 km/t
 Forsterket kantmerking (nedfrest sinuslinje)
 Vurdere ITV med hendelsesdeteksjon
 Gode rutiner for vintervedlikehold
Spesielt for alternativ 2:
 Forlenge den fysiske trafikkøya fra rundkjøringa og tilbake til innom tunnelportalen
 Forsterket belysning i rundkjøringa – viktig med god vegbelysning siden det her blir
en meget kort omstillingsstrekning fra kunstig lys til veg i dagen
 Variable skilt og bommer for stenging av omkringliggende vegnett (ved brann i
tunnel)

Tredimensionel illustration Fuglenestnnelens portal (under forudsætning
af overdækning) og broer ved rundkørsel.

Efterfølgende er der vurderet forskellige tiltag i [24]
Reference
HB N500 pkt 4.3.1
Utforming av overgangssone utenfor tunnelåpningen.
HB N500 pkt 4.8.2
Kryss
utenfor
nelåpningen:
HB N500 pkt 3.11.2.3
Utforming.

tun-

Krav
Det skal være en overgangssone mellom skulderbredden på veg i dagen og skulderbredden på vegen i
tunnel. Overgangssonen skal være 100m lang og
være utformet som en lineær overgang. Overgangssonen skal være avsluttet 200m før tunnelportalen.
Når trafikken fra tunnelen er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand fra tunnelåpning til vikepliktlinje, stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn
stoppsikt.
Bruer og andre konstruksjoner foran tunnelen bør
unngås.

Afbødende tiltag
 Skulderbredde føres uendret fram til
rundkjøring
 Profilert oppmerking i dagsonen
 Romslig portaldesign. Sammenføyning
av portal og støttemur…
 God belysning i dagsonen
 Profilert oppmerking i dagsonen
 Romslig portaldesign.
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Salentunnelen

Figur 5.12

Vejanlæg udenfor Salentunnelens sydportal. Nord er opad.

Tunnelportal

Figur 5.13

Adkomstvej

Udenfor Salentunnelens sydportal er der en 190 m lang strækning i dagen der er
forbundet til en rundkørsel. Rundkørselen og vejstrækningen er illustreret i Figur
5.12. Længden mellem rundkørsel og tunnelportal er tilstrækkeligt til at opfylde
kravene i HB N500. Rundkørslen har fire grene: to grene er rv 94 (heraf den ene
hen mod tunnelen), en gren er den eksisterende rv. 94 ind mod Hammerfest og
den fjerde gren forbinder til et fremtidigt udviklingsområde.

Alternativt vejanlæg udenfor portal for Hauentunnelen mod Hammerfest
centrum ved Øvre Hauen. Nord er nedad til højre.

Ved udkørslen af Hauentunnelen mod Hammerfest centrum findes der to alternativer af vejføringen, som vist i Figur 5.13.
Ved portalen mod Øvre Hauen (Figur 5.13) starter/slutter den lukkede del af tunnelen ved Pr. 300. Adkomstvejen til bebyggelsen syd for portalen munder ud ved
ca. Pr. 350. Vejen i dagen (Øvre Hauen) har et stærkt fald på 8.28% fra portalen
ned mod Kirkegata. Fra den lukkede del af tunnelen til krydsene med Adkomstvejen og Krutthusgata er der hhv. ca. 50 m (svarende til 1x sigtlængde ved 50
km/t) og ca. 100 m. Afstanden til krydset med Kirkegata er ca. 150 m.
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Fuglenestunnelen

Figur 5.14

Fuglenestunnelens nordportal. Nord er opad.

Udenfor Fuglenestunnelens nordportal er der en ca. 70 m lang strækning i dagen
der er forbundet til en rundkørsel. Rundkørselen og vejstrækningen er illustreret i
Figur 5.14. Længden mellem rundkørsel og tunnelportal er akkurat tilstrækkeligt
til at opfylde kravene i HB N500 (Citat fra HB N500: Når trafikken fra tunnelen
er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand fra tunnelåpning til vikepliktlinje,
stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn stoppsikt). Stopsigt for 60 km/t er
70 m. Rundkørslen har fire grene: to grene er rv 94 (heraf den ene hen mod tunnelen), en gren er den eksisterende rv. 94 ind mod Hammerfest og den fjerde
gren forbinder til Hammerfest Sykehus.

5.5

Generelle data

5.5.1 Trafik, ÅDT
Som grundlag for bestemmelsen af risikoen anvendes trafikprognosen for åbningsåret og 20 år efter åbningsåret. I forbindelse med risikoanalysen antages
2020 som åbningsåret.
Der foreligger trafiktal som vist i Figur 5.15
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Figur 5.15

ÅDT i 2040 fra [18].
2020#
ÅDT [kt/d]
3800
4333
867
867
467
5333

Salentunnelen, sydlig del
Salentunnelen, nordlig del
Hauentunnelen, mellem Salentunnelen og rundkørsel
Hauentunnelen mellem rundkørsel og portal
Hauentunnelen mellem rundkørsel og parkeringsanlæg
Fuglenestunnelen

Tabel 5.9

2040
ÅDT [kt/d]
5700
6500
1300
1300
700
8000

Tungtrafikandel
10 %
10 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
10 %

Farligt
gods andel
3%
3%
3%
3%
3%
3%

ÅDT i 2020 og 2040 samt tungtrafikandel og andel farligt god af den tunge trafik.
# ÅDT 2020 er bestemt ud fra ÅDT 2040 ved en antaget årlig trafikstigning på 2 %.

Transport af farligt gods er som udgangspunkt ikke begrænset, det antages at andelen af lastbiltrafikken som transporterer farlige stoffer ca. 3 % af alle lastbiler.
Dette svarer til ca. 20 transporter af farligt gods i gennemsnit per dag i 2040.

Personbilsenheder per 24 t og kørefelt

Risiko for kø
I udenlandske retningslinjer findes modeller, der kan anvendes til at bestemme
risikoen for kø. Der kan for eksempel henvises til den schweiziske retningslinje
(ASTRA 13001 Lüftung der Strassentunnel), som vises i Figur 5.16.
20000
Trafikkarakter

16000

Stor køhyppighed
15000

15000

14000

13000

Lille køhyppighed
10000
1

2

3

4

Fjerntrafik
Fjerntrafik med pendlertrafik
Pendlertrafik
Lokaltrafik
Regionaltrafik
Fritidstrafik
Turisttrafik

Type

Klasse

1
2
3
4
5
6
7

Klasse 1

Timetrafik i
% af ÅDT
11

Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

14
16
18

Personbilsenheder beregnes ud fra årsdøgnstrafikken og tungtrafikandelen. 1 tungt køretøj svarer til 2 personbiler. Klasserne
(1-4) afhænger at trafikformålet. Hvis der er ramper / flettende
trafik i eller nær ved tunnelen kan kapacitetsgrænserne være op
til 20 % lavere

Klasse

Figur 5.16

Køhyppighed: Tunneler med ensrettet trafik: Indordning af tunneler med stor
henholdsvis ringe køhyppighed. (Schweizisk retningslinje ASTRA 13001).
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Ud fra denne schweiziske model ses det, at en tunnel med 1 kørefelt per retning
forventes kø tilsvarende, når ÅDT er over 23700 kt/d. Ud fra dette forventes der
ikke daglig kø i tunnelerne på rv 94 rundt om Hammerfest.
I portaler, der munder ud i rundkørsler kan der dog forekomme stående køretøjer
ved krydsningspunktet, da hastigheden her nedsættes og der kan forekomme
tværgående trafik, der forhindrer at trafikken kan køre ind i rundkørslen.
5.5.2 Tunnelkonstruktion
I portalområderne er tunnelerne bygget som in-situ støbte betontunneler. Der skal
være vægelementer i tunneler i klasse D (dvs. Fuglenestunnelen), i klasse C (Salentunnelen) skal der være vægelementer i overgangszonerne og føringskanter
for resten af tunnelen. Vægelementerne er glatte og fungerer som beskyttelse for
vand- og frostsikringen.
5.5.3 Indsatstider
Indsatstiderne må påregnes at være meget korte: Hammerfest Brannstasjon er
placeret ved Hammerfest Lufthavn, som ligger 1.3 km fra Fuglenestunnelens
nordvestportal.
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Kvalitativ vurdering

6.1

Generelt
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6.1.1 Definitioner og regler
Tunnelens særtræk identificeres for at afgøre hvilke risikoanalyser, der må gennemføres for en tunnel, og hvilke forhold der skal modelleres og vurderes i en
risikoanalyse. I HB R511 [31] anføres:
”En risikoanalyse er en analyse av risikoer ved en bestemt tunnel, der det tas hensyn til alle konstruksjonsfaktorer og trafikkforhold som berører sikkerheten, særlig trafikkens særtrekk og type, tunnellengde og tunnelgeometri, samt prognosen for antall tunge lastebiler per døgn.”

I Veileder for risikoanalyse af vegtunneler [32] nævnes følgende særtræk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kryssløsninger i eller like utenfor tunnelen, på- og avkjøringsramper i tunnelen
Stigningsgrad mellom 3% og 5% (og > 5%)
Skarp kurvatur
Lokale klimatiske forhold (eks vann og is i eller rett utenfor tunnelen)
Andel tungtrafikk > 15%
Frakt av farlig gods utover det normale (jf. ADR-overenskomsten)
Høyt fartsnivå i forhold til skiltet hastighet
Store variasjoner i trafikkmengden over året, uka eller døgnet
Fotgjengere, syklister eller mopedister i tunnelen
Dyr i tunnelen
Spesielle beredskapsmessige forhold (lang innsatstid, dårlig vanntilgang osv.)
Tunnelens kompleksitet for trafikantene

Følgende træk ved tunnelens udformning antages normalt at have betydning og
indgår i kvantitative risikoanalyser:
Geometriske forhold
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunneltværsnit (Frihøjde, kørefeltsbredde, tunnelbredde)
Tunnelvægge, skuldre og kantsten
Antal tunnelløb (ensrettet eller tovejs trafik)
Gradienter
Horisontalradier
Havarinicher og snunicher
Nødudgange
Tunnelportaler og forhold uden for tunnelportaler

Trafikale forhold
•
•
•
•
•
•
•

Hastighed
Forbikøring
Trafikmængde og fordeling over dag, uge og år
Risiko for kø
Tungtrafikandel
Gang og cykeltrafik
Farligt gods transporter

Tunneludrustning mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysforhold i tunnelindre, samt øvrigt lys
Visuelføring (kantstriber, adskillelse af kørebaner)
Overvågning
Kommunikationsforhold (advarsler / styring)
Brandventilation
Brandvand
Nødstationer
Afløbsanlæg
Redningsforhold
Brandlast: PE skum / Funktionssikkerhed
Skilte
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Reference og kompensation
Særtræk identificeres som nævnt i forhold til reglerne i HB N500. Dette gøres
blandt andet med henvisning til formålet i Veileder for risikoanalyse [32]:
Gjennom analysen må det avdekkes om det finnes spesielle forhold ved tunnelen som kan gi spesielt
høyt risikonivå….
Formålet er å avdekke om tekniske bytter/kompenserende tiltak gir minst like høyt sikkerhetsnivå for
tunnelen som om det ikke hadde vært fravik eller spesielle særtrekk. En risikoanalyse kan også benyttes
til å vurdere og sammenligne flere alternative løsninger...

6.1.2 Reference
For at vurdere om tunnelen har særtræk tages som regel udgangspunkt i en sammenligning med de gældende regler i HB N500 og i hvilken grad disse er opfyldt. Tunnelklasse B (Hauentunnelen), tunnelklasse C (Salentunnelen) og tunnelklasse D (Fuglenestunnelen) bruges som udgangspunkt for denne sammenligning, se også sammenligningen i appendiks kapitel 12

6.2

Særlige ulykkesscenarier

I tabellen herunder beskrives nogle scenarier, som tidligere er identificeret i forbindelse med kvalitative risikoanalyser. Når der i det følgende omtales særtræk,
ligger det underforstået, at disse særtræk kan påvirke hyppighed eller frekvens i
forbindelse med ulykkesscenarier i tunnelen.
Scenario 1: Uforutsett stopp, trafikkuhell utan personskade
Scenario 2: Trafikkulukke med personskade
Scenario 3: Brann i køyretøy
Scenario 4: Brann i tungt køyretøy
Scenario 5: Teknisk utstyr i tunnelen som ikkje funksjonerer
Scenario 6: Glatt køyrebane i tunnelmunningane
Scenario 7: Is og steinnedfall
Scenario 8: Blending i tunnelmunningane
Scenario 9: Dogg

Tabel 6.1

6.3

Scenario 10: Last som dett av og vert liggjande i vegbana
Scenario 11: Saktegåande køyretøy
Scenario 12: Kø – situasjonar
Scenario 13: Farleg gods
Scenario 14: Farleg veske - renn ut i avløpssystemet
Scenario 15: Eksplosjonar
Scenario 16: Vanskar på skadestad før hjelpemannskap er framme
Scenario 17: Mykje gang- og sykkeltrafikk i tunnelen
Scenario 18: Andre spesielle moment

Scenarier defineret i tidligere risikoanalyser for andre projekter

Særtræk, Salentunnelen

I det følgende sammenfattes nogle særtræk ved Salentunnelen. De i appendiks
kapitel 11 nævnte fravik er indarbejdet i listen over særtræk.
6.3.1 Geometriske forhold (Salentunnelen)
Tunneltværsnit
Salentunnelen planlægges med et tværsnit T10.5, dvs. med en bredde på 10.5 m. Dette er i
overensstemmelse med kravet for en tunnel i tunnelklasse C og D og dermed ikke noget særtræk. Tunneltværsnittet er medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelvægge
Det forudsættes, at Salentunnelen bygges med betontunnelelementer iflg kravene i HB N500.

Gradienter
Den maksimale gradient i Salentunnelen på 4.31 % er lidt over 3 %, hvor der foretages en
risikoanalyse af tiltag. Gradienten er dog under 5 %, som normalt er den øverste grænse. På
grund af den øgede stigning vil der være en større hyppighed af ulykker, større hyppighed af
brande og større konsekvenser af brande. Betydningen af gradienten er indregnet i den kvantitative risikoanalyse.
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Den store stigning kan tillige bidrage også til en hastighedsforskel mellem tunge og lettere
køretøjer. Dette er dog et mindre problem, da hastighederne er relativt lave og afstandene
korte.
Et yderligere problem ved stejle stigninger og fald er, at de kan gøre det vanskeligt at kontrollere røgens retning: på grund af den varme røgs opdrift vil den søge opad, hvis den ikke
tvinges den modsatte vej af ventilationen. Dette antages dog at være ivaretaget med det dimensionerede ventilationsanlæg, der kan styre en brand op til 100 MW.
Hvis trafikanter bliver nødt til at evakuere til fods er det en yderligere belastning, at de skal
forcere en brat stigning, hvilket fører til en lavere ganghastighed, da der planlægges nødudgange for hver 500 m, antages dette dog at være et mindre problem, som også kan imødegås
ved god evakueringsbelysning (se foreslåede tiltag).

Horisontalradier
Det er generelt observeret at antallet af ulykker er større ved kurver. Dette har sammenhæng
den relativt ringere sigt i tunneler. Dette er også baggrunden for krav til minimumsradier i
tunneler afhængigt af kørselshastigheden. Helt retlinede tunneler frarådes også.
Salentunnelen har (bort set fra rundkørslen) en minimal radius på 700 m, som ved en hastighed på 60 km/t - 80 km/t ikke giver anledning til risikoforøgelse (se appendiks afsnit
13.2.3). Betydningen af horisontalradier indregnes i den kvantitative risikoanalyse.

Havarinicher
Salentunnelen havde iflg [17] havarinicher med en afstand på ca. 375m, skiftevis i højre og
venstre side. Afstanden er i overensstemmelse med kravene for tunnelklasse C i HB N500.
Nicherne antages at være geometrisk udformet efter HB N500.
Sekvensen går dog ikke op med afstanden mellem nødudgange. Det anbefales at have havarinicher for hver 250 m skiftevis i højre og venstre side (svarende til tunnelklasse D). Herved
vil der være nicher ved alle nødudgange.

Nødudgange
Nødudgange kan være et vigtigt sikkerhedstiltag i forbindelse med brand. Salentunnelen har
nødudgange pr. 500 m som krævet i HB N500 for tunnelklasse D. Dette er et positivt træk i
forhold til en tunnel med en trafik svarende til tunnelklasse C. Betydning af nødudgange er
medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelportaler
Der er en forhøjet risiko for ulykker i portalzonen. Dette er integreret i de kvantitative risikoberegninger.
En af ulykkestyperne er kollision med portalen. I HB N500 kræves det, at portalen skal have
en overgangslængde hvor skuldrene i tunnelen tilpasses til forholdene udenfor. Dette forhold
antages at være tilgodeset i projektets udformning.
Ras af sten, sne og lignende på portalerne kan være en fare. Det bør være tiltag mod dette,
desuden bør det ikke være muligt at personer får adgang til oversiden af tunnelportalen eller
kan tabe eller kaste genstande ned på vejen.

Kryds i tunnelen
Det anføres i HB N500, at underjordiske kryds skal undgås: krydset kan have betydning for
risikoen og giver tunnelanlægget en øget kompleksitet både ved normal trafik og i forbindelse med reaktion og indsats ved alvorlige hændelser.
Der er en rundkørsel i midten af Salentunnelen. Dette særtræk er identificeret som del af projektet, og der er en betinget godkendelse for dette forhold. Ikke desto mindre bidrager rundkørslen til en øget risiko.
Rundkørslen er modelleret og indgår i den kvantitative risikoanalyse.

Kryds uden for tunnelen
Der er kryds / rundkørsler i nærheden af begge portaler for tunnelen. Det kræves at det nærmeste kryds skal ligge mindst 2 x stopsigt fra tunnelmundingen: (Ls for dimensjoneringsklas-
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se S1 og 60km/t = 70m, dvs 2 x Ls = 140m). For Salentunnelen er afstandene 190 m (syd) og
150 m (nord), hvilket er i overensstemmelse med kravet.
Hvis hastigheden ville have været 80 km/t, ville 2 x Ls have været 2 x 115 m = 230 m, hvilket ikke er tilfredsstillet ved den aktuelle udformning. Det er derfor vigtigt, at hastighedsgrænsen respekteres.
Ud over dette kan der forekomme glat føre (is, sne og vand) netop på strækningen i portalområdet og lige uden for tunnelen. Dette bidrager til risikoen – i særlig grad fordi, der er et kryds
i en kort afstand fra portalen. De klimatiske forhold forstærker behovet for at hastigheden
nedsættes i tide før udkørsel af tunnelen. Desuden kan der være behov for at overvåge de
klimatiske forhold og føret.

6.3.2 Trafikale forhold (Salentunnelen)
Hastighed
Salentunnelen har fartgrænse på 60 km/t. Dette indregnes i de kvantitative beregninger.
Desuden beregnes tunnelen for 70 km/t og for 80 km/t som krævet i behandlingen af fravig
(Vegdirektoratet).
Det antages, at hastighedsgrænsen overholdes i samme grad som for veje i Norge i almindelighed. Betydningen af en vis overskridelse af hastighedsgrænsen kan vurderes på baggrund
af sensitivitetsanalysen. Hvis det viser sig, at hastighedsgrænsen ikke respekteres, og at dette
har et uvanligt omfang, kan der foreslås automatisk trafik kontrol.

Hastighedskontrol
Der er ikke forudsat hastighedskontrol (automatisk trafikk kontroll, ATK) i tunnelen. Det
forudsættes, at hastighedsgrænserne overholdes ligeså godt som det generelt er tilfældet på
norske veje.
Hvis det skulle vise sig ved tunnelens drift, at hastighedsgrænserne overskrides i uvanligt
omfang, så kan det anbefales at installere ATK. (Som det fremgår i sensitivitetsanalysen af
hastigheden kan man dog eventuelt acceptere en vis overskridelse af hastighedsgrænserne,
uden at risikoen i tunnelanlægget bliver uacceptabel).

Forbikøring
Forbikøring i tunneler kan medføre en øget risiko, på grund af de forringede oversigtsforhold.
For Salentunnelen er rundkørslen i tunnelens midte en yderligere fare. Der synes umiddelbart
ikke at være behov for forbikøring i de relativt korte tunnelstrækninger på ca. 900 m på hver
side af rundkørslen.
Det anbefales derfor, at forbikøring forbydes.

Trafikmængde og fordeling af trafik over dag, uge, år
Trafikmængden indregnes som del af risikoberegningerne. Trafikkens fordeling i løbet af
ugen og året er normal og giver sig ikke udslag i noget tillæg i risikoen.

Risiko for kø
Der antages generelt ikke at være kø i Salentunnelen. Under specielle trafikale forhold kunne
der dog eventuelt forekomme kø ved udkørsel af tunnelen hen mod rundkørslerne. Det kunne
også tænkes, at der opstod (en kort) kø ved den underjordiske rundkørsel.

Tungtrafikandel
Tungtrafikandelen er 10 % hvilket er lidt under det gennemsnitlige. En høj tungtrafikandel
bidrager til en højere ulykkesrate, brandrate og til konsekvenserne af hændelserne. Dette indgår i de kvantitative beregninger. I Salentunnelen medvirker tungtrafikandelen altså til en
nedsat risiko.

Gang- cykeltrafik, dyr etc.
Gang- og cykeltrafik i tunnelen er forbudt og det antages at dette forbud overholdes. Da tunnelen er placeret i et byområde, kan det dog forekomme, at tunnelen bruges af cykler og gående. For at imødegå dette udbygges tilbuddet for cyklister i byområdet. VideoovervågningsC:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx
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systemet kan eventuelt bruges til at detekteres denne type trafik og der kan advares mod trafikken ved brug af radioindsnak, gule alarmblink, og i sidste ende kan tunnelen stænges. Politiet kan holde øje med evt. overtrædelse af forbuddet.
Dyr i tunnelen kan være en fare afhængigt af størrelsen og antallet af dyrene, samt af hyppigheden af, at de går ind i tunnelen. Risikoen kan imødegås ved overvågning og advarsler.

Farligt gods transport / afløbsanlæg
Det er tilladt at transportere farligt gods gennem tunnelen, hvilket er normalt for de fleste
tunneler i Norge. Omfanget af transport af farligt gods antages indtil videre at være gennemsnitligt sammenlignet med trafikken i Norge i almindelighed.
Salentunnelen antages at have et lukket, sektioneret afvandingssystem, hvor brande og farlige
stoffer ikke kan brede sig. Afstanden mellem sluk / brønde antages 80 m, hvilket er normalt.
Dette kan dog ved store stigninger/fald føre til meget store pool brande ved udløb af brandfarlige væsker.
Risiko for farligt gods beregnes som del af de kvantitative beregninger.

6.3.3 Tunneludrustning mm. (Salentunnelen)
Lysforhold i tunnelindre
Lysforhold kan have store betydning for sikkerheden i en tunnel. Sammenhængen mellem
luminans og ulykkesrisiko er vist i Figur 13.12. Det antages at belysningen svarer til en
luminans på 2 cd/m2 i tunnelens indre og 2.5 % - 5 % adaptionsluminans i indkøringszonen.
Belysningen modelleres som del af de kvantitative beregninger.

Øvrigt lys
Der antages ledelys (evakueringslys) i tunnelen (per 25 m). Disse bør placeres i en højde på
1.5 m med en lysydelse på 1800 lumen og tændes automatisk ved fjernelse af brandslukker
eller ved brandalarm.

Visuelføring (kantstriber, adskillelse af kørebaner)
Den visuelle føring antages i overensstemmelse med normkravene. Tunnelen antages at have
hvide rumlestriber ved siderne.
LED-lys lang kantsten eller lysbånd, som kan bruges til optisk føring og til evakueringslys
kan foreslås.

Overvågning
Det antages, at tunnelen har en vis form for overvågning og detektering af uønskede hændelser (stoppede køretøjer, ulykker, brande, cykler, fodgængere, dyr mm)
Desuden kan der være supplerende detekteringsudstyr for brand og trafik.
Dette tages i regning i de kvantitative risikoanalyser og diskuteres i det følgende.

Kommunikationsforhold (advarsler, styring)
Der kan kommunikeres til trafikanterne over radio indsnak. Tunnelen modelleres i risikoanalysen, som en tunnel med normale kommunikationsforhold.

Brandventilation
Ventilationsanlægget er en af de betydningsfulde sikkerhedsforanstaltninger for vejtunneler.
Hvis anlægget er utilstrækkeligt, kan konsekvenserne ved en brand blive betydeligt mere
kritisk end ved et velfungerende anlæg (ikke mindst for brandvæsenet). Det kan føre til kritiske situation hvis ventilation driver røgen i den forkerte retning eller hvis ventilationen snus.
Salentunnelen antages at have et ventilationsanlæg der kan styre røgen fra en 100 MW brand.
Da Salentunnelen har en rundkørsel med en sidegren (og forbindelse til en rundkørsel) er det
vigtigt at styre ventilationen på den bedste måde afhængigt af forskellige brandplaceringer.
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Nødstationer
Nødstationer skal iflg. HB N500 placeres per 125 m og indeholder 2 brandslukkere og en
nødtelefon. Brandslukkerne er en væsentlig del af selvredningen og telefonerne er en vigtig
del af kommunikationen. Desuden skal der være nødstationer uden for tunnelen. Nødstationerne placeres i skab eller kiosk og skal ikke udgøre nogen fare ved kollision.
I Salentunnelen antages afstanden generelt at være 125m mellem nødstationerne.

Afløbsanlæg
Afløbsanlægget er især vigtigt i forbindelse med udslip af brandfarlige væsker. Der kræves et
lukket sektioneret system, hvor afstanden mellem kummerne på samme ledning ikke skal
overstige 80 m.

6.4

Særtræk, Fuglenestunnelen

I det følgende sammenfattes nogle særtræk ved Fuglenestunnelen. De i appendiks kapitel 11 nævnte fravik er indarbejdet i listen over særtræk.
6.4.1 Geometriske forhold (Fuglenestunnelen)
Tunneltværsnit
Fuglenestunnelen har tværsnit T10.5 dvs. med en bredde på 10.5 m. Dette er i overensstemmelse med kravet for en tunnel i tunnelklasse D og dermed ikke noget særtræk. Tunneltværsnittet er medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelvægge
Det forudsættes, at Fuglenestunnelen bygges med betontunnelelementer iflg. kravene i HB
N500

Gradienter
Gradienterne er under 2 %, hvilket dermed ikke er noget særtræk. Betydningen af gradienten
er indregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Horisontalradier
Det er generelt observeret at antallet af ulykker er større ved kurver. Dette har sammenhæng
den relativt ringere sigt i tunneler. Dette er også baggrunden for krav til minimumsradier i
tunneler afhængigt af kørselshastigheden. Helt retlinede tunneler frarådes også.
Fuglenestunnelen har strækninger i de to ender af tunnelen, hvor den minimale radius er henholdsvis 125 m- 150 m og 180 m. Selv ved en hastighed på 60 km/t antages disse horisontalradier at give anledning til en øgning i risikoen på de pågældende strækninger (se appendiks
afsnit 13.2.3). Betydningen af horisontalradier indregnes i den kvantitative risikoanalyse.

Havarinicher
Fuglenestunnelen havde iflg [17] havarinicher med en afstand på 170 m – 300 m, skiftevis i
højre og venstre side. Afstanden er næsten i overensstemmelse med kravene for tunnelklasse
C i HB N500. Nicherne antages at være er geometrisk udformet efter HB N500.
Sekvensen går dog ikke op med afstanden mellem nødudgange, og desuden er placeringen
ikke helt i overensstemmelse med afstandskravet på 250 m for tunnelklasse C. Det anbefales
at placere havarinicher for hver 250 m skiftevis i højre og venstre side (svarende til tunnelklasse C), således, at der vil være nicher ved alle nødudgange.

Nødudgange
Nødudgange kan være et vigtigt sikkerhedstiltag i forbindelse med brand. Fuglenestunnelen
har nødudgange pr. 500 m som krævet i HB N500 for tunnelklasse C. Betydning af nødudgange er medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelportaler
Der er en forhøjet risiko for ulykker i portalzonen. Dette er integreret i de kvantitative risikoberegninger.
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En af ulykkestyperne er kollision med portalen. I HB N500 kræves det, at portalen skal have
en overgangslængde hvor skuldrene i tunnelen tilpasses til forholdene udenfor. Dette forhold
antages at være tilgodeset i projektets udformning, idet tunnelens skulderbredde er ført frem
til rundkørslen.
Ras af sten, sne og lignende på portalerne kan være en fare. Det bør være tiltag mod dette,
desuden bør det ikke være muligt at personer får adgang til oversiden af tunnelportalen eller
kan tabe eller kaste genstande ned på vejen. Dette kan specielt være et problem ved Fuglenestunnelens sydportal.

Kryds uden for tunnelen
Der er kryds / rundkørsler i nærheden af begge portaler for tunnelen. Det kræves normalt, at
det nærmeste kryds skal ligge mindst 2 x stopsigt fra tunnelmundingen: (Ls for dimensjoneringsklasse S1 og 60km/t = 70m, dvs. 2 x Ls = 140m). Hvis hastigheden ville have været 80
km/t, ville 2 x Ls have været 2 x 115 m = 230 m.
Som beskrevet i afsnit 5.4 kan der dog henvises til vigepligtsforholdene: (Citat fra HB N500:
Når trafikken fra tunnelen er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand fra tunnelåpning til
vikepliktlinje, stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn stoppsikt). Herved vil kravet
være 70 m ved 60 km/t (og 115 m ved 80 km/t).
For Fuglenestunnelen nordvestportal respekteres afstandskrav på 1 x Ls ved 60 km/t akkurat,
der er 70 m fra portalen til krydset. Uanset dette vil der være et tillæg i risikoen på grund af
den korte afstand. Strækningen hen mod krydset har desuden en relativt lille horisontalradius,
som også medfører en øget risiko.
Ved Fuglenestunnelens sydportal respekteres afstandskravet lang fra. Der er 10 m – 20 m fra
tunnelportalen til krydset.
De korte afstande fra portal til kryds er identificeret som del af projektet, der er udført en
særlig risikoanalyse af problematikken, [23], (se også omtalen i afsnit 5.4), og der er godkendt et afvig for dette forhold. Ikke desto mindre bidrager dette til en øget risiko.
Der skal under alle omstændigheder gennemføres særlige tiltag for at gøre trafikanterne opmærksomme på de særlige forhold ved portalen (lys, rumlestriber mm, se kapitel 8).
Projektalternativet med en min 80 m lang åben skakt (og en bro over skakten ved rundkørslen), forekommer at have de samme sikkerhedsmæssige ulemper som en tunnel, der føres
frem til rundkørslen: Da vejen kommer til at ligge i en dyb skakt bliver sigtforholdene ikke
forbedrede, og fordelen ligger alene i at der bliver dagslys på strækningen, og at løsningen
formelt kan opfylde kravenes udlyd i HB N500. Lysforholdene kan eventuelt forbedres i tunnelen, så tunnelløsningen også er ligeværdig på dette punkt.
På baggrund af tidligere vurderinger, og registreringer af eksisterende tunneler med tilsvarende geometrisk udformning (herunder Vesttunnelen i Sandvika) antages det, at hyppigheden for ulykker er forhøjet med ca. 50 % i forhold til tunnel uden kryds i portalområdet
Forholdene ved portalerne er således søgt modelleret i den kvantitative beregning.
Ud over dette kan der forekomme glat føre (is, sne og vand) netop på strækningen i portalområdet og lige uden for tunnelen. Dette bidrager til risikoen – i særlig grad fordi, der er et kryds
i en kort afstand fra portalen. De klimatiske forhold forstærker behovet for at hastigheden
nedsættes i tide før udkørsel af tunnelen. Desuden kan der være behov for at overvåge de
klimatiske forhold og føret.

6.4.2 Trafikale forhold (Fuglenestunnelen)
Hastighed
Fuglenestunnelen har en fartgrænse på 60 km/t. Dette indregnes i de kvantitative beregninger.
Desuden beregnes tunnelen for 70 km/t og for 80 km/t som krævet i behandlingen af fravig
(Vegdirektoratet).
Det skal dog bemærkes, at højere hastigheder / hastigheder vil øge de allerede store problemer med at opnå en tilfredsstillende løsning ved portalerne (se ovenfor), og det anbefales
derfor ikke, at øge hastighedsgrænsen. De undersøgte højere hastighedsgrænser tjener til vurdering af sensitiviteten alene.
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Det antages, at hastighedsgrænsen overholdes i samme grad som for veje i Norge i almindelighed. Betydningen af en vis overskridelse af hastighedsgrænsen kan vurderes på baggrund
af sensitivitetsanalysen. Hvis det viser sig, at hastighedsgrænsen ikke respekteres, og at dette
har et uvanligt omfang, kan der foreslås automatisk trafik kontrol.

Hastighedskontrol
Der er ikke forudsat hastighedskontrol (automatisk trafikk kontroll, ATK) i tunnelen. Det
forudsættes, at hastighedsgrænserne overholdes ligeså godt som det generelt er tilfældet på
norske veje. Hvis det skulle vise sig ved tunnelens drift, at hastighedsgrænserne overskrides i
uvanligt omfang, så kan det anbefales at installere ATK.

Forbikøring
Forbikøring i tunneler kan medføre en øget risiko, på grund af de forringede oversigtsforhold.
For Fuglenestunnelen vil forbikøring ved de små horisontalradier på 125 m – 180 m under
alle omstændigheder være kritisk. Der synes umiddelbart ikke at være behov for forbikøring
på den relativt korte tunnelstrækning på ca. 900 m mellem de skarpe kurver.
Det anbefales derfor, at forbikøring forbydes.

Trafikmængde og fordeling af trafik over dag, uge, år
Trafikmængden indregnes som del af risikoberegningerne. Trafikkens fordeling i løbet af
ugen og året er normal og giver sig ikke udslag i noget tillæg i risikoen.

Risiko for kø
Der antages generelt ikke at være kø i Fuglenestunnelen. Der kan dog eventuelt forekomme
kø ved udkørsel af tunnelen hen mod rundkørslerne. Da strækningen mellem sydportalen og
krydset kun er 10 m – 20 m, vil der kun skulle stå nogle få biler, før køen når ind i tunnelen.

Tungtrafikandel
Tungtrafikandelen er 10 % hvilket er lidt under det gennemsnitlige. En høj tungtrafikandel
bidrager til en højere ulykkesrate, brandrate og til konsekvenserne af hændelserne. Dette indgår i de kvantitative beregninger. I Fuglenestunnelen medvirker tungtrafikandelen altså til en
nedsat risiko.

Gang- cykeltrafik, dyr etc.
Gang- og cykeltrafik i tunnelen er forbudt og det antages at dette forbud overholdes. Da tunnelen er placeret i et byområde, kan det dog forekomme, at tunnelen bruges af cykler og gående. For at imødegå dette udbygges tilbuddet for cyklister i byområdet. Videoovervågningssystemet kan eventuelt bruges til at detekteres denne type trafik og der kan advares mod trafikken ved brug af radioindsnak, gule alarmblink, og i sidste ende kan tunnelen stænges. Politiet kan holde øje med evt. overtrædelse af forbuddet.
Dyr i tunnelen kan være en fare afhængigt af størrelsen og antallet af dyrene, samt af hyppigheden af, at de går ind i tunnelen. Risikoen kan imødegås ved overvågning og advarsler.

Farligt gods transport / afløbsanlæg
Det er tilladt at transportere farligt gods gennem tunnelen, hvilket er normalt for de fleste
tunneler i Norge. Omfanget af transport af farligt gods antages indtil videre at være gennemsnitligt sammenlignet med trafikken i Norge i almindelighed. Fuglenestunnelen antages at
have et lukket, sektioneret afvandingssystem, hvor brande og farlige stoffer ikke kan brede
sig. Afstanden mellem sluk / brønde antages 80 m, hvilket er normalt.
Risiko for farligt gods beregnes som del af de kvantitative beregninger..

6.4.3 Tunneludrustning mm. (Fuglenestunnelen)
Lysforhold i tunnelindre
Lysforhold kan have store betydning for sikkerheden i en tunnel. Sammenhængen mellem
luminans og ulykkesrisiko er vist i Figur 13.12. Det antages at belysningen svarer til en luminans på 2 cd/m2 i tunnelens indre og 2.5 % - 5 % adaptionsluminans i indkøringszonen.
Belysningen modelleres som del af de kvantitative beregninger.
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Øvrigt lys
Der antages ledelys (evakueringslys) i tunnelen (per 25 m). Disse bør placeres i en højde på
1.5 m med en lysydelse på 1800 lumen og tændes automatisk ved fjernelse af brandslukker
eller ved brandalarm.

Visuelføring (kantstriber, adskillelse af kørebaner)
Den visuelle føring antages i overensstemmelse med normkravene. Tunnelen antages at have
hvide rumlestriber ved siderne.
LED-lys langs kantsten eller lysbånd, som kan bruges til optisk føring og til evakueringslys
kan foreslås.

Overvågning
Det antages, at tunnelen har en vis form for overvågning og detektering af uønskede hændelser (stoppede køretøjer, ulykker, brande, cykler, fodgængere, dyr mm)
Desuden kan der være supplerende detekteringsudstyr for brand og trafik.
Dette tages i regning i de kvantitative risikoanalyser og diskuteres i det følgende.

Kommunikationsforhold (advarsler, styring)
Der kan kommunikeres til trafikanterne over radio indsnak. Tunnelen modelleres i risikoanalysen, som en tunnel med normale kommunikationsforhold.

Brandventilation
Ventilationsanlægget er en af de betydningsfulde sikkerhedsforanstaltninger for vejtunneler.
Hvis anlægget er utilstrækkeligt, kan konsekvenserne ved en brand blive betydeligt mere
kritisk end ved et velfungerende anlæg (ikke mindst for brandvæsenet). Det kan føre til kritiske situation hvis ventilation driver røgen i den forkerte retning eller hvis ventilationen snus.
Fuglenestunnelen antages at have et ventilationsanlæg der kan styre røgen fra en 100 MW
brand.

Nødstationer
Nødstationer skal iflg. HB N500 placeres per 125m og indeholde 2 brandslukkere og en nødtelefon. Brandslukkerne er en væsentlig del af selvredningen og telefonerne er en vigtig del
af kommunikationen. Desuden skal der være nødstationer uden for tunnelen. Nødstationerne
placeres i skab eller kiosk og skal ikke udgøre nogen fare ved kollision.
I Fuglenestunnelen er afstanden generelt 125m mellem nødstationerne.

Afløbsanlæg
Afløbsanlægget er især vigtigt i forbindelse med udslip af brandfarlige væsker. Der kræves et
lukket sektioneret system, hvor afstanden mellem kummerne på samme ledning ikke skal
overstige 80 m.

6.5

Særtræk, Hauentunnelen

I det følgende sammenfattes nogle særtræk ved Hauentunnelen. De i appendiks
kapitel 11 nævnte fravik er indarbejdet i listen over særtræk.
6.5.1 Geometriske forhold (Hauentunnelen)
Tunneltværsnit
Tunneltværsnittet er T9.5. Dette er i overensstemmelse med kravet for en tunnel i tunnelklasse B og dermed ikke noget særtræk. Tunneltværsnittet er medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelvægge
Det forudsættes, at Hauentunnelen bygges med føringskanter eller betontunnelelementer iflg
kravene i HB N500.
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Gradienter
Den maksimale gradient i Hauentunnelen er på strækningen mellem rundkørslen i Salentunnelen og udkørslen ved Hauen på 3.9 % og er dermed lidt over 3 %, hvor der foretages en
risikoanalyse af tiltag. Gradienten er dog under 5 %, som normalt er den øverste grænse. På
grenen fra rundkørslen i Hauentunnelen til parkeringsanlægget er gradienten sågar op til
6.6 % på en kort strækning. Som det fremgår, vil denne stigning være over grænsen for det
acceptable for en vejtunnel. Hvis denne korte strækning (ca. 120 m) betragtes som en del af
et parkeringsanlæg vil den dog efter alt at dømme ikke overskride grænser for maksimal gradient.
På grund af den øgede stigning vil der være en større hyppighed af ulykker, større hyppighed
af brande og større konsekvenser af brande. Betydningen af gradienterne er indregnet i den
kvantitative risikoanalyse.
Et problem ved stejle stigninger og fald er, at de kan gøre det vanskeligt at kontrollere røgens
retning: på grund af den varme røgs opdrift vil den søge opad, hvis den ikke tvinges den
modsatte vej af ventilationen. Dette antages dog at være ivaretaget med det dimensionerede
ventilationsanlæg, der kan styre en brand op til 100 MW. Desuden bør der sættes krav til
røgstyring og brandporten i parkeringsanlægget
Hvis trafikanter bliver nødt til at evakuere til fods er det en yderligere belastning, at de skal
forcere en brat stigning, hvilket fører til en lavere ganghastighed. Dette kan imødegås god
evakueringsbelysning (se foreslåede tiltag), og de aktuelle gangafstande er relativt korte.

Horisontalradier
Det er generelt observeret at antallet af ulykker er større ved kurver. Dette er også baggrunden for krav til minimumsradier i tunneler afhængigt af kørselshastigheden. Hauentunnelen
har (bort set fra rundkørslen) en minimal radius på 32 m, som ved den meget lave hastighed
på 30 km/t dog kun giver en beskeden risikoforøgelse (se appendiks afsnit 13.2.3). Betydningen af horisontalradier indregnes i den kvantitative risikoanalyse.

Havarinicher
For Hauentunnelen planlægges ingen havarinicher, hvilket er normalt på grund af tunnelens
beskedne længde og klassificering i klasse B.

Nødudgange
Der planlægges ingen separate nødudgange i Hauentunnelen, men da der er en sidegren til
parkeringsanlægget omtrent midt i tunnelen (og denne kan bruges som flugtvej), og da tunnelen kun er 350 m lang er der gode flugtmuligheder i tunnelen.
Betydning af nødudgange er medregnet i den kvantitative risikoanalyse.

Tunnelportaler
Der er en forhøjet risiko for ulykker i portalzonen. Dette er integreret i de kvantitative risikoberegninger.
Netop uden for portalen ved Øvre Hauen er der et brat fald (hhv. stærk stigning op mod tunnelen).

Kryds i tunnelen
Det anføres i HB N500, at underjordiske kryds skal undgås: krydset kan have betydning for
risikoen og giver tunnelanlægget en øget kompleksitet både ved normal trafik og i forbindelse med reaktion og indsats ved alvorlige hændelser.
Der er en rundkørsel i midten af Hauentunnelen (ud over tunnelen der er omtalt som del af
Salentunnelen). Dette særtræk er identificeret som del af projektet, og der er en betinget godkendelse for dette forhold. Ikke desto mindre bidrager rundkørslen til en øget risiko.
Rundkørslen er modelleret og indgår i den kvantitative risikoanalyse..

Kryds uden for tunnelen
Hauentunnelens portal ved øvre Hauen er omtalt i afsnit 5.4. Der er i hovedløsningsforslaget
et kryds umiddelbart uden for portalen. Dette er ikke i overensstemmelse med HB N500, som
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kesfrekvens i portalområdet. Det skal dog også tages i betragtning at hastigheden / hastighedsgrænsen er meget lav og trafikken er lav.
De specielle forhold ved portalen indregnes i de kvantitative risikoanalyser.

6.5.2 Trafikale forhold (Hauentunnelen)
Hastighed
Hauentunnelen har fartgrænse på 30 km/t.
Det antages, en lidt større afvigelse mellem hastighedsgrænse og faktisk hastighed end det
gælder for veje i Norge i almindelighed, og der indregnes i de kvantitative beregninger en
margin på ca. 10 km/t. Hvis det viser sig, at hastighedsgrænsen langt fra respekteres, kan der
foreslås automatisk trafik kontrol.

Forbikøring
Det vil i praksis være vanskeligt at forbikøre i den korte forgrenede Hauentunnel. Forbikøring antages at skulle forbydes.

Trafikmængde og fordeling af trafik over dag, uge, år
Trafikmængden, som her er ret lav, indregnes som del af risikoberegningerne. Trafikkens
fordeling i løbet af ugen og året antages normal og dermed uden betydning for tillæg i risikoen.

Risiko for kø
Der antages generelt ikke at være kø i Hauentunnelen. Der kunne dog eventuelt forekomme
kø ved udkørsel af tunnelen, eller ved indkørsel i parkeringsanlægget.

Tungtrafikandel
Der antages ikke at være tung trafik i Hauentunnelen [25]. Hvis dette skal fastholdes, må der
opstilles forbudskilte. På grund af at forbuddet eventuelt kan overtrædes i visse tilfælde, regnes der med en lille tungtrafikandel på 0,5 % i de kvantitative beregninger. Den tunge trafik
bidrager til en højere ulykkes rater, brandrater og til konsekvenserne af hændelserne. Dette
indgår i de kvantitative beregninger. I Hauentunnelen medvirker den lave tungtrafikandel
altså til en nedsat risiko.

Gang- cykeltrafik, dyr etc.
Gang- og cykeltrafik i tunnelen antages at blive forbudt og det antages generelt, at dette forbud overholdes. Da tunnelen er placeret i et byområde og med forbindelse til et parkeringsanlæg, kan det dog tænkes, at tunnelen bruges af cykler og gående. Videoovervågningssystemet
kan eventuelt bruges til at detekteres denne type trafik og der kan advares mod trafikken ved
brug af radioindsnak, gule alarmblink, og Politiet kan holde øje med overtrædelse af forbuddet.
Dyr i tunnelen kan være en fare afhængigt af dyrenes størrelse, antal og hyppigheden af, at de
går ind i tunnelen. Risikoen kan imødegås ved overvågning og advarsler.

Farligt gods transport
Da der planlægges et forbud mod tung trafik i Hauentunnelen vil der i realiteten også være et
forbud mod transport af farligt gods i tunnelen.

6.5.3 Tunneludrustning mm. (Hauentunnelen)
Lysforhold i tunnelindre
Lysforhold kan have store betydning for sikkerheden i en tunnel. Sammenhængen mellem
luminans og ulykkesrisiko er vist i Figur 13.12. Da trafikken er lav (og hastigheden også er
lav) kræves (HB N500) en luminans på 0.5 cd/m2 (og 50 cd/m2 i indkøringszonen første
halvdel, hvilken er ret kort (10 m), når der tages udgangspunkt i 30 km/t). Da tunnelanlægget
hænger sammen med Salentunnelen, og da der er komplicerede forhold med rundkørsler mm,
antages det dog, at belysningen svarer (mindst) til en luminans på 2 cd/m2 i tunnelens indre.
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Det forekommer også rigtigt at anvende en højere hastighed (fx 50 km/t: ½*Ls = 25 m) til
bestemmelse af indkøringszonen (iht. reglerne i HB N500).
Belysningen modelleres som del af de kvantitative beregninger.

Øvrigt lys
Der antages at være ledelys (evakueringslys) i tunnelen (per 25 m). Disse bør placeres i en
højde på 1.5 m med en lysydelse på 1800 lumen og tændes automatisk ved fjernelse af brandslukker eller ved brandalarm.

Visuelføring (kantstriber, adskillelse af kørebaner)
Den visuelle føring antages at være i overensstemmelse med normkravene. Tunnelen antages
at have hvide rumlestriber ved siderne.

Overvågning
Det antages, at tunnelen har en vis form for overvågning og detektering af uønskede hændelser (stoppede køretøjer, ulykker, brande, cykler, fodgængere, dyr mm)
Desuden kan der være supplerende detekteringsudstyr for brand og trafik.
Dette tages i regning i de kvantitative risikoanalyser og diskuteres i det følgende.

Kommunikationsforhold (advarsler, styring)
Der kan kommunikeres til trafikanterne over radio indsnak. Tunnelen modelleres i risikoanalysen, som en tunnel med normale kommunikationsforhold.

Brandventilation
Ventilationsanlægget er en af de betydningsfulde sikkerhedsforanstaltninger for vejtunneler.
Hvis anlægget er utilstrækkeligt, kan konsekvenserne ved en brand blive betydeligt mere
kritisk end ved et velfungerende anlæg (ikke mindst for brandvæsenet). Det kan føre til kritiske situation hvis ventilation driver røgen i den forkerte retning eller hvis ventilationen snus.
Hauentunnelen har en trafik, der placerer tunnelen i tunnelklasse B, hvor der kræves et ventilationsanlæg, der kan styre en 20 MW brand. Da tunnelen dog indgår i et netværk med Salentunnelen, der har et ventilationsanlæg, der skal kun styre en 100 MW brand, kan det være
nødvendigt også at dimensionere Hauentunnelens ventilationsanlæg for en større brand. Det
skal dog bemærkes, at det ikke er sandsynligt med en stor brand placeret i Hauentunnelen, da
der er forbud mod tung trafik. Uønsket spredning af røg fra en stor brand fra Salentunnelen til
Hauentunnelen kan blive kritisk.

Nødstationer
Nødstationer skal iflg. HB N500 placeres per 125m og indeholde 2 brandslukkere og en nødtelefon. Brandslukkerne er en væsentlig del af selvredningen og telefonerne er en vigtig del
af kommunikationen. Desuden skal der være nødstationer uden for tunnelen. Nødstationerne
placeres i skab eller kiosk og skal ikke udgøre nogen fare ved kollision.
I Hauentunnelen antages afstanden at være125m mellem nødstationerne.

Afløbsanlæg
Det er nyttigt at have et afløbsanlæg, også selvom der ikke antages at være farligt gods transporter i Hauentunnelen. Det skal undgås, at væsker spildt i Salentunnelen løber ind i Hauentunnelen.
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Riskoestimering

7.1

Indledning

Ud fra den geometriske modellering, særtrækkene, modellering af trafikken, sikkerhedsudrustningen, scenarierne for uønskede hændelser mm beregnes risikoen
kvantitativt. Risikoen analyseres detaljeret og kvantitativt for alle tunneldele.
Trafikken i 2040 bruges som grundlag. Beregningerne tjener som støtte for risikovurderingen og for anbefaling af tiltag. Risikoen er bestemt kvantitativt ved
brug af risikoanalysemodellen TRANSIT [39]. Modeller for sammenhængen
mellem træk / særtræk mm og risikoen i tunnelen er beskrevet i appendiks kapitel
13. For yderligere beskrivelse af metodikken henvises til [39].
Tunnelernes særtræk (som beskrevet i kapitel 6) tages i regning, bla. korte afstande til kryds udenfor tunnelportalerne, underjordiske kryds (rundkørsler) samt
strækningen med store stigninger i Salentunnelen.
Beregningerne for tunnelen er gennemført for tre hændelsestyper:
•
•
•

Ulykker
Brand
Transport af farlig gods

Der præsenteres et samlet billede af risikoen med angivelse af de største bidragsydere samt en grafisk illustration af de mest udsatte dele af tunnelanlægget.

7.2

Salentunnelen

Den årlige risiko er beregnet med udgangspunkt i antagelserne vedrørende tunneludformning og trafik (i 2040), herunder hastighedsgrænsen på 60 km/t. Hovedresultaterne er vist i Tabel 7.1.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.1

Antal dræbte / år
0.0106
0.0008
0.0000
0.0115
4.13
0.070
0.042
2.78

Antal sårede / år
0.390
0.009
0.000
0.399

Antal hændelser / år
0.288
0.172
0.000
0.460

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen i
2040. Hastighedsgrænse 60 km/t.

Det ses, at dødsfaldsraten er mere end halveret i forhold til referencetunnelen
(som beskrevet i appendiks i kapitel 16). Dette gør tunnelen betydeligt sikrere
end en gennemsnitlig norsk vej, og især da tunnelstrækningen aflaster en vejstrækning i bymæssigt område, vil tunnelen bidrage til en samlet forbedring af
trafiksikkerheden. De i afsnit 6.4 nævnte særtræk har indgået i beregninger, herunder den øgede risiko for ulykker ved gradienter over 3 % og ved rundkørslen.
På den anden side har den relativt lave fartgrænse en betydelig del af æren for at
risikoen holdes lav, også den relativt lave tungtrafikandel tenderer til en reduceret risiko.
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Brandraten er marginalt forøget med ca. 10 % i forhold til referencetunnelen,
hvilket hovedsagligt skyldes gradienten på 4.3 % i en stor del af tunnelen. (Det
bemærkes, at mens ulykker kun tæller personskadeulykker, så indeholder brandfrekvensen alle brande – også brande uden personskader).
Konsekvenserne af brand er dog betydeligt lavere end ved referencetunnelen, da
der på grund af den højere tungtrafikandel i referencetunnelen regnes med flere
brande i tunge køretøjer. Også det kraftige ventilationsanlæg medvirker til reducerede konsekvenser af brande.
Da risikoen er lavere end for referencetunnelen, er den samtidigt langt under den
øvre grænse, der er defineret i kapitel 4. Dødsfaldsraten svarer til et niveau nær
den gennemsnitlige dødsfaldsrate for motorveje i Norge. Herved er dødfaldsraten
på et niveau, der normalt er acceptabelt. Alligevel kunne det overvejes, hvilke
yderligere tiltag, som kan reducere risikoen i overensstemmelse med ALARPprincippet (se diskussion heraf i det følgende kapitel).
I Tabel 7.11 vises den samlede risiko for Salentunnelen og Hauentunnelen.
Fordeling af ulykkesrate, dødsfaldsrate og brandrate i tunnelen
I Figur 7.1, Figur 7.2 og Figur 7.3 illustreres, hvordan ulykkesraten dødsfaldsraten og brandraten fordeler sig langs tunnelens længde. Det ses tydeligt, at risikoen er særligt høj ved rundkørslen og ved portalerne. Det ses også, at stigningen i
sydlig retning i den sydlige del af tunnelen forøger brandraten.

Figur 7.1

Ulykkesraten i Salentunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for nordgående
og sydgående trafik og for den samlede trafik. Nord mod højre.
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Figur 7.2

Dødsfaldsraten i Salentunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for
nordgående og sydgående trafik og for den samlede trafik. Nord er mod højre.

Figur 7.3

Brandraten i Salentunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for nordgående og
sydgående trafik og for den samlede trafik. Nord er mod højre.

Sensitivitet Hastighed
Som del af vurdering af sensitiviteten beregnes de samme risikoparametre som
ovenfor også med højere fartgrænser. I Tabel 7.9 og Tabel 7.10 fremgår det i
hvor høj grad, det gunstige resultat i Tabel 7.1 afhænger af farten i tunnelen.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.2

Antal dræbte / år
0.0205
0.0009
0.0000
0.0214
4.13
0.096
0.043
5.18

Antal sårede / år
0.568
0.010
0.000
0.577

Antal hændelser / år
0.397
0.177
0.000
0.574

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen i
2040, fartgrænse 70 km/t.
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Antal dræbte / år
0.0411
0.0010
0.0000
0.0421

Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.3

Antal sårede / år
0.924
0.010
0.000
0.934

4.13
0.145
0.045
10.2

Antal hændelser / år
0.600
0.186
0.000
0.786

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen i
2040, fartgrænse 80 km/t.

Det ses, at dødsfaldsraten ved 70 km/t er noget under (ca. 30 %) dødsfaldsraten i
referencetunnelen (som beskrevet i appendiks i kapitel 16). Hvis farten sættes til
80 km/t stiger dødsfaldsraten til over (ca. 30 %) sammenlignet med referencetunnelens tilsvarende rate og er meget nær (2 % under) den øvre grænse, som er
beskrevet i kapitel 4.
Brandraten er ved 70 km/t 10 % over brandraten for referencetunnelen, mens den
ved 80 km/t overstiger referencetunnelens brandrate med 15 %.
Ved en højere hastighed (70 km/t eller 80 km/t) vil der ikke længere være tilstrækkelig stopsigt fra portalen til rundkørslerne. Dette giver en øgning i risikoen
på strækningen udenfor portalområdet. Denne risikostigning er ikke medregnet i
tallene ovenfor.
Sensitivitet: Nødudgange
Som del af vurderingen af sensitiviteten beregnes risikoen (for 60 km/t) for en
tunneludformning uden nødudgange. Dette forventes at give en højere risiko i
form af mere alvorlige konsekvenser af brande. Konsekvensen af ulykker og
hyppigheden af brande og ulykker påvirkes ikke af nødudgangene.
Brandrisiko
Nødudgange per 500 m
Uden nødudgange

Tabel 7.4

Antal dræbte
ved brande / år

Antal sårede
ved brande / år

Antal brande
/ år

0.00080
0.00084

0.00927
0.00964

0.172
0.172

Samlet dødsfaldsrate per
milliard kt-km
2.78
2.79

Brand risiko og forventet antal brande for Salentunnelen i 2040 (fartgrænse 60 km/t) for nødudgange per 500 m og uden nødudgange.

Det ses, at konsekvenserne af brande stiger med ca. 5 % uden nødudgange.
Grunden til dette er, at det kun er i de færreste brande (alvorlige brande), hvor
det er af afgørende betydning at have nødudgange. Den samlede dødsfaldsrate
påvirkes kun marginalt, da de fleste dødsfald skyldes ulykker uden brand.
Sensitivitet: Belysning
I tunnelanlægget Salentunnelen, Hauentunnelen og Fuglenestunnelen forudsættes
at belysningen i tunnelens indre er 2 cd/m2 i dagtimerne. I indkørselszonerne er
der en adaptionsluminans på 5 % og om natten reduceres belysningen. Disse forudsætninger er indregnet i estimaterne i beregningerne ovenfor. Som del af sensitiviteten beregnes risikoen med en forbedret belysning på 4 cd/m 2 i tunnelens
indre i dagtimerne. Dette svarer til det krævede lysniveau for tunneler med ÅDT
over 8000 kt/d. De øvrige forudsætninger svarer til hovedscenariet ovenfor (herunder hastighedsgrænsen på 60 km/t).
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Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.5

Antal dræbte / år
0.0087
0.0008
0.0000
0.0095
4.13
0.055
0.041
2.30

Antal sårede / år
0.303
0.009
0.000
0.312

Antal hændelser / år
0.226
0.169
0.000
0.395

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen i
2040. Hastighedsgrænse 60 km/t, luminans indre zone dag: 4 cd/m2.

Sammenlignet med resultaterne i Tabel 7.1 ses det, at ulykkesrisikoen reduceres
med omtrent en fjerdedel, brandrisikoen ændres som ventet kun marginalt, og
den samlede dødsfaldsrisiko er hermed meget lav – på et niveau under risikoen
for motorveje.
Fordelingen af ulykkesrisikoen langs tunnelens længde er illustreret i Figur 7.4.
Det fremgår især, at risikoen ved rundkørslen nu er i størrelsesordenen 0.09 –
0.15 ulykker per million køretøjskilometer, hvilket er en ulykkesrate lidt under
den gennemsnitlige rate for veje i Norge. Det kunne overvejes at forbedre belysningen specielt i området nær rundkørslen for at markere de specielle forhold og
reducere risikoen på dette sted.

Figur 7.4

Ulykkesraten i Salentunnelen langs tunnelens længdeakse ved luminans 4 cd/m2. Rater er
vist for nordgående og sydgående trafik og for den samlede trafik. Nord mod højre
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7.3

Hauentunnelen

Med udgangspunkt i Hauentunnelens udformning er den årlige risiko beregnet
for trafikken i 2040. Resultaterne er opsummeret i Tabel 7.6, der også indeholder
risikobidrag fra tunneldelen hen mod parkeringsanlægget (dette bidrag ca. 20 %
af den samlede dødsfaldsrisiko og 10 % af ulykkesrisikoen).
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.6

Antal dræbte / år
0.0002
0.0001
0.0000
0.0003
0.25
0.045
0.037
1.08

Antal sårede / år
0.014
0.001
0.000
0.015

Antal hændelser / år
0.011
0.009
0.000
0.020

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Hauentunnelen i
2040.

Det ses, at dødsfaldsraten er meget lav og kun udgør ca. 1/7 af risikoen i referencetunnelen (som beskrevet i appendiks i kapitel 16). Årsagen til dette er først og
fremmest den meget lave hastighed i tunnelen, men også den lave tungtrafikandel
bidrager til den lave risiko. De små horisontalradier, rundkørslen og den bratte
rampe til parkeringsanlægget bidrager til en højere risiko, men som det fremgår,
er de risikoreducerende træk dominerende.
Fordeling af ulykkesrate, dødsfaldsrate og brandrate i tunnelen
I Figur 7.5, Figur 7.6 og Figur 7.7 illustreres, hvordan ulykkesraten, dødsfaldsraten og brandraten fordeler sig langs tunnelgrenenes længder. De meget lave hastighedsgrænser reducerer ulykkesraten – og i endnu højere grad dødsfaldsraten.

Figur 7.5

Ulykkesraten i Hauentunnelen langs tunneldelens længdeakser. Rater er vist for tunneldelen
fra Salentunnelen til portalen ved Øvre Hauen til venstre på figuren. Til højre (Pr. 500 –
670) vises tunneldelen, der forbinder parkeringsanlægget med tunnelen.
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Figur 7.6

Figur 7.7

Dødsfaldsraten i Hauentunnelen langs tunneldelens længdeakser. Rater er vist for
tunneldelen fra Salentunnelen til portalen ved Øvre Hauen til venstre på figuren. Til højre
(Pr. 500 – 670) vises tunneldelen, der forbinder parkeringsanlægget med tunnelen..

Brandraten i Hauentunnelen langs tunneldelens længdeakser. Rater er vist for
tunneldelen fra Salentunnelen til portalen ved Øvre Hauen til venstre på figuren. Til højre (Pr. 500 – 670) vises tunneldelen, der forbinder parkeringsanlægget med tunnelen.

Sensitivitet Hastighed
Som del af vurdering af sensitiviteten beregnes de samme risikoparametre som
ovenfor også med højere fartgrænser. I Tabel 7.9 fremgår det i hvor høj grad, det
gunstige resultat i Tabel 7.1 afhænger af farten i tunnelen.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.7

Antal dræbte / år
0.0010
0.0001
0.0000
0.0011
0.25
0.125
0.040
4.54

Antal sårede / år
0.042
0.001
0.000
0.043

Antal hændelser / år
0.031
0.010
0.000
0.041

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Hauentunnelen i
2040, fartgrænse 60 km/t.

Som det fremgår, er dødsfaldsrisikoen stærkt afhængigt af om fartgrænsen overholdes. Hvis hastigheden stiger med 20 – 30 km/t stiger dødsfaldsrisikoen til det
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firedobbelte. Selvom fartgrænsen (i mindre omfang) overskrides kan risikoen
dog stadig være acceptabel.

7.4

Fuglenestunnelen

Med udgangspunkt i Fuglenestunnelens udformning er den årlige risiko beregnet
for trafikken i 2040. Resultaterne er opsummeret i Tabel 7.8 under forudsætning
af en fartgrænse på 60 km/t.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.8

Antal dræbte / år
0.0179
0.0010
0.0001
0.0189
4.88
0.113
0.035
3.88

Antal sårede / år
0.750
0.009
0.000
0.760

Antal hændelser / år
0.550
0.171
0.000
0.721

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Fuglenestunnelen i
2040, fartgrænse 60 km/t.

Det ses, at dødsfaldsraten er halveret i forhold til referencetunnelen (som beskrevet i appendiks i kapitel 16). Dette gør tunnelen betydeligt sikrere end en gennemsnitlig norsk vej og især da tunnelstrækningen aflaster en vejstrækning i bymæssigt område, vil tunnelen bidrage til en samlet forbedring af trafiksikkerheden. De i afsnit 6.4 nævnte særtræk har indgået i beregninger, herunder den øgede risiko for ulykker ved udkørslen af tunnelens portaler. På den anden side har
den relativt lave fartgrænse en betydelig del af æren for at risikoen holdes lav,
også den relativt lave tungtrafikandel tenderer til en reduceret risiko.
Brandraten er marginalt reduceret med ca. 10 % i forhold til referencetunnelen.
Da risikoen er lavere end for referencetunnelen, er den samtidigt langt under den
øvre grænse, der er defineret i kapitel 4. Dødsfaldsraten svarer til et niveau mellem den gennemsnitlige dødfaldsrate for veje udenfor byområder i Norge og den
gennemsnitlige dødsfaldsrate for motorveje i Norge. Herved er dødfaldsraten på
et niveau, der normalt er acceptabelt. Alligevel kunne det overvejes, hvilke yderligere tiltag, som kan reducere risikoen i overensstemmelse med ALARPprincippet (se diskussion heraf i det følgende kapitel)
Fordeling af ulykkesrate, dødsfaldsrate og brandrate i tunnelen
I Figur 7.8, Figur 7.9 og Figur 7.10 illustreres, hvordan ulykkesraten dødsfaldsraten og brandraten fordeler sig langs tunnelens længde. Det ses tydeligt, at risikoen er særligt høj ved portalerne.
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Figur 7.8

50

Ulykkesraten i Fuglenestunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for begge
retninger. Nord(vest) mod højre

x
Figur 7.9

Dødsfaldsraten i Fuglenestunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for begge
retninger. Nord (vest) mod højre.

Figur 7.10

Brandraten i Fuglenestunnelen langs tunnelens længdeakse. Rater er vist for begge
retninger. Nord (vest) mod højre.

Sensitivitet: Hastighed i tunnelen
Som del af vurdering af sensitiviteten beregnes de samme risikoparametre som
ovenfor også med højere fartgrænser. I Tabel 7.9 og Tabel 7.10 fremgår det i
hvor høj grad det gunstige resultat i Tabel 7.8 afhænger af farten i tunnelen.

C:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx

51

Detaljeret risikoanalyse: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest Kommune

Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.9

Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.10

Antal dræbte / år
0.0363
0.0012
0.0001
0.0375
4.88
0.170
0.038
7.68

Antal sårede / år
1.200
0.010
0.000
1.210

Antal hændelser / år
0.828
0.184
0.000
1.012

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Fuglenestunnelen i
2040, fartgrænse 70 km/t.
Antal dræbte / år
0.0726
0.0014
0.0001
0.0740
4.88
0.251
0.041
15.18

Antal sårede / år
1.894
0.012
0.000
1.906

Antal hændelser / år
1.226
0.202
0.000
1.428

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Fuglenestunnelen i
2040, fartgrænse 80 km/t.

Det ses, at dødsfaldsraten ved 70 km/t kommer meget nær (5 % over) dødsfaldsraten i referencetunnelen (som beskrevet i appendiks i kapitel 16), hvis farten
sættes til 80 km/t stiger dødsfaldsraten til over det dobbelte af referencetunnelens
tilsvarende rate. Det vil sige, at hvis farten kommer over 75 km/t så vil dødfaldsrisikoen være over den øvre grænse, som beskrevet i kapitel 4. Mens hastighedsgrænsen eventuelt kunne sættes til 70 km/t, ville det ikke være tilladeligt at sætte
den til 80 km/t med mindre der blev foretaget andre drastiske tiltag for at reducere risikoen.
Brandraten svarer ved 70 km/t til brandraten for referencetunnelen, mens den ved
80 km/t overstiger referencetunnelens brandrate med 5 %.
Ved vurderingen af, om fartgrænsen skal være 60 km/t eller 70 km/t må der indgå en sammenligning af de reducerede ulykkesomkostninger mod det øgede tidsforbrug. Denne sammenligning er udført nedenfor ud fra HB V712.
Hvis tunnelen gennemkøres med en hastighed på 60 km/t tager det 1 min 34 s, men det kan
gøres på 1 min 21 s ved 70 km/t. Der er derfor et øget tidsforbrug på 13 s for hver gennemkørsel. Ved ÅDT på 8000 kt/d giver dette i alt 10900 timer på årsbasis. På den anden side
reduceres risikoen med 0.006 dødsfald, 0.5 personskader og 0.3 ulykker per år.
Ud fra tallene angivet i HB V712 anslås den monetære værdi af tidsforbruget til 180 NOK/kttime svarende til 2.0 MNOK/år.
Ud fra tallene angivet i HB V712 anslås den monetære værdi af dødsfald til 0.0186/år * 60.3
MNOK, personskader til 0.45/år * 3 MNOK og materielskader til 0.3 *0.1 MNOK; i alt 2.5
MNOK/år.

Det fremgår, at der ikke er noget stort samfundsmæssigt tab ved at nedsætte hastigheden til 60 km/t fra 70 km/t. Udover dette vil en hastighedsgrænse over 60
km/t øge de allerede store problemer med at opnå en tilfredsstillende løsning ved
portalerne. Derfor konkluderes det, at 60 km/t bør bibeholdes som hastighedsgrænse.
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7.5

Samlet risiko i anlægget

7.5.1 Samlet risiko i tunnelerne
Salentunnelen og Hauentunnelen tilsammen
I Tabel 7.11 vises den samlede risiko for Salentunnelen og Hauentunnelen.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total

Antal dræbte / år
0.0108
0.0009
0.0000
0.0117

Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.11

4.38
0.068
0.041
2.68

Antal sårede / år
0.4032
0.0104
0.0001
0.4136

Antal hændelser / år
0.2988
0.1810
0.0000
0.4798

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Tunnelsystemet
Salentunnelen og Hauentunnelen i 2040. Hastighedsgrænse 60 km/t i Salentunnelen og 30 km/t i Hauentunnelen.

I Tabel 7.12 vises den samlede risiko i hele tunnelanlægget: Salentunnelen, Hauentunnelen og Fuglenestunnelen.
Det fremgår, at risikoen både i Salentunnelen og Hauentunnelen tilsammen og i
alle tre tunneler er relativt lav og i dødsfaldsrate svarer omtrent til dødsfaldsraten
på motorveje. Dermed er tunnelerne sikre, og i et område hvor risikoen normalt
vil kunne accepteres.
Salentunnelen og Hauentunnelen kan udgøre første etappe i en trinvis udbygning
af det samlede anlæg.
Fuglenestunnelen, Salentunnelen og Hauentunnelen tilsammen
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total

Antal dræbte / år
0.0287
0.0019
0.0001
0.0307

Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.12

9.25
0.092
0.038
3.31

Antal sårede / år
1.1532
0.0197
0.0003
1.1732

Antal hændelser / år
0.8485
0.3524
0.0001
1.2011

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen,
Hauentunnelen og Fuglenestunnelen i 2040.

7.5.2 Risikobidrag fra de åbne vejstrækninger
I beregningerne af risikoen i tunnelerne indgår en 50 m lang strækning uden for
tunnelportalerne. Strækningerne uden for tunnelerne omfatter derfor de tre rundkørsler (syd for Salentunnelen, ved Elvetun (mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen og nordvest for Fuglenestunnelen) desuden tre vejstrækninger 140 m
syd for Salentunnelen, 100 m nord for Salentunnelen og 20 m nordvest for Fuglenestunnelen1.
• Samlet åben vejstrækning: 240 m

1

Der ses bort fra de 20 m nordvest for Fuglenestunnelen, da der syd for Fuglenestunnelen er regnet
med 50 m vej uden for tunnelenporten. uden at denne vejstrækning i realiteten findes.
C:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx

53

Detaljeret risikoanalyse: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest Kommune

• Årlig trafik: (0.14 km*5700 kt/d + 0.10 km*6500 kt/d)*365 =
•
•
•

0.53 Million kt-km /år
3 rundkørsler:
Årligt antal passager af rundkørslerne: ca. (9700 + 10000 + 11400)*365 = 11.4 millioner
kt-passager
Årlig trafik i rundkørslerne: ca. 0.060 km *11.4 mill-kt = 0.65 million kt-km/år

Der tages udgangspunkt i en rate på 0.02 personskadeulykker per million ktpassager af rundkørslen, eller 0.24 personskadeulykker per million kt-km for
rundkørsler og åbne tilfartsstrækninger.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total

Antal dræbte / år
0.0085
0
0
0.0085

Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.13

1.18
0.24
0.02
7.21

Antal sårede / år
0.34
0
0
0.34

Antal hændelser / år
0.27
0
0
0.27

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for de tre rundkørsler i
det fri og de tilhørende åbne vejstrækninger i 2040.

7.5.3 Samlet risiko i hele anlægget
I Tabel 7.14 vises den samlede risiko i hele tunnelanlægget: Salentunnelen, Hauentunnelen, Fuglenestunnelen, de tre rundkørsler i det fri og de tilhørende (korte)
åbne vejstrækninger.
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total

Antal dræbte / år
0.037
0.002
0.000
0.039

Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 7.14

10.43
0.107
0.034
3.76

Antal sårede / år
1.493
0.020
0.0003
1.513

Antal hændelser / år
1.116
0.352
0.0001
1.468

Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Person risici og forventet antal brande og ulykker for Salentunnelen,
Hauentunnelen og Fuglenestunnelen samt rundkørsler og de åbne vejstrækninger i det fri i 2040.

Dødsfaldsraten stiger let i forhold til strækningerne i tunnelerne, men risikoen er
stadig lav i forhold til en gennemsnitlig vejstrækning i Norge og meget lavere
end en bymæssig vejstrækning.

7.6

Ulykkestyper

Som beskrevet i indledningen er der tre hovedgrupper af tunnelhændelser, der
kan medføre alvorlige konsekvenser, nemlig ulykker (kollisioner), brande og
transport af farligt gods. Samlet er disse hændelser beskrevet ovenfor som årlige
frekvenser, deres konsekvenser i form af dødsfald og andre personskader og tilhørende rater. Det er desuden vist hvordan hændelserne forventes at være fordelt
over tunnelernes udstrækning.
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For brande og hændelser med farligt gods er forskellige alvorlighedsgrader beskrevet i kapitel 14 og kapitel 15. I Tabel 7.15 beskrives typerne af / årsagerne til
ulykker (kollisioner og lignende) i Norge generelt.
Alle tunneler
Relativt
6.5 %
43.3 %
17.2 %
1.6 %
1.6 %
29.8 %
100 %

Ulykkestype
Andre årsager
Samme retning bagfra
Modsatte retninger
Vende og dreje
Fodgængere
Eneulykker
Total

Tabel 7.15

Veje generelt
Relativt
3.6 %
20.7 %
14.6 %
17.9 %
10.1 %
33.1 %
100 %

Sammensætning af ulykker i tunneler og for veje i Norge generelt

Sammensætningen af ulykker i tunneler vist i Tabel 7.15 bygger på norske erfaringer, som er beskrevet i [43] samt fra Statistisk sentralbyrå (ssb)’s database.
Sammensætningen gælder i almindelighed for tunneler og veje generelt. For
strækningerne i det fri på det aktuelle anlæg, der er præget af de tre rundkørsler,
er tallene modificeret for at give større vægt til krydsningsulykker.
For de estimerede ulykker i tunneldelene Salentunnelen, Fuglenestunnelen og
Hauentunnelen kan fordelingen findes som vist i Tabel 7.16. Det fremgår, at kollisioner bagfra og eneulykker er de hyppigst forekommende ulykker.
Frekvenser (per år)
Andre årsager
Samme retning bagfra
Modsatte retninger
Vende og dreje
Fodgængere
Eneulykker
Total

Tabel 7.16

7.7

Salentunnelen
0.019
0.125
0.050
0.005
0.005
0.086
0.288

Hauentunnelen
0.001
0.005
0.002
0.000
0.000
0.003
0.011

Fuglenestunnelen
0.036
0.238
0.095
0.009
0.009
0.164
0.550

Strækninger
i det fri
0.010
0.058
0.028
0.083
0.035
0.054
0.31

Samlet
0.065
0.426
0.174
0.096
0.049
0.307
1.12

Ulykkesfrekvenser fordelt på ulykkestyper for Salentunnelen, Hauentunnelen, Fuglenestunnelen og åbne strækninger for 2040.

Andre trafikrelaterede hændelser

7.7.1 Havari
Frekvensen af havarier i tunnelerne er beregnes ud fra data i [52] og [50]. Den
generelle havarifrekvens er angivet til at være mellem 5 og 12 havarier per million køretøjskilometer. Desuden er der en sammenhæng med gradienten svarende
til brandfrekvensens afhængighed. Ud fra dette er nedenstående frekvenser af
hændelser i tunnelanlægget beregnet.
Antal havarier
per år (2040)
Lavt estimat
Højt estimat

Tabel 7.17

Salentunnelen
100 %
21
50

75 %
15
37

Hauentunnelen
100 %
1
3

75 %
1
2

Fuglenestunnelen
100 %
24
59

75 %
18
44

Hele tunnelanlægget
100 %
75 %
46
35
111
83

Antal havarier per år (lavt og højt estimat) i 2040. Tallene er givet som
totalt for hver tunnel og for det samlede anlæg.

Tunnelerne er generelt projekteret med havarinicher for hver 250 m skiftevis i
højre og venstre side – dvs. for hver 500 m i højre side set i køreretningen. Dette
er som krævet i forhold til klasse D i HB N500. Det må dog også bemærkes, at
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tilfældene. De resterende køretøjer må derfor forventes at stoppe i et kørefelt
mellem nicherne. I de fleste tilfælde vil et havareret køretøj kunne passeres, da
hovedtunnelerne er 10.5 m brede. I Hauentunnelen er bredden 9.5 m, men trafikken er lav, og det vil også her være muligt at passere et havareret køretøj. De
stoppede køretøjer kan dog føre til trafikproblemer i tunnelen.
De estimerede frekvens viser at havari vil være en hændelse, der i det samlede
anlæg forekommer flere gange om måneden. Eventuelt kan raterne udvikle sig
med tiden til lavere havarifrekvenser og/eller tallene fra Norge er mindre end det
fremgår fra de internationale tal. Det vil være fordelagtigt at have forberedte procedurer ved denne situation og tiltag til at afhjælpe havari, så man hurtigt kan
fjerne stoppede køretøjer.
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8

Risikoreducerende tiltag

8.1

Baggrund for at indføre tiltag

56

Som det fremgår af kapitel 7, er risikoen beregnet til at være i gennemsnit 3.76
dødsfald per milliard kt-km (med den trafik, der forventes 20 år efter åbning i
2040). Hermed er risikoen under de fastsatte øvre grænser.
Hvis risikoen i anlægget havde været over den øvre grænse, ville det have været
nødvendigt med alle midler at reducere risikoen, så den ville komme under denne
grænse. For det aktuelle anlæg er risikoen ikke over den øvre grænse og risikoreducerende tiltag skal derfor vurderes ved anvendelse af det såkaldte ALARP
princip (se kapitel 4). Først når man har sikret sig, at alle relevante tiltag er indført (og yderligere tiltag vil være stærkt omkostnings-ineffektive), kan man konkludere, at risikoen har nået et tilstrækkeligt lavt niveau.
Det vil i særlig grad være relevant at indføre tiltag for de områder, hvor anlægget
har særtræk, der udmønter sig i forhøjet risiko.
Det bemærkes, at det relativt lave risikoniveau, der er opnået i tunnelen er et resultat af at indføre lave hastighedsgrænser. Hvis disse hastighedsgrænser ikke
respekteres – eller overses -, fører det til en forhøjet risiko.
Der antages i risikoberegningerne at hastighedsgrænserne respekteres i normalt
omfang. Hvis den generelle respekt for hastighedsgrænserne i det aktuelle anlæg
er lavere for de aktuelle tunneler end for andre vejanlæg, må man genetablere /
forhøje respekten ved anvendelse af automatisk trafik kontrol (ATK). På den anden side vil ATK ikke kunne reducere risikoen i forbindelse med køretøjer der
overser hastighedsgrænserne og/eller misfortolker anlægget.
Det er derfor nyttigt at indføre tiltag der tydeligt markerer/visualiserer de steder i
anlægget, hvor der er specielle / farlige områder (for eksempel udkørsler mod
rundkørsler, underjordiske rundkørsler eller små horisontalradier):

8.2

Liste over tiltag

Herunder beskrives nogle tiltag, og det vurderes, hvilken effekt de har for sikkerheden. Nogle af tiltagene, der er omtalt ved sensitivitetsstudierne er behandlet
som del af tiltagene. Der omtales også nogle tiltag, som ikke fremgår af projektet
i det nuværende projekteringsstade. Disse tiltag må vurderes som del af detailprojekteringen.
Tiltagene er opdelt i form af tiltag, der har betydning for ulykker, brande og farligt gods og andet. Desuden er tiltagene opdelt i sandsynlighedsreducerende og
konsekvensreducerende tiltag.
Tiltag til at hindre ulykker eller reducere konsekvenserne heraf:
Geometri og konstruktion
Sandsynlighedsreducerende tiltag

 De underjordiske kryds (rundkørsler) bidrager til en forøget risiko. Det ville kunne reducere risikoen, hvis der de underjordiske kryds blev fjernet. Det er imidlertid en vigtig del
af tunnelsystemets formål, at der er forbindelse fra Salentunnelen til bymidten (Hauen) og
til parkeringsanlægget.
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 Der må ikke være nogen påkørselsudsatte dele i tunnelerne, eller der skal være beskyttelse af disse dele. Dette gælder fx. ved havarinicher og ved rundkørsler (se nedenfor).
 Portaler skal beskyttes for nedfald af sten, jord, sne mm. Især ved Fuglenestunnelens sydportal skal man tillige sikre, at der ikke kan blive adgang for personer over portalen og at
genstande kan tabes eller kasten ned på vejen.
 Farvevalg og lyssætning af tunnelkonstruktionen skal sørge for et lyst miljø med gode
oversigtsforhold. Desuden må det bestræbes at give gode muligheder for stedsbestemmelse. Detaljer i udformningen og virkningen på risikoen kendes ikke. Der er generelt en vis
sammenhæng mellem luminansen i tunneler og tunnelers sikkerhed – naturlige lysfarver
og højt luminansniveau måderfor tilstræbes.
 Det kunne være et tiltag at ændre linjeføring af vejene ved tunnelportalerne for at undgå
kryds/rundkørsel nær portalerne. Dette tiltag er i praksis vanskeligt at gennemføre med
det givne projekt. Der må i stedet indføres tiltag i form af trafikstyring og markering.
 For Fuglenestunnelen føres skulderbredden i tunnelen frem til rundkørslen.

Konsekvensreducerende tiltag

 Risikoen i rundkørslerne er beregnet, og den forekommer ikke ekstremt høj. Det er en
generel erfaring at risikoen i rundkørsler er bedre end i T- eller X-kryds. Hvis det overses,
at der er et kryds (rundkørsler) i tunnelanlægget kan det føre til kollisioner. Rundkørslerne må derfor markeres tydeligt (se nedenfor), og udformes således, at eventuelle kollisioner har så lave konsekvenser som muligt. Dette kan være New Jersey rækværk eller lignende langs væggene eller en anden kollisionsbeskyttelse.
 Der skal være havarinicher for hver 250 m i både Salentunnelen og Fuglenestunnelen,
placeringen skal afpasses med placeringen af nødudgangene, se Tabel 8.1 og Tabel 8.2.
 Der skal være vægelementer / føringskanter langs væggen (fx New Jersey profil) for at
kollisioner ikke får for store konsekvenser (antages allerede ok).

Trafikstyring
Sandsynlighedsreducerende tiltag

 Hastighedsgrænser: Der er allerede forudsat en generel hastighedsgrænse på 60 km/t i
Salentunnelen og Fuglenestunnelen og 30 km/t i Hauentunnelen. Omkostningseffektivitetsbetragtninger peger på, at en yderligere reduktion af hastigheden ikke er nødvendig,
og det vil desuden være vanskeligt at håndhæve endnu lavere hastighedsgrænser.
 Hastighedsbegrænsende foranstaltninger (fx rumlestriber, hump, lyssætning mm) skal
indføres – især på steder, hvor der er særlige forhold som fx rampe afslutninger, små horisontalradier, mm. Konkret anbefales rumlestriber hen mod Fuglenestunnelens portaler og
ved rundkørslen i Salentunnelen. Der anbefales desuden kraftigere belysning ved rundkørslerne.
 Forbud mod forbikøring anbefales, da der umiddelbar ikke synes at være behov for forbikøring i de korte tunnelstrækninger.
 Det må undersøges nærmere, om der kan indføres prioriteret trafikføring for at undgå, at
der opstår kø i tunnelerne hhv. for at sørge for opløsning af kø i tunnelerne. Dette kan være i form af tilfartskontrol. Desuden kan det være styring af trafikken uden for udkørselsportalernes således, at trafikken i størst muligt omfang kan køre ud af tunnelen, og der
ikke opstår kø ved portalerne.
Tiltaget retter sig mod at reducere risikoen for kollisioner bagfra ved kø, der står i portalområdet. Desuden kan tiltaget medvirke til at tunnelen hurtigt kan tømmes i forbindelse
med brand og andre alvorlige hændelser i tunnelen.
 Prioriteret trafikføring må undersøges f.eks. i form af regulering med trafiklys af trafikken
hen mod rundkørslerne, således at udkørsel af tunnelen gives prioritet.
 Det må overvåges, at forbuddet mod fodgængere, cyklister og mopedister overholdes ved
anvendelse af videoovervågning med hændelsesdetektering. Der må advares gennem radioindsnak og gult advarselsblink.
 Det må overvåges om der går dyr ind i tunnelen. Dyr i tunnelen må overvåges med videoovervågning og advarsel må udsendes som ved gående og cyklister. Hvis større flokke af
dyr går ind i tunnelen, må tunnelen lukkes midlertidigt med bomme. Desuden må der i
muligt omfang sættes gærder op ved tunnelen. Det eksisterende gærde rund om Hammerfest må vedligeholdes, og der tages kontakt til husdyrejere i tilfælde af problemer.
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Skilte/markering
Sandsynlighedsreducerende tiltag

 Der skal gennemføres visualisering af en række forhold:
Rumlefelter for at markere nedsat hastighed og kørefeltsbegrænsninger.
Visualisering af hastighed ved brug af tværgående striber på vejbanen.
Visualisering af afstand med pile på vejen.
Visualisering af køreretning med pile på vejen
 Der skal indføres kantstriber/spærremarkeringer med sinusfræsing – også i dagzonerne.
 Der må LED lys på kantstenene til at markere yderkanten af kørefeltet (visuel føring),
alternativt reflektorer undersøges og implementeres.
 Der skal opstilles et forbudsskilt mod tung trafik ved indkørslerne til Hauentunnelen.
 Automatiske bomme ved tunnelportaler. Det må yderligere placeres stængningsudrustning ved rundkørslerne. Rødt stop blink udformet som trafiklys må placeres ved portaler
og ved ramper og andre udvalgte steder. Stopblik kan suppleres med skilte med variabel
tekst til at tydeliggøre stængningen og til forklaring af årsag

Sikkerhedsudrustning
Sandsynlighedsreducerende tiltag

 Særlig belysning ved rundkørsler i tunnelen.
 Forbedret belysning på min. 4 cd/m2 ved Fuglenestunnelens portal mod Elvetun anbefales
for at kompensere kritiske sigtforhold ved portalen.
 Forbedret belysning i tunnelen (over håndbogens krav), fx 4 cd/m2 har en risikoreducerende effekt og omkostningerne hertil må undersøges..
 I Hauentunnelen skal belysning svare til minimum 2 cd/m2 i tunnelens indre og længden
af overgangszonen svarende til min 50 km/t.
 Belysning i dagzonen – især området mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
 Detektering: Overvågningsudstyr, fuld dækning med ITV, AID anbefales i betragtning af
de komplicerede geometriske forhold (i Salentunnelen) og som grundlag for beslutning af
ventilationsstrategi.
 Is, vand og dug medfører en øget risiko især i overgangsområdet ved udkørsel af tunnelen. Dette er specielt kritisk, da afstanden ved udkørsel af Fuglenestunnelen er meget kort.
Der anbefales overvågning, temperaturmåling og aktive advarselsskilte til trafikanterne.
Ventilationen kan anvendes til at minimere dug-problemet. Desuden kan man overveje en
forbedret snerydning og grusning i disse områder. Beslutning herom kan tages, efter observation af forholdene.
 Det kan være muligt at opvarme vejbanen i de kritiske områder, men dette antages indtil
videre at være en for kostbar løsning.

Tiltag til at hindre brande eller reducere konsekvenserne heraf:
De tiltag nævnt for ulykker, som også har en gavnlig virkning for reduktion af
risikoen for brand er ikke gentaget under dette punkt.
Geometriske tiltag
Sandsynlighedsreducerende tiltag
Konsekvensreducerende tiltag
 I forbindelse med NordFoU projektet ”Evakuering i Vegtunneler” [62] blev det vist, at en
maksimal afstand mellem nødudgange på 500 m for tunneler med modgående trafik sikrer
gode evakueringsforhold ved brand, hvis tunnelen samtidigt forsynes med et detekteringssystem, der hurtigt kan detektere brande (60 s detektering af branden ved brandeffekt 5
MW), en ventilation der kan yde en luftstrømningshastighed på 5m/s og evakueringslys
med lysbånd eller LED lys per 5 m. Herved vil man forvente, at trafikanter kan undslippe
alle brande op til en brandeffekt på over 50 MW.
 Det anbefales derfor at fastholde de planlagte nødudgange (per 500 m) og forsyne tunnelen med supplerende teknisk udstyr. Nødudgangene skal placeres ved nicher, se Tabel 8.1
og Tabel 8.2.
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Pr. Nr.
Sydportal
Havariniche
Nødudgang og havariniche
Havariniche
Rundkørsel
Nødudgang og havariniche
Havariniche
Nødudgang og havariniche
Nordportal
I alt

190
440
690
940
1100
1190
1440
1690
1950

Afstand
(m)
250
250
250
250
250
250
260
1760

Afstand
(m)
500
500
500
260
1760

Tabel 8.1 Placering af nødudgange og havarinicher i Salentunnelen.
Pr. Nr.
Sydportal
Havariniche
Nødudgang og havariniche
Havariniche
Nødudgang og havariniche
Havariniche
Nordvestportal
I alt

20
280
560
810
1060
1320
1590

Afstand
(m)
260
280
250
250
260
270
1570

Afstand
(m)
540
500
530
1570

Tabel 8.2 Placering af nødudgange og havarinicher i Fuglenestunnelen.

Trafikstyring
Trafikken med tung trafik er relativt lav og restriktioner på tungtrafik forekommer ikke realistiske.

Sandsynlighedsreducerende tiltag
 Mulighed for at stoppe køretøjer med tekniske problemer udenfor tunnelen. Kontrolplads/kontrolstation for politiet før tunnelen for at undgå / reducere antallet af køretøjer
med tekniske fejl i tunnelen. Kontrollen kan også foregå i større afstand af tunnelen.

Konsekvensreducerende tiltag

 Der skal være bomme ved indkørselsportalerne. Desuden anbefales rødblink lys og bomme kombineret med skilte ved rundkørslen i tunnelen – for at kunne omlede trafikken ved
dette punkt.

Sikkerhedsudrustning
Sandsynlighedsreducerende tiltag
Konsekvensreducerende tiltag

 Automatisk hændelsesdetektering af røg såvel som stoppede køretøjer baseret på video
anbefales.
 Hurtig og pålidelig detektering af branden (5 MW indenfor 60 s) således, at tunnelen efterfølgende stænges med bomme (indenfor 60 s) og andre tiltag iværksættes. For at dette
skal kunne lade sig gøre, må der installeres detekteringsudstyr som fx videobaseret hændelsesdetektering og/eller brandmeldekabler (fiberoptikkabler/linear heat detection / fiber
optic sensing cables). Røgdetektorer er en alternativ løsning. Dette skal undersøges nærmere i den videre projektering.
 Stedbestemmelse af branden på grundlag af detekteringssystemet og CO-målinger og
sigt-målinger, der (eventuelt) findes for styring af driftsventilationen.
 Automatisk og aktiv ventilationsstyring baseret på (redundante) målinger: Brandvarslingssystemet anbefales automatisk at igangsætte for-alarmer / alarmer og det dertil knyttede sikkerhedsudstyr for stængning og ventilation.
 Ventilationen må styres i den fremherskende trafikretning, med mindre branden er placeret nær portalerne (ca. 500m – 900 m fra portalerne). Styringsstrategien må undersøges
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nærmere. De særlige forhold ved afgreningen til Hauentunnelen og parkeringsanlægget
må tages i regning ved bestemmelsen af ventilationsstrategien.
Ventilationen dimensioneres for en tilstrækkelig stor brand (for Tunnelklasse D er dimensioneringskravet i HB N500 100 MW brand og 4.5 m/s). Ventilationsanlægget i Hauentunnelen dimensioneres for at kunne styre røgen fra en stor brand i Salentunnelen, mens
det ikke forudsættes at en stor brand kan opstå i Hauentunnelen.
For korrekt styring af ventilationsanlægget er det nødvendigt med overvågning af røgbevægelserne i tunnelnetværket.
For at igangsætte evakuering kan det være nødvendigt at supplere radioindsnak med andre kommunikations (informationsmidler). En mulighed kunne være højttalere i tunnelen
(SLASS system). Der kunne også være højttalere i flugtvejene for at informere de evakuerende trafikanter om hvad de skal gøre. I denne kommunikation måder gennemarbejdes
procedurer og beskeder, der skal gives til trafikanterne ved forskellige hændelser og på
forskellige tidspunkter af hændelsen. I det givne tunnelanlæg, hvor brandrisikoen allerede
i udgangspunktet er ret lav, forekommer det dog usandsynligt, at dette tiltag vil være omkostningseffektivt.
For at lede trafikanterne hen mod nødudgangene måder indrettes LED lys langs vejbanerne. Disse LED lys er tændt både ved normal drift og ved brandalarm. (Se også ovenfor,
hvor samme LED lys er nævnt som et visualiseringstiltag for optisk føring).
Ud over dette anbefales, at vejvisningsskiltene (placeret per 25 m) er indvendigt belyste.
Nødudgange skal markeres godt med lys og farve. Målet er at sikre, at dørene kan åbnes i
en kritisk situation. Betjeningskraften skal være maksimalt 100 N og dørene skal kunne
betjenes fra en rullestol.
Vandforsyning i form af vandledning i tunnelen undersøges nærmere.
Brandhydranter, som lever op til brandvæsenets krav mht. vand tryk og vandmængde skal
installeres ved tunnelportalerne.

Tiltag til at hindre hændelse med farligt gods eller reducere konsekvenserne
heraf:
Risikoen for hændelser med farligt gods transporter er meget lav. Hvis risikoen for hændelser
i tunnelen med farligt gods skal reduceres, skal tiltag og restriktioner derfor være effektive og
med ekstremt lave omkostninger. De følgende tiltag må undersøges nærmere i senere faser af
projektet:

Sandsynlighedsreducerende tiltag

 De ovenfor nævnte tekniske kontroller af tunge køretøjer kan også gavne sikkerheden for
transporter af farligt gods.
 Restriktioner i rushtimerne, så trafikken vil foregå i tidsrum, hvor trafikken er lav. Herved
vil færre trafikanter berøres af en eventuel hændelse. Der vil dog være ulemper ved denne
restriktion, da for eksempel transport af fyringsolie til forbrugere vil være mindre relevant
i nattetimerne. Da risikoen for ulykker med farligt gods er meget lav, anbefales dette tiltag ikke umiddelbart. Tiltag kan overvejes på et senere tidspunkt, hvis det konstateres, at
trafikforholdene er ændret eller ikke er i overensstemmelse med antagelserne.
 Man kunne indføre en regulering af, at der ikke er for kort afstand mellem de tunge køretøjer / køretøjer med farligt gods (det såkaldte «dråbetæller»-system, som findes i visse
tunneler). Dette tiltag kræver, at der indrettes ventepladser for de tunge køretøjer. Dette
tiltag er næppe praktisk gennemførligt ved en kort tunnel i et bynært område. Det tiltag
forekommer dog at have for store ulemper og omkostninger i betragtning af de få farligt
gods transporter, der forventes i tunnelanlægget.
 Der kunne indføres en meldepligt til VTS for hver transport (eller en automatisk registrering), så man på ethvert tidspunkt var klar over hvor meget og hvilken type farligt gods
der befandt sig i tunnelen. På baggrund af denne information kunne VTS bedre tage forholdsregler i forbindelse med en hændelse (aktivering af evakuering styring af trafikken
mm.). Dette tiltag vil dog forårsage en yderligere belastning af VTS, og tiltaget anbefales
derfor ikke på nuværende tidspunkt.

Konsekvensreducerende tiltag

 Et sektioneret afvandingssystem er en forudsætning for transport med farligt gods. Der
må være korte afstande mellem afløbsristene. Herved hindres store ansamlinger af brandbar væske.
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Andre tiltag, herunder organisation, planlægning og andet:

 Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der beskriver anlæggets udformning og som tager
resultaterne af risikoanalyserne i betragtning. Beredskabsplanen skal være detaljeret til et
niveau, så de nødvendige aktioner i forbindelse med forskellige hændelser i tunnelens
drift er beskrevet. Dette gælder både mindre alvorlige hændelser, som tabte genstande og
stoppede køretøjer og egentlige ulykker og brande. Desuden skal beredskabsplanen beskrive, hvordan sikkerhedsudstyret skal betjenes og hvordan de enkelte dele af sikkerhedssystemet indgår i den samlede virkning.
 I beredskabsplanen må der indgå en koordinering med parkeringsanlæggets beredskabsplan. Det forudsættes, at parkeringsanlægget kan anvendes som en sikker flugtvej for trafikanter fra tunnelanlægget.
 Det forudsættes (kræves), at hændelser i parkeringsanlægget ikke berører trafikken i tunnelanlægget. Det tillades ikke, at tunnelanlægget anvendes som evakuering i forbindelse
med brand eller lignende i parkeringsanlægget. Røg- og varmepåvirkning fra brandhændelser i parkeringsanlægget skal ikke kunne påvirke tunnelanlægget.
 Modsat skal parkeringsanlægget udformes således, at man sikkert kan opholde sig i anlægget også ved en brand eller anden kritisk hændelse i tunnelanlægget. Hertil kræves der
en pålidelig og sikker funktion af brandporten mellem parkeringsanlægget og tunnelen.
 Der skal opbygges kommunikationsveje mellem VTS og parkeringsanlæggets driftscentral, således at disse to centraler kan alarmere hinanden ved hændelser.
 Der skal være passende vejvisningsskilte og informationsskilte hen mod parkeringsanlægget. Trafikken skal styres således, at der ikke opstår kø fra indkørslen til parkeringsanlægget i tunnelen (dvs. køen for at trække en billet (el. lign.) skal højst nå hen til brandporten.

Sandsynlighedsreducerende tiltag

 Tunnelen skal holdes ren: hvilket gavner lysforhold i tunnelen, sikkerhedsudrustningen og
synlighed af skilte, døre mm.
 Tunnelen skal inspiceres så ofte, at man til stadighed kan regne med at sikkerhedssystemet er tilstrækkeligt virksomt. Den nedenfor nævnte vejhjælp må medvirke til at rapportere tunnelens tilstand.
 Der anbefales, at ”vejhjælp” med kort indsatstid organiseres..

Konsekvensreducerende tiltag

 Der skal forberedes procedurer for radioindsnak. Herunder må det overvejes, hvordan
man giver målrettet besked til trafikanter i dele af tunnelanlægget.
 Indsats og styring af det tekniske anlæg skal styres ved periodiske øvelser.
 Det må overvejes at styre af ventilationsanlægget for at reducere støv og dug problemer.
 På grund af udbygningen af vejtunneler og de højere sikkerhedskrav bliver VTS stadig
belastet med nye opgaver – både under normal trafik men i særlig grad ved hændelser.
Det skal sikres, at VTS er tilstrækkeligt bemandet, trænet og udstyret til at håndtere alle
forventede hændelser – herunder alarmer og ”falske” alarmer.
 Digitalt nødnett/bakkenett er et godt supplement i tunneler fordi radiosamband kan være
besværligt og langsomt at bruge. Tetra-sambandet er anslået at være færdigtestet og tilgængeligt i 2014-2015. VTS anbefales integreret i det nye nødnett således, at de kan
kommunikere med nødetaterne.
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9

Diskussion

9.1

Hovedresultater

I kapitel 7 og kapitel 16 er risikoen i Salentunnelen, Hauentunnelen og Fuglenestunnelen blevet beregnet med hensyn til trafikulykker, brande og hændelser med
farligt gods. Hovedresultaterne er vist i Tabel 9.1.
•
•

Referencesituationen gælder fiktive tunneler bygget efter tunnel normalerne
og med en længde og trafik svarende til de aktuelle tunneler.
Projekt: svarer til det gældende projekt med trafikken i 2040. Nøgletallene
er vist for hovedtunnel og tunnelgren samlet og tillige hver for sig.

Salentunnelen inkl
Fuglenestunnelen
Det samlede anlæg
Hauentunnelen*
Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik Dødsfald Dødsfald Årl. Trafik
/Mia kt-km
/år
Mia kt-km /Mia kt-km
/år
Mia kt-km /Mia kt-km
/år
Mia kt-km
Øvre grænse
10.4
10.4
Reference
2040, 80 km/t, 15% TTA
7.29
0.0322
4.41
7.32
0.0357
Projekt
2040, 10% TTA, 60 km/t
2.68
0.0117
4.38
4.29
0.0209
Projekt (tunneldele)
Hovedtunnel
2.78
0.0115
4.13
4.29
0.0209
Hauentunnel
1.08
0.0003
0.25
* Salentunnelen inkl. Hauentunnelen kan udgøre første etappe i en trinvis udbygning

Tabel 9.1

-

10.4

-

-

4.88

7.31

0.068

9.29

4.88

3.76

0.037

10.43

3.31

0.031

9.25

4.88

Oversigt over risikoanalysens kvantitative resultater Jansvannet – Fuglenes
(Salentunnelen og Fuglenestunnelen mm)

•
•

Dødsfaldsraten i Salentunnelen er mere end halveret i forhold til referencetunnelen
Dødsfaldsraten i Fuglenestunnelen er næsten halveret i forhold til referencetunnelen

Det samlede anlæg har en lav risiko, der i dødsfaldsrisiko ligger langt under risikoen for en gennemsnitlig norsk vej og langt under de øvre grænser og referencerne. Den nye vejstrækning aflaster og erstatter den eksisterende vej gennem
Hammerfest by, hvor det antages, at ulykkes- og dødsfaldsrisikoen er i størrelsesordenen som ved bytrafik i almindelighed. Efter åbning af det nye anlæg vil
det forventede resultat alt i alt blive en betydelig risikoreduktion i form af færre
ulykker, færre personskader og færre dræbte
Dødsfaldsrisikoen domineres af ulykker (kollisioner). Det er især ”kollisioner i
samme retning bagfra” og ”eneulykker”, som bidrager til risikoen.
Risikoen i hver enkelt tunnel og i det samlede anlæg er lavere end risikoen for
referencetunnelen og er langt under den fastsatte øvre grænse. Dødsfaldsraten
svarer til et niveau lidt højere end for motorveje og noget lavere end den gennemsnitlige dødsfaldsrate for veje udenfor byområder i Norge. Herved er dødsfaldsraten på et niveau, der normalt er acceptabelt. Alligevel overvejes det, hvilke yderligere tiltag, som yderligere kan reducere risikoen i overensstemmelse
med ALARP-princippet (se nedenfor).
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9.2

Brande

Ventilation og evakuering
Tunnelanlægget rundt om Hammerfest forventes at blive udrustet med et ventilationsanlæg, der er dimensioneret for en kraftig brand på 100 MW og en strømningshastighed på 4.5 m/s, som kan fortynde røgen fra selv meget alvorlige brande. Desuden er der nødudgange for hver 500 m. Dermed er der i de fleste scenarier gode forudsætninger for trafikanterne i tilfælde af brand.
Det er vigtigt, at brande detekteres hurtigt, og at der efter kort tid iværksættes de
nødvendige foranstaltninger for en brand (stængning, brandventilation mm.). Det
er afgørende at brandventilationen er tilstrækkelig og, at den styres i tunnelnetværket. Styringen må baseres på pålidelige oplysninger om trafikretningen, luftstrømninger, brandsted mm. Der må sørges for, at røgen aldrig snuer.
I sammenhæng med brand, ventilation og evakueringer er der opstillet en liste
med forslag, anbefalinger og tiltag:
 Ventilationen dimensioneres for en 100 MW brand og yder en strømningshastighed på 4.5
m/s.
 Der etableres et automatisk styringssystem for ventilationen, som er afhængigt af brandsted og trafikretning
 Automatisk hændelsesdetektering skal etableres, så brand og brandsted hurtigt detekteres
(60 s ved 5 MW), fx videobaseret hændelsesdetektering og/eller brandmeldekabler
 CO-målinger og sigt-målinger bruges til supplerende stedbestemmelse af branden.
 Automatiske bomme og rødblink lys etableres ved indkørselsportalerne.
 Rødblink lys og bomme kombineret med skilte etableres desuden ved rundkørslen i Salentunnelen.
 Styringssystemer for trafikken til og fra parkeringsanlægget og for brandporten til parkeringsanlægget må etableres.
 Brandhydranter, som lever op til brandvæsenets krav mht. vand tryk og vandmængde skal
installeres ved tunnelportalerne.
 Afstand mellem nødudgange anbefales (bibeholdt) 500 m
 Nødudgange skal markeres godt med lys og farve
 Dørene skal kunne betjenes fra en rullestol, og med en kraft på maksimalt 100 N.
 Evakueringslys med lysbånd eller LED lys per 5 m placeres på fortovskanten.
 Vejvisningsskiltene placeres per 25 m mindst 1.00 m over vejbanen.

9.3

Farligt gods hændelser

Forventningsværdien for hændelser med farligt gods (EV) i tunnelerne er beregnet for 2040 som vist i Tabel 9.2
Farligt gods hændelser
Forventede hændelser / år
Returperiode hændelser [år]
Forventede personskader/år
EV Forventede dødsfald/år

Tabel 9.2

Salentunnelen

Hauentunnelen

Fuglenestunnelen

2.98 10-5
33500
9.04 10-5
3.01 10-5

3.83 10-8
26000000
3.19 10-8
1.06 10-8

5.14 10-5
19500
1.84 10-4
6.12 10-5

Hele tunnelanlægget
8.12 10-5
12500
2.74 10-4
9.14 10-5

Forventede hændelser med farligt gods per år og returperioder (trafikniveau 2040)

Grænsen for at der gås videre med undersøgelser af farligt gods er normalt at
EV>0.001, hvor EV er den årlige forventningsværdi for dødsfald som følge af
farligt gods. Denne grænse gælder for hver tunnel. For alle tunneler i anlægget
rundt om Hammerfest er EV (forventede dødsfald) 0.00009 /år, hvilket er langt
under 0.001, og der anbefales derfor ikke videregående undersøgelser eller særlige tiltag på nuværende tidspunkt.
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9.4

Tiltag

Ud fra risikoanalysen foreslås en række tiltag. I den første gruppe af tiltag er der
fortrinsvis tale om fysiske tiltag, mens der i den anden gruppe er tale om undersøgelser, der eventuelt kan udmønte sig i fysiske tiltag. Tiltagene er opdelt for de
tre hovedkategorier af hændelser:




Ulykker
Brande
Farligt gods

Tiltagene er desuden opdelt på sandsynlighedsreducerende og konsekvensreducerende tiltag, og tiltagenes type er opdelt på





Geometri og konstruktion
Trafikstyring
Skilte og markering
Sikkerhedsudrustning

Tiltagene gælder alle dele af tunnelanlægget, med mindre det er specifikt beskrevet hvor tiltagene gælder. For hvert tiltag er der en kort beskrivelse samt en
kommentar om tiltagets virkning og omkostningseffektivitet. Endeligt er tiltagene prioriteret med en note 1 – 4 efter nedenstående retningslinje. Disse kategoriseringer af virkning og effektivitet baserer sig udelukkende på en kvalitativ vurdering.
Kategori
Krav og forudsætninger
Foreslåede tiltag med antaget god risikoreducerende effekt og omkostningseffektivitet
Tiltag, hvor der er en vis usikkerhed om (risikoreducerende) effekt eller omkostninger
Andre ideer, der foreslås undersøgt

Note
1
2
3
4

9.4.1 Foreslåede fysiske tiltag
Tiltag til at hindre ulykker eller reducere konsekvenserne heraf:
Geometri og konstruktion

Skilte/markering

Sandsynlighedsreducerende tiltag
Beskyttelse påkørselsudsatte dele i tunnelerne
Farvevalg og lyssætning af tunnelkonstruktionen
Portaler skal beskyttes for nedfald af sten, jord, sne
og sikres mod adgang for personer
Skulderbredden i Fuglenestunnelen føres frem til
rundkørslen
Forbud mod forbikøring
LED lys til at markere kørefeltets begrænsning
Visualisering for at understøtte hastighedsgrænser og
markere farlige forhold.
Kantstriber/spærremarkeringer med sinusfræsing
samt rumlefelter
Pile på vejbanen ved alle tunnelportaler, rundkørsler
og ved alle havarinicher.
Hastighedsbegrænsende foranstaltninger (rumlestriber, hump, lyssætning mm) indføres hen mod Fuglenestunnelens portaler, ved rundkørslen i Salentunnelen og i dagzonerne.
Automatiske bomme ved tunnelportaler.
Stængningsudrustning ved rundkørslerne.
Forbudsskilt mod tung trafik (indkørslen til Hauentunnelen)
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Forudsættes
Forudsættes
Forudsættes

1
1
1
3

Omkostningseffektivt
God risikoreducerende virkning,
omkostningseffektivt
God risikoreducerende virkning,
omkostningseffektivt
God risikoreducerende virkning,
omkostningseffektivt
God risikoreducerende virkning,
omkostningseffektivt
God risikoreducerende virkning,
omkostningseffektivt

2
2

Forudsættes
Forudsættes
Forudsættes

1
1
1

2
2
2
2
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Sikkerhedsudrustning

Geometriske tiltag

Sikkerhedsudrustning

Særlig lyssætning ved rundkørsler, (4 cd/m2)
Kraftig belysning (min 4 cd/m2) ved Fuglenestunnelen mod Elvetun.
I Hauentunnelen minimum luminans 2 cd/m2 og
overgangszone svarende til min 50 km/t.
Belysning i dagzonen – især området mellem Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
Overvågning, temperaturmåling og aktive advarselsskilte til trafikanterne for at imødegå problemer med
glat kørebane (is, vand)
Videoovervågning med hændelsesdetektering bruges
til at overvåge fodgængere, cyklister og mopedister i
tunnelen. Radioindsnak og gult advarselsblink bruges
som advarsel.
Videoovervågning med hændelsesdetektering bruges
til at overvåge dyr i tunnelen. Radioindsnak og gult
advarselsblink bruges som advarsel.
Hvis større flokke af dyr går ind i tunnelen, stænges
tunnelen midlertidigt med bomme.
Desuden opretholdes gærder ved tunnelen. Ved problemer med husdyr tages der kontakt til husdyrejere.
Konsekvensreducerende tiltag
Rundkørslerne må udformes således, at eventuelle
kollisioner har så lave konsekvenser som muligt
Vægelementer / føringskanter langs alle vægge
Havarinicher placeres per 250 m i Salentunnelen og i
Fuglenestunnelen
Overvågningsudstyr, fuld dækning med ITV, AID

Risikoreducerende virkning og
effektivitet kendes ikke
Forudsættes

3

Anbefales, god risikoreducerende virkning
Anbefales, god risikoreducerende virkning
Anbefales, risikoreducerende
virkning og effektivitet kendes
ikke
Omkostningseffektivt, hvis udstyret allerede findes.

2

Omkostningseffektivt, hvis udstyret / gærderne mm allerede
findes.

2

Forudsættes

1

Forudsættes
Forudsættes (Fuglenestunnelen),
anbefales (Salentunnelen)
Anbefales

1
1
(3)
3

1

2
3

2

Tiltag til at hindre brande eller reducere konsekvenserne heraf:
Nogle af de tiltag, der er nævnt ovenfor, for at reducere sandsynligheden for
ulykker kan også reducere sandsynligheden for brande. Ud over disse er der
identificeret tiltag, der reducerer konsekvenserne af brande.
Geometriske tiltag
Sikkerhedsudrustning

Konsekvensreducerende tiltag
Nødudgange for hver 500 m placeret ved havarinicher.
Ventilationen dimensioneres for en 100 MW brand i
Salentunnelen og Fuglenestunnelen og yde en strømningshastighed på 4.5 m/s.
Der skal etableres et automatisk styringssystem for
ventilationen, som er afhængigt af brandsted og trafikretning.
Automatisk hændelsesdetektering skal etableres, så
brand og brandsted hurtigt detekteres (60 s ved 5
MW), fx videobaseret hændelsesdetektering og/eller
brandmeldekabler
CO-målinger og sigt-målinger bruges til supplerende
stedbestemmelse af branden.
Automatiske bomme og rødblink lys etableres ved
indkørselsportalerne.
Rødblink lys og bomme kombineret med skilte etableres ved rundkørslen i Salentunnelen.
Styringssystemer for trafikken til og fra parkeringsanlægget og for brandporten til parkeringsanlægget
etableres.

C:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx

Forudsættes (Fuglenestunnelen),
anbefales (Salentunnelen)
Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

1

66

Detaljeret risikoanalyse: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest Kommune

Brandhydranter, som lever op til brandvæsenets krav
mht. vand tryk og vandmængde installeres ved tunnelportalerne.
Afstand mellem nødudgange anbefales 500 m
Nødudgange skal markeres godt med lys og farve
Betjeningskraften skal være maksimalt 100 N og dørene skal kunne betjenes fra en rullestol.
Evakueringslys med lysbånd eller LED lys per 5 m
placeres på fortovskanten (altid tændte)
Vejvisningsskiltene placeres per 25 m mindst 1.00 m
over vejbanen.

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.
Krav / forudsætning.
Krav / forudsætning.

1
1
1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Andre tiltag, herunder organisation, planlægning og andet:
Diverse

Diverse

Diverse

Sandsynlighedsreducerende tiltag
Hyppig rensning og inspektion af tunneler / sikkerhedssystemet.
Vejhjælp som med kort frist kan yde førstehjælp,
alarmere, fjerne tabte genstande, etc.
Konsekvensreducerende tiltag
Procedurer for trafikstyring og radioindsnak, herunder stedsafhængige beskeder.
Periodiske øvelser for indsats og styring af det tekniske anlæg.
Tilstrækkelig bemanding, træning og udstyr for VTS’
håndtering af alle hændelser inkl. ”falske” alarmer.
Reduktion af støv og dug problemer ved brug af ventilationsanlægget.
Integration af VTS i det nye nødnett således, at de
kan kommunikere med nødetaterne.
Andet
Der udarbejdes en beredskabsplan, der beskriver anlæggets udformning og som tager resultaterne af risikoanalyserne i betragtning.
I beredskabsplanen indgår en koordinering med parkeringsanlæggets beredskabsplan..

Krav / forudsætning

1

Risikoreduktion og forbedrede
driftsforhold.

3

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Krav / forudsætning.

1

Risikoreduktion.
Effektivitet kendes ikke.
Ønskeligt, men virkning og effektivitet kendes ikke

3

Krav / forudsætning

1

Krav / forudsætning

1

3

9.4.2 Undersøgelser
Desuden anbefales følgende undersøgelser.
Tiltag til at hindre ulykker eller reducere konsekvenserne heraf:

Sikkerhedsudrustning
Vandforsyning

Sandsynlighedsreducerende tiltag
Regulering på vejene hen mod rundkørslerne for at
prioritere udkørsel af tunnelen.
Prioriteret trafikføring for at undgå kødannelse hhv
for at sørge for opløsning af kø
Forbedret belysning i tunnelen, fx 4 cd/m2 overvejes i
hele tunnelanlægget
Eventuel vandforsyning med vandledning i tunnel

Andet

Forbedret snerydning og grusning i portalområder.

Trafikstyring

Ønskeligt, men virkning og effektivitet kendes ikke
Ønskeligt, men virkning og effektivitet kendes ikke
Risikoreduktion, men næppe
omkostningseffektivt
Undersøges i henhold til SV
Rapport Nr. 228 [38]
Beslutning herom kan tages,
efter observation af forholdene

3
3
3

3

Yderligere tiltag til at hindre brande eller reducere konsekvenserne heraf:
Trafikstyring

Sandsynlighedsreducerende tiltag
Mulighed for at stoppe køretøjer med tekniske problemer udenfor tunnelen.
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Sikkerhedsudrustning

Konsekvensreducerende tiltag
Røgdetektorer i supplement til brandmeldekablerne
for at få et pålideligt og system.
Evt. højttalere i tunnelen (SLASS system) som supplerende kommunikationsmiddel.
Evt. skilte, der bruges aktivt for at opfordre trafikanter til at stoppe og evakuere til fods.
Vurdering af netvirkning i Salentunnelen og Hauentunnelen. Bestemmelse af dimensioneringskrav for
ventilationen i Hauentunnelen.

Omkostningseffektivitet ukendt.

3

Næppe omkostningseffektivt.

3

Begrænset risikoreducerende
effekt.
Nødvendigt for at dimensionere
anlægget

4
1

Tiltag til at hindre hændelser med farligt gods / reducere konsekvenserne:
Trafikstyring

Sandsynlighedsreducerende tiltag
Evt. restriktioner i rushtimerne, så trafikken vil foregå i tidsrum, hvor trafikken er lav.

9.5

Næppe omkostningseffektivt

4

Konklusion

Resultatet af risikoanalysen viser, at risikoen i Salentunnelen, den dertil knyttede
Hauentunnelen samt Fuglenestunnelen er på et acceptabelt lavt niveau. Med de
risikoreducerende tiltag, som allerede er indført i projekteringen og de øvrige
forudsætninger, der er beskrevet ovenfor, er der opnået en dødfaldsrate der er
betydeligt bedre end den tilsvarende rate for de veje og gader som tunnelerne
aflaster. Tunnelerne vil dermed bidrage til bedre sikkerhed på vejnettet i området
omkring Hammerfest.
De risikoforøgende særtræk som tunnelerne har (fx kryds i og udenfor tunnelen,
ved portaler og pga. store gradienter) er kompenseret med lavere hastighedsgrænser og sikkerhedsudrustning.
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Nr. Krav
1-3 Pkt. 4.8.2 Kryss
utenfor tunnelåpningen:
1
Når vegen gjennom
tunnelen er
forkjørsveg, skal
plankryss (X-kryss,
T-kryss og rundkjøring) ikke anlegges
nærmere tunnelåpningen enn 2 x
stoppsikt (LS).

2

Appendiks: Fravik

Beskrivelse, begrunnelse
Krav til avstand til rundkjøring er 2 x stoppsikt. Ls for dimensjoneringsklasse S1
og 60km/t = 70m, dvs 2 x Ls = 140m.
I vårt forslag (alt.2 vestre linje, tunnelarm nordvest for Breilia skole) er det en avstand på ca. 80-90m mellom tunnelportalåpning (med antatt portallengde 10m) og
sirkel rundkjøring. I tillegg går vegen fra rundkjøringen under Skolebakken (bru.)
Det er ikke forutsatt fotgjengerkrysning i plan.
Begrunnelse for fravikssøknad er at det ikke er mulig å flytte rundkjøringen lengre
bak pga. meget trangt område og konflikt med bebyggelse.
Regionvegsjefens begrunnelse for vedtak eller anbefaling: Det søkes om fravik
fra krav i handbok 021, kapittel 4.8.2 om kryss utenfor tunnelåpningen. Bakgrunn
for søknaden er kommunedelplan for ny Rv 94 gjennom Rypefjord og Hammerfest. Nordvest for Breilia skole er det i alternativ 2, vestre linje planlagt en rundkjøring utenfor tunnelåpningen for tilknytning til eksisterende kommunalt vegnett.
Rundkjøringen vil ligge ca 80 – 90 meter utenfor tunnelåpningen, noe som er ca 50
- 60 meter mindre enn 2 x stoppsikt. Plassering av rundkjøring er låst da området er
trangt med et vann, en elv og tett bebyggelse som vegen vil komme i konflikt med.
Løsning for tilstøtende vegnett vil bli temmelig vanskelig dersom
rundkjøringen flyttes. Flere bygninger må i så fall innløses med tilhørende ekstra
kostnader. Kurvatur på tilstøtende vegnett vil heller ikke bli god. Dette gjør at den
omsøkte plassering egentlig er eneste praktisk mulige løsningen og konsekvensen
av at fravik ikke innvilges blir at tiltaket ikke vil være gjennomførbart.
Det vil være ugunstig for trafikksikkerheten med et kryss så vidt nært tunnelåpningen, men det kan til en viss grad kompenseres med tydelig skilting.
Kravet om 2 x stoppsikt er satt ut fra at Rv 94 er forkjørsveg. Hvis vi forutsetter at
det bygges rundkjøring vil trafikken på riksvegen ha vikeplikt for trafikk i rundkjøringen og kravet til avstand fra tunnelåpningen er da 1 x stoppsikt. Dette kravet
innfris med den omsøkte løsningen.
Saken har vært forelagt og avklart med Vegdirektoratet før formell søknad om
fravik ble sendt og søknaden anbefales derfor.
Vegdirektoratets begrunnelse for vedtak: Pkt. 4.8.2 i håndbok 021: ”Når trafikken fra tunnelen er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand fra tunnelåpning til
vikepliktlinje, stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn stoppsikt”.
Salentunnelen får en lengde på 1700-1800 meter. En eventuell rundkjøring i tunnelen vil/skal dempe farten inn mot og gjennom rundkjøringa, men geometrien i tunnelen er planlagt slik at det må forventes at fartsnivået ut av tunnelåpningene kan
komme til å ligge høyere enn skiltet fartsgrense på 60 km/t. Vi mener at en trafikkfart på 80 km/t bør legges til grunn for fastsettelse av stoppsiktlengde fra tunnelåpningen for Salentunnelen i alternativ 2, vestre linje, til rundkjøringa som er
planlagt ved Breilia/Elvetun. Prognosetrafikken (år 2034) er beregnet til ca 11000
kjøretøy ÅDT. Ut fra fart og trafikkmengde benyttes dimensjoneringsklasse S4 for
å bestemme stoppsikt. Stoppsiktkravet er 145-155 meter avhengig av horisontalkurvaturen inn mot rundkjøringa. Tegningene C4, RK3C og RK1A-2 viser at stoppsiktkravet innfris for alternativ 2, vestre linje (stoppsiktlengde ca 200 meter), men
ikke for alternative 1, østre linje (oppgitt stoppsiktlengde ca 110 meter) før justering av dette alternativet. Justert alternativ 1 er behandlet i eget fraviksskjema (Elvetun).
Strekningen mellom Breilia/Elvetun og Fuglenes, som inneholder en ? lang tunnel,
skiltes med fartsgrense 60 km/t, som det også forventes at fartsnivået ved tunnelåpningene vil ligge på. Stoppsiktkravet i dimensjoneringsklasse S1 er 70-80
meter. Lengda fra tunnelåpningen til rundkjøringas vikepliktlinje er oppgitt til 8090 meter for alternativ 2, dvs at stoppsiktkravet innfris.
I vårt forslag (alt.1 østre linje) er det en avstand på ca. 110m mellom tunnelportalåpning (med antatt portallengde 10m) og sirkel rundkjøring. Det er ikke forutsatt
fotgjengerkrysning i plan.
Begrunnelse for fravikssøknad er at det ikke er ønskelig å flytte rundkjøringen
lengre bak pga. konflikt med utløpet av Storvannet/elva. Det er ikke bestemt endelig plassering av rundkjøringen, dette gjøres i reguleringsplanfasen.
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Regionvegsjefens begrunnelse for vedtak eller anbefaling: Det søkes om fravik
fra krav i handbok 021, kapittel 4.8.2 om kryss utenfor tunnelåpningen. Bakgrunn
for søknaden er kommunedelplan for ny Rv 94 gjennom Rypefjord og Hammerfest. Ved Elvetun er det i alternativ 1, østre linje planlagt en rundkjøring utenfor
tunnelåpningen for tilknytning til eksisterende kommunalt vegnett. Rundkjøringen
vil ligge ca 110 meter utenfor tunnelåpningen, noe som er ca 30 meter mindre enn
2 x stoppsikt. Plassering av rundkjøring er forholdsvis fastlåst da området er trangt
med et vann, en elv og tett bebyggelse som vegen vil komme i konflikt med.
Å trekke rundkjøringen lengre bak vil gjøre at den kommer i konflikt både med
elva og bebyggelse på motsatt side av elva. Dette vil medføre ekstra kostnader
både i form av en mer komplisert byggeprosess og innløsning av flere hus.
Kravet om 2 x stoppsikt mellom kryss og tunnelåpning er satt av hensyn til trafikksikkerheten. Med kortere avstand vil de trafikksikkerhetsmessige forholdene bli
noe dårligere. I dette tilfellet vil avstanden være ca 110 meter istedenfor kravet på
140 meter. Forskjellen er dermed ikke så stor og de trafikksikkerhetsmessige forholdene antas derfor å ikke forringes vesentlig.
Kravet om 2 x stoppsikt er satt ut fra at Rv 94 er forkjørsveg. Hvis vi forutsetter at
det bygges rundkjøring vil trafikken på riksvegen ha vikeplikt for trafikk i rundkjøringen og kravet til avstand fra tunnelåpningen er da 1 x stoppsikt. Dette kravet
innfris med den omsøkte løsningen.
Søknaden anbefales derfor.
Vegdirektoratets begrunnelse for vedtak: Formell oversendelse er datert 13.
september 2010. I den hadde alternativ 1, østre linje, en avstand på 110 meter fra
nordre tunnelåpning for Salentunnelen til vikepliktlinja i rundkjøringa ved Elvetun.
Dimensjoneringsklasse S4 med stoppsiktkrav 145-155 meter bør legges til grunn
fordi fartsnivået for trafikken ut av Salentunnelen kan komme til å ligge omkring
80 km/t.
På grunn av for kort stoppsiktlengde ble alternativ 1 justert og oversendt hit til Vdt
i e-post datert 14. desember og 20. desember 2010 fra Region nord v/ Bjørn Tore
Olsen. I justert alternativ 1 er avstanden mellom nordre portal i Salentunnelen og
rundkjøringa ved Elvetun ca 140 meter, som er tilnærmet lik stoppsiktkravet. Avstanden mellom Fuglenestunnelens søndre portal og overnevnte rundkjørings vikepliktlinje er ca 130 meter (stoppsiktkrav i dimensjoneringsklasse S1 er 70-80 meter).
I vårt forslag er det en avstand på ca. 70m mellom tunnelportalåpning (med antatt
portallengde 10m) og sirkel rundkjøring. Det er ikke forutsatt fotgjengerkrysning i
plan. Begrunnelse for fravikssøknad er at det ikke er praktisk mulig å flytte rundkjøringen så langt ut i sjøen slik at avstandskravet oppfylles.
Regionvegsjefens begrunnelse for vedtak eller anbefaling:
Det søkes om fravik fra krav i handbok 021, kapittel 4.8.2 om kryss utenfor tunnelåpningen. Bakgrunn for søknaden er kommunedelplan for ny Rv 94 gjennom
Rypefjord og Hammerfest. Ved Fuglenes i Hammerfest er det planlagt en rundkjøring utenfor tunnelåpningen for tilknytning til eksisterende kommunalt vegnett.
Rundkjøringen vil ligge ca 70 meter utenfor tunnelåpningen, noe som er ca 70
meter mindre enn 2 x stoppsikt. Plassering av rundkjøring er låst av hensynet til
hvor langt ut i sjøen det er praktisk mulig å flytte den.
Å anlegge store fyllinger i sjø er av hensyn til miljøet ikke ønskelig. Store deler a
småbåthavna vil også gå tapt hvis rundkjøringen flyttes ut i sjøen. Det medfører
videre ekstra kostnaden for prosjektet.Løsning for tilstøtende vegnett vil dessuten
bli temmelig vanskelig dersom rundkjøringen flyttes. Dette sammen med tett bebyggelse i området gjør at den omsøkte plassering egentlig er eneste praktisk mulige løsningen og konsekvensen av at fravik ikke innvilges blir at tiltaket ikke vil
være gjennomførbart.
Det vil være ugunstig for trafikksikkerheten med et kryss så vidt nært tunnelåpningen, men det kan til en viss grad kompenseres med tydelig skilting.
Kravet om 2 x stoppsikt er satt ut fra at Rv 94 er forkjørsveg. Hvis vi forutsetter at
det bygges rundkjøring vil trafikken på riksvegen ha vikeplikt for trafikk i rundkjøringen og kravet til avstand fra tunnelåpningen er da 1 x stoppsikt. Dette kravet
innfris med den omsøkte løsningen.
Saken har vært forelagt og avklart med Vegdirektoratet før formell søknad om
fravik ble sendt og søknaden anbefales derfor.
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Pkt. 4.8.1 Kryss i
tunnel. Kryss i tunnel skal unngås.
Unntak behandles
som fravik i en
tidlig planfase.

Vegdirektoratets begrunnelse for vedtak: Pkt. 4.8.2 i håndbok 021: ”Når trafikken fra tunnelen er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand fra tunnelåpning til
vikepliktlinje, stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn stoppsikt”.
Strekningen mellom Breilia/Elvetun og Fuglenes skiltes med fartsgrense 60 km/t,
som det også forventes at fartsnivået vil ligge på i og ved tunnelåpningene. Stoppsiktkravet i dimensjoneringsklasse S1 er 70 meter. Avstandskravet oppfylles med
planlagt utforming som vist i søknaden. Utformingen godkjennes uten gangfelt
mellom rundkjøring og tunnelåpning.
Omkjøringsvegen (Salentunnelen) for Hammerfest sentrum må tilknyttes planlagt
parkeringsanlegg i fjellet (Salen), og da er det nødvendig med kryss (rundkjøring)
for adkomst til parkeringsanlegget.
Regionvegsjefens begrunnelse for vedtak eller anbefaling: Det søkes om fravik
fra krav i handbok 021, kapittel 4.8.1 om kryss i tunnel. Bakgrunn for søknaden er
at det ønskes atkomst til planlagt parkeringshus i fjell fra den planlagte Salentunnelen.
Dersom parkeringsanlegget skal ha direkte atkomst fra Rv 94 er dette eneste mulighet. Alternativet er omkjøring via sekundært vegnett gjennom Hammerfest
sentrum.
Kryss i tunnel er av trafikksikkerhetsmessige grunner ikke heldig. Løsningen er
imidlertid gunstigere for framkommelighet og miljø enn alternativet vil være, og
trafikksikkerhetsmessig er det heller ikke heldig å lede trafikken til og fra parkeringsanlegget gjennom sentrumsgatene.
Saken har vært forelagt og avklart med Vegdirektoratet før formell søknad om
fravik ble sendt og søknaden anbefales derfor.
Vegdirektoratets begrunnelse for vedtak: Salentunnelen er planlagt med en
lengde på 1700-1800 meter. SVRN og Hammerfest kommune ønsker en rundkjøring i tunnelen plassert i ca 500 meter avstand (i alternativ 2 for rv. 94) fra østre
tunnelåpning. Hensikten med rundkjøringa er å føre trafikk til Hammerfest sentrum
direkte fra rv. 94 til et parkeringsanlegg i et fjellrom uten å måtte benytte gatene i
byen.
Vegdirektoratet mener at en slik trafikkløsning kan være aktuell fordi det da blir
mulig å stenge dagens rv. 94 for biltrafikk i deler av sentrum. Den må imidlertid
kunne brukes til omkjøring ved stenging av tunnelen dersom ikke andre akseptable
omkjøringsmuligheter finnes. Rv. 94 ender i Hammerfest, dvs at vi kan betrakte
biltrafikken som stort sett ensartet. Vi behøver ikke skille mellom gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Prognosetrafikken (år 2034) er ca 4500 kjøretøy ÅDT vest
for planlagt rundkjøring i tunnel og ca 11000 kjøretøy ÅDT øst for rundkjøringa. I
tunnelsikkerhetsforskriften er det krav om rømningsveg ved ÅDT over 8000 kjøretøy ÅDT. Atkomsten fra rundkjøringa til parkeringsanlegget kan bli rømningsveg?
Vegdirektoratets aksept av rundkjøring i Salentunnelen forutsetter sikkerhetsgodkjenning etter tunnelsikkerhetsforskriften. Risikoanalysen må ta utgangspunkt i et
fartsnivå på 80 km/t i tunnelen og stoppsiktlengde på 155 meter (krav) gjennom
hele tunnelen.
En risikoanalyse må videre baseres på:
- Tunnelklasse D med tunnelprofil T10,5 i hele tunnelens lengde
- Rundkjøringa i tunnelen må ha en ytre diameter på minimum 40 meter.
- Rømningsveg (nødutgang) for hver 500 meter i hele tunnelsystemet
- Parkeringsanlegget må ha en annen kjøreutgang i tillegg til tunnelen, og som
også må kunne brukes av brannvesenet for å få rask tilgang til tunnelen
- Vegtunnel og parkeringsanlegg må være separate brannceller (det stilles krav
til ventilasjon, branndører og vedlikehold)
- Det må inngås klare avtaler mellom eier (forvalter) av tunnel og eier av parkeringsanlegg
- Tunnelsikkerhetsforskriften tillater ikke 2 ulike tunnelforvaltere til en tunnel/ett tunnelsystem (det bør kunne løses)
- Det må foreligge en omkjøringsveg når tunnelen stenges ved vedlikehold og
ved uforutsette hendelser
Fordeling på kostnadsbærere blir tema for forhandlinger mellom Hammerfest
kommune og Statens vegvesen
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Appendiks: Gennemgang af krav i HB
N500

12.1

Indledning

Fuglenes
2040
(8000)
Salen
2040
(5700 - 6500)
Hauen
2040
(1300)

Figur 12.1

Tunnelklasser. * Tunnelklasse B: tunnelprofil T8,5 kan benyttes ved ÅDT
≤ 1 500, forudsat at sikkerheden er ivaretaget.

I Figur 12.1 vises reglerne fra HB N500 for klassificering af tunneler.
Salentunnelen er 1.740 km lang og ÅDT forventes 20 år efter åbning at være
5700 - 6500 kt/d. Det fremgår af HB N500, at tunnelen skal klassificeres i klasse
C.
Fuglenestunnelen er 1.450 km lang og ÅDT forventes 20 år efter åbning at være
8000 kt/d. Det fremgår af HB N500, at tunnelen er på grænsen mellem klasse C
og klasse D.
Hauentunnelen er under 1 km lang (men indgår i et tunnelsystem, så den samlede
længde til udkørsel kan være ca. 1.2 km). ÅDT forventes 20 år efter åbning at
være 1300 kt/d. Ifølge HB N500 skal tunnelen dermed klassificeres i tunnelklasse B.

12.2

Sammenligning med krav

I det følgende er kravene i HB N500 sammenlignet med tunnelsystemets udformning.
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12.2.1 Geometriske krav
Ref.
HB
N500
4.1

HB N500 Krav
“citat”

Salen
tunnelen

”Støtpute eller eller andre godkjente rekkverksløsninger skal benyttes ved
avramper og andre udformninger som gir farlige sidehinder. ... ...

Dette
kunne
vurderes
ved rundkørslen.

4.2.2

Krav til stoppsikt vil bestemme minste horisontalkurve.... Sammenhengen
mellom horisontalkurveradius (R), stoppsikt (LS) og avstand fra bilførerens
øye til tunnelveggen (B) er gitt ved formelen R = LS2/8B.
” Med unntak for undersjøiske tunneler skal ikke veg i tunnel bygges med
mer enn 5 % stigning.”
” Veg i tunnel unntas fra forbikjøringskravene i HB N100. Det kan likevel
være aktuelt å legge til rette for forbikjøring i tunnel. Forbikjøringsmuligheter sikres ved å sørge for at sikten er tilstrekkelig eller ved å anlegge
ekstra kjørefelt, ... I tunneler hvor forbikjøringsmuligheter sikres med tilstrekkelig sikt, anbefales det å benytte meget slake kurve
”Det skal være en overgangssone mellom skulderbredden på veg i dagen
og skulderbredden på vegen i tunnel…. Skisse av overgangssone for toløpstunneler er vist i figur 4.3.
For å eliminere trafikkfare ved utrasing av blokker eller stein, ved
snøskred, nedfallende is eller liknende og for å hindre at vann renner ut
over påhugget og ned i vegbanen, skal det bygges portaler i tunnelmunningene.
I tillegg skal det sikres at forskjæringen inn mot portalen har tilstrekkelig
bredde ut fra plassbehov ved mulig nedfall av is, snø eller stein...
Tunnelklasse B T9.5
T10.5
Tunnelklasse C T10.5
Tunnelklasse D T10.5
Kjørefeltbredder
ÅDT<1500: 3.25 m, ÅDT > 1500: 3.5 m
Ved ujevn trafikkmengde over døgnet eller over året, eller hvis det er stor
usikkerhet i beregningsgrunnlaget for ÅDT(20), anbefales tunnelklasse valgt
ut fra en spesiell vurdering. En slik spesiell vurdering for valg av tunnelklasse skal være basert på risikoanalyse.
Høy tungtrafikkandel eller større døgnvariasjoner kan begrunne en annen
standard for tunnel og veg sett under ett.
”Kravet på fri høyde i tunneler er 4.6 m”.
”Minimum høyde til teknisk utrustning skal være 4.8 m...”
Gang- og sykkelveg føres ... i samme tunnel skilt med rekkverk fra biltrafik- Forbud
ken,...
”Opphøyd del av skulder skal utføres med kantstein og med asfalt eller
betongdekke, med minimum 5 % fall mot kjørebanen (figur 4.22). Kantstein
skal være lav og ikke-avvisende og plasseres 0,25 m fra kjørebanekant”
I tunnelens lengderetning monteres enten veggelementer av betong eller
føringskant av betong
” Normalavstand for nisjer fremgår av ...5. De gitte avstander er omtrentlige mål. Plassering skal tilpasses lokale forhold som bergforhold og geometri. Toleranse i plassering bør være innenfor ± 50 m” … ”Tunnelklasse
B, Normalavstand havarinisje 500 m, tunnelklasse C: 375 m, tunnelklasse
D 250 m.
Havarinisjer utformes som vist på figur 4.23
Teknisk rom skal plasseres i egen nisje med tett vegg mot trafikkrommet.
Nødstasjoner mellom havarinisjene plasseres i skap.
Skapene kan plasseres på føringskant av betong eller innfelles i tunnelveggen. Av trafikksikkerhetshensyn skal framkant av skap være utenfor normalprofil
I tunneler i tunnelklasse D (og eventuelt C) som bygges med nødutganger
fra tunnelen til det fri (se punkt 5.1) eller rømningstunnel med gangbare
tverrforbindelser til hovedløpet, skal avstanden mellom utgangene/
tverrforbindelsene ikke overstige 500 m.

4.2.3
4.2.4

4.3.1

4.3.2

4.4

4.5.1
4.4

4.4
4.51
4.51
4.5.5
4.5.6

4.5.7
4.6.1

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.3

4.7
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4.8.1
4.8.2

Kryss i tunnel skal unngås.
Når vegen gjennom tunnelen er forkjørsveg, skal plankryss … ikke anlegges nærmere tunnelåpningen enn 2 x stoppsikt (LS).
Når trafikken fra tunnelen er vikeplikts- eller signalregulert, skal avstand
fra tunnelåpning til vikepliktlinje, stopplinje eller gangfelt ikke være mindre enn stoppsikt).

12.2.2 Skiltning
Ref.
HB
N500
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
5.2.1
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.4
6.4
6.4
6.4

Krav til skiltning i følge HB N500
Skiltning uden for tunnel:

Salen
tunnelen

Fuglenes- Hauen
tunnelen tunnelen

Tunnelnavn (727.4/eller blot navn)
Advarselsskilt tunnel (122)
Hastighedsbegrænsningsskilt
Forbud for syklende / gående
Brat bakke for hældning > 5%
Radiostationsfrekvens
Rødt stopblinksignal
Bom med lys
Skilt for nødtelefon og brandslukker
Variable skilte overvejes
Skilt ”høydegrense”
Skilte mm. inde i tunnelen
Skiltene skal være belyst, evt. vha. indvendig belysning.
Fri høyde under sideplasserte skilt skal være min. 2,0 m over skulder.
Bom med stoplys
Hastighedsbegrænsningsskilte
Advarselsskilt ”Rundkørsel”
Oplysningsskilt Rundkørsel
Radiostation/ frekvens for hver 500 m
Skilte for havarinisjer
Skilt for nødtelefon og brandslukker
Avstandsmarkering til tunnelåpning for tunneler over 3 km
Nødudgangsskilt
Etterlysende rømningsskilt til nærmeste nødutgang.
Skiltes virkning på (belysning) og ventilation skal vurderes specielt
Variable skilte kan overvejes
Visuel føring. Kantlinier skal brukes til afgrensning av kørebanen mod
skulder. Profilerte linjer
Adskillelse af kørebaner lang midtlinien (enkelt – eller dobbelt linje) med
lett synlige midler. Profilerte linjer
Vegbane reflektorer bør vurderes, især ved lavt belysningsnivå.
Profilert oppmerkning ...i tunnel bør føres minst 100 m ud av tunnelen.

12.2.3 Sikkerhedsudstyr
Ref.
HB N500
5.2.1
5.2.1
5.2.1
4.6.1
4.6.1
5.2.2.3
5.2.2.3

5.2.1
5.2.1/

Krav til sikkerhedsudstyr klasse C/D ifølge HB N500
Nødstrømsanlæg
Ledelys/rømningslys per 62.5 m (ændret til 25 m)
Nødstasjon per 125 m
Nødstasjon i tilknytning til havarinisjer monteres i støvtett kiosk med innvendig belysning.
Nødstasjoner mellom havarinisjene plasseres i skap.
Hver nødstasjon skal inneholde en nødtelefon og to brannslokkere.
Nødtelefon skal være av en type som gir ringesignal når røret løftes av. Telefonen skal gi kontakt med bemannet
sentral, fortrinnsvis vegtrafikksentral.
Fjernstyrte bommer for stengning (kan overvejes)
Radio- og kringkastningsanlæg
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5.2.3

5.2.1
5.2.1/
5.2.2.7

Tunneleier har ansvar for å etablere radioanlegg for videreformidling av
nødkommunikasjon og kringkasting i alle tunneler lengre enn 500 m.
Radioindsnak
Mobiltelefon (kan overvejes)
Høydehinder ... bør være deformerbart og ha en ekstra sikring som hindrer
nedfall ved påkjørsel. Høydehinder kan sløyfes dersom bruer eller andre
konstruksjoner har den nødvendige avvisende effekt...

12.2.4 Brand og farligt gods
Ref.
HB
N500
5.2.1
5.2.2.4
5.4.2
5.4.2

5.5

Krav i følge HB N500

Salen
tunnelen

Fuglenes- Hauen
tunnelen tunnelen

Salen
tunnelen

Fuglenes- Hauen
tunnelen tunnelen

Slokkevann. Alternative løsninger er: etablering av egne kummer (ca. 6
m3) i tilknytning til drenssystemet…, tankvogn med tilstrekkelig kapasitet
(minimum 6 m3), slokkevannsreservoar ved lavbrekk
For brannsikring av vann- og frostsikring henvises det til HB R510 Vannog frostsikring i tunneler.
5.4.2 Brannmotstand. Krav til konstruksjoner
Dimensjonerende brann og krav til konstruksjoners brannmotstand
er...Tunnelklasse C: 50MW, 60 minutter HC brandkurve, Tunnelklasse D:
100 MW, 60 minutter HC brandkurve.
I Norge faller de fleste tunnelene normalt i restriksjonsklasse a. Dersom
det transporteres særlig farlig gods i tunnelen vil en risikoanalyse kunne
belyse behovet for å innføre andre restriksjonsklasser.

12.2.5 Øvrige krav
Ref.
HB
N500
5.6
8.2
8.4
8.4
8.6

10.2
10.3.1
10.3.3.1

10.4.1
10.4.1
10.4.4

10.4.4

Krav i følge HB N500

For alle tunneler lengre enn 500 m har tunneleier ansvar for at der utarbeides en beredskapsplan.
Avstanden mellom kummer på samme ledning bør ikke overstige 80 m.
På ledning for oppsamling av overflatevann og vann fra vask av tunnelen
skal det monteres sandfang med største avstand 80 m.
Det skal legges spesiell vekt på at eventuell lekkasje av brannfarlige væsker ikke skal spre seg til andre deler avtunnelrommet.
Størrelse og antall pumpestasjoner skal bestemmes ut fra stedlige forhold,
totaltenergiforbruk, drift og vedlikehold, sikkerhets- og beredskapsnivå.
Xxx .
”… strømforsyning sikres ved uavhengig forsyning fra begge tunnelmunninger som kobles sammen …”
Belysning. Generelt. Vegtunneler med lengde over 100 m skal ha belysning.
For ÅDT(10) mellem 4000 - 8000 (ved 80 km/t) ska indre sone dag/nat
luminansen være 2 cd/m2 / 1 cd/m2. Adaptionsluminans 5%.
ÅDT(10) > 8000 (ved 80 km/t) ska indre sone dag/nat luminansen være 4
cd/m2 / 2 cd/m2. Adaptionsluminans 5%
Det skal monteres ventilasjonsanlegg i tunneler med lengde over 1000 m
når ÅDT er over 1000 kjøretøy/døgn.
Luftkvaliteten skal overvåkes med måleutstyr for CO og NO2 (eller eventuelt NO).
Krav til brannventilasjon: For Tunnelklasse C, > 1km: 50 MW, HC
brandkurve 60 min og minimum lufthastighet 3.5 m/s, For Tunnelklasse
D, > 1km: 100 MW, HC brandkurve 60 min og minimum lufthastighet 4.5
m/s
Ved stigning over 2 % skal nødvendig lufthastighet beregnes.
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Appendiks: Modellering af særtræk

13.1

Indledning

78

I det følgende beskrives, hvordan særtræk modelleres i den detaljerede risikoanalyse. Modeller indgår i beregningen med modellen for den kvantitative analyse
[39]. Andre særtræk må modelleres separat.
Modelleringen af særtræk sker med henblik på at udregne antal ulykker, personskader og dødsfald per år og per køretøjskilometer. Ulykkerne betragtes i de tre
hovedgrupper: Trafikulykker, Brande og hændelser med farligt gods.
Når der i det følgende omtales risikoforøgelse (eller reduktion) er dette (med
mindre anden reference gives) set i forhold til en ”gennemsnits”-tunnel, der er
modelleret på baggrund af alle tunneler i Norge.

13.2

Geometriske forhold

13.2.1 Tunneltværsnit
Tunnels bredde, herunder antal kørefelt og deres bredde, har betydning for trafikkapaciteten og mulighed for forbikørsel. Dette er indarbejdet i risikomodelleringen af trafikmængden.
Der er opstillet en model for sammenhængen mellem bredde og hastighed [39].
Forhold ved kurver (sigt mm.) behandles under ”horisontalradier”. Tunnelerne
har kørefelter på 3.50 m og har dermed ingen risikoforøgelse af denne grund.

Figur 13.1

Forøget risiko ved kørebanebredde i afhængighed af hastighedsgrænse.

Frihøjden er generelt mere end tilstrækkelig og det specificeres, at højden skal
være mindst 5.00 m til teknisk udrustning.
13.2.2 Gradienter
Generelt frarådes gradienter over 3 % i nye vejtunneler, og i almindelighed tillades gradienter over 5 % ikke. Salentunnelen har i den sydlige del gradienter på
4.31 %, mens den øvrige del af anlægget har gradienter under 2 %.
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Figur 13.2

Forenklet længdeprofil og stigningsgrader for Salentunnelen
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Figur 13.3

Forenklet længdeprofil og stigningsgrader for Fuglenestunnelen
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Figur 13.4

Forenklet længdeprofil og stigningsgrader for Hauentunnelen. Pr. 500 –
660 er tunneldelen mellem rundkørsel og P-anlæg.

Ulykker
En model er foreslået for at tage hensyn til gradientens påvirkning på den generelle ulykkesfrekvens. Gradienten kan både være negativ (fald) og positiv (stigning). En ulykkesmodifikationsfaktor (Accident Modification Factor, AMF), baseret på publikationen fra Hauer [53] om dette tema, er formuleret som følger,
hvor G er gradienten i procent:
AMFgradient = e0.081(G-2).
Sammenhængen er illustreret i Figur 13.5 for gradienter mellem -5 % og +5 %.

Figur 13.5

Ulykkesmodifikationsfaktor (Accident Modification Factor, AMF) afhængig af tunnelens gradient.
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Gradient [%]
AMF

-8
1.63

-7
1.49

Tabel 13.1

-5
1.28

-4
1.18

-3
1.08

-2
1

-1
0.92

0
0.85

1
0.92

2
1

3
1.08

4
1.18

5
1.28

7
1.49

8
1.63

Ulykke modifikation faktor (Accident Modification Factor, AMF) afhængig af tunnelens
gradient.

Ved gradienter på 4.3 % er ulykkesrisikoen forøget med 21 %; ved 6.6 % er risikoforøgelsen næsten 50 %. Ved de øvrige gradienter, der forekommer i anlægget
(ca. 1.5 % - 2 %), er ulykkesrisikoen ikke forøget som følge af gradienten, men
derimod let reduceret.
Brande
Tilsvarende til den ovenstående model for ulykker anvendes en sammenhæng
mellem gradient og brandhændelser. Modellen er baseret på observationer og
ekspertudsagn og udtrykker en forøget frekvens af brande ved stigninger. Der er
opstillet en sammenhæng for brandmodifikationsfaktoren (Fire Frequency Modification Factor, FMF) (vist i Figur 13.6), der tager særskilt tager betydningen af
tung og let trafik i regning.
Fire Frequency Modification
Factor FMF

10

-8

-7

-6

-5

-4

-3

Lette køretøjer

Figur 13.6

-2

8
6
4
2
0

-1

0

1

2

3

Gradient [%]
Tunge køretøjer

4

5

6

7

8

Samlet ved 8% TTA

Brandmodifikationsfaktor (Fire Frequency Modification Factor, FMF)
afhængig af tunnelens gradient og køretøjstypen, samt samlet for 8 %
tungtrafikandel (TTA).

Ved gradienter på 4.3 % er brandrisikoen (når middelværdien for stigningen og
faldet udregnes, og der regnes med 10 % tungtrafikandel) forøget med en faktor
ca. 1.42 ved de øvrige gradienter, der forekommer i anlægget (ca. 1.5 % - 2 %) er
brandrisikoen ikke forøget men derimod let reduceret.
Gradient [%]
FMF (lette kt)
FMF (tunge kt)
FMF (10 % TTA)

Tabel 13.2

-8.0
1.48
5.20
1.85

-7.0
1.30
3.61
1.53

-5
1.01
1.78
1.09

-4
0.90
1.29
0.94

-3
0.81
0.97
0.83

-2
0.76
0.77
0.76

-1
0.75
0.66
0.74

0
0.79
0.64
0.77

1
0.88
0.76
0.87

2
1.04
1.07
1.04

3
1.27
1.67
1.31

4
1.59
2.67
1.70

5
2.00
4.24
2.22

7.0
3.16
9.77
3.82

8.0
3.93
14.2
4.96

Brandmodifikationsfaktor (Fire Frequency Modification Factor, FMF) afhængig af
tunnelens gradient (TTA = tungtrafikandel).

13.2.3 Horisontalradier
Det er observeret i udvalgte tunneler at antallet af ulykker er større ved kurver.
Dette har sandsynligvis sammenhæng den relativt ringere sigt i tunneler. Dette er
også baggrunden for krav til minimumsradier i tunneler afhængigt af kørselshastigheden. Helt retlinede tunneler frarådes også. Der er for risikoanalysen opstil-
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let en regnemodel for sammenhængen mellem kurveradius og ulykkes risiko,
som er illustreret i Figur 13.7.

Figur 13.7

Modellering af risikoens afhængighed af kurveradier.

I Salentunnelen er de mindste horisontalradier 750 m. For Hauentunnelen er
mindste horisontalradius 32 m, og i Fuglenestunnelen er mindste radius 125 –
150 m. I Rundkørslerne er kurveradius ca. 18 m.
I Fuglenestunnelen vil faktoren være op til ca. 1.8 (ved 60 km/t), mens der ikke
vil være forøget risiko i Salentunnelen som følge af horisontalradier. I Hauentunnelen vil der i ved mindste radius risikotillæg på faktor ca. 2 (ved 30 km/t),
13.2.4 Nødudgange
Der er generelt nødudgange i tunnelerne for hver 500 m, svarende til kravene for
tunnelklasse D i HB N500.
Fra tidligere beregninger af tunnelsystemer uden nødudgange råder konsulenten
over beregningsmodeller, der tager betydningen af nødudgange i regning. Disse
modeller indgår i den kvantitative beregning. For en mere detaljeret vurdering
kan der gennemføres en kombination af ventilationsberegninger / røgspredningsmodeller og flugtsimuleringer.
13.2.5 Tunnelportaler
Der er generelt større risiko for ulykker ved portalerne. Dette forhold er omfattet
af den statistik, der ligger til grund for modellen for den kvantitative risikoanalyse [39].
I HB N500 kræves det, at portalen skal have en overgangslængde hvor skuldrene
i tunnelen tilpasses til forholdene udenfor. Dette forhold tages ikke i regning i
denne risikoanalyse.
13.2.6 Underjordiske kryds
Salentunnelen og Hauentunnelens underjordiske rundkørsler er særtræk, som er
modelleret ud over standardmodellen for den kvantitative risikoanalyse [39]. Det
fremgår af HB N500, at kryds og rundkørsler skal undgås i tunneler, og det vurderes, at der er en særlig risiko ved at have kryds og rundkørsler i tunneler.
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L= Lnorm
L= Lnorm

L= Lnorm
L<100m

L= Lnorm

L= Lnorm

(udk)

L= Lnorm

(indk)

Figur 13.8

Af- og tilkørselsramper i tunneler. Længden af ramperne måles i forhold
til den fastsatte længde i HB N500 (Lnorm). Hvis længden er kortere eller
længere tages dette i regning.

Som del af modellen for den kvantitative risikoanalyse [39]. Er der modeller for
de særlige risici ved ind og udkørsler. Ud fra tidligere projekter og indhentning af
ekspertudtalelser er det vurderet at risikoen er forøget 20 % (for alle køretøjer der
passerer afkøringen eller anvender dem), for en påkøringen er risikoen tilsvarende forøget 60 %.
De 20 % henholdsvis 60 % forøgelse af risikoen dækker over en længde, der svarer til den normerede længde. Hvis længden er kortere eller længere tages dette i
regning med en forøgelse/reduktion af risikotillægget. Den forøgede risiko gælder den samlede trafik, altså også den gennemgående trafik.
Rundkørsler modelleres som ind- og udkørsler i kombination med krappe horisontalradier. Der modelleres således fire sektioner ved rundkørslen: en tilkørsels
strækning, en påkørsel, en afkørsel og en indfart i tunneldelen.
Det samlede resultat er sammenlignet med andre oplysninger i risikoen i rundkørsler, og indtil en egentlig model er etableret for underjordiske rundkørsler forekommer denne model at være tilstrækkelig.

13.3

Trafikale forhold

13.3.1 Hastighed
Kørselshastigheden er af stor betydning for sikkerheden. For det aktuelle projekt
er hastighedsgrænsen i 60 km/t, mens det er krævet ifm sikkerhedsgodkendelsen
(se appendiks afsnit 11, at risikoanalyserne gennemføres med 80 km/t). Hastigheden på 80 km/t svarer til en almindelig hastighedsgrænse for tunneler i
Norge. Det antages, at de givne hastighedsgrænser overholdes i samme grad som
for en gennemsnitsvej med fartgrænse på 80 km/t.
Frekvensen af ulykker og konsekvenser i form af tilskadekomne og dødsfald er
afhængig af gennemsnitshastigheden. Der antages den følgende sammenhæng
efter en model opstillet af Nilsson (Nilsson, 1984/OECD153) [48]. Dette er desuden i overensstemmelse med Potensmodellen, som er rapporteret i [48]. Denne
sammenhæng er meget overbevisende blevet valideret ved en tilsvarende sammenhæng opstillet af Elvik [49].
Det forudsættes, at referencehastigheden for tunneler i Norge generelt er 80 km/t.
Generelle ulykkesfrekvenser i tunneler antages at gælde for denne hastighed.
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Hvis der indføres hastighedsbegrænsning, som reducerer hastigheden, vil frekvensen af ulykker blive mindre, og også konsekvenserne i form af personskader
og dødsfald vil reduceres.

Figur 13.9

Sammenhæng mellem fart og trafiksikkerhed ref. Nilsson i [48]

Sammenhængen mellem dødsfaldsrisiko og hastighed kan illustreres som vist i
Figur 13.10, der både viser sammenhængen opstillet af Nilsson og af Elvik. Tilsvarende sammenhænge kan opstilles for andre personskader og for ulykker.
20.00

Dødsfald per milliard kt-kml

17.50
15.00
12.50

NILSSON

10.00

ELVIK 4.5
7.50

ELVIK 4.1
ELVIK 4.9

5.00
2.50
0.00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aktuel hastighed (km/t)

Figur 13.10 Eksempel: dødsfaldsrisiko i afhængighed af hastigheden (Ref. [28], [29]).

13.3.2 Trafikmængde
Trafikmængden påvirker antallet af ulykker. Ved anvendelse af en ulykkesfrekvens per køretøjskilometer vil der være en lineær sammenhæng med trafikmængden. Dog kan sammenhængen afvige fra den lineære. Den tættere trafik
kan give flere kritiske situationer. Sammenhængen mellem ulykkesfrekvens og
ÅDT vist nedenfor indgår i modellen for den kvantitative risikoanalyse [39].
For Salentunnelen, Hauentunnelen og Fuglenestunnelen vil der selv 20 år efter
åbningen ikke være nogen forøgelse af risikoen af denne grund.
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Figur 13.11
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Modellering af risikoens afhængighed af stigende trafik.

Trafikfordeling af trafik over dag, uge, år
Der tages hensyn til trafikken fordeling over døgnet med typiske fordelinger. Der
antages en typisk trafikfordeling med rush trafik om morgenen og om aftenen.
13.3.3 Tung trafikandel
Det er observeret, at lastbiler har en større ulykkesfrekvens end personbiler [50].
Desuden er brandfrekvensen højere og konsekvensen ved brand er ligeledes også
potentielt højere.
Det kan yderligere vurderes, hvilken indflydelse det kan have, at lastbilerne
eventuelt kører meget langsomt. Dette kan resultere i forøget risiko for (frontend) sammenstød. Det kan også føre til overhalinger, der i sig selv indebærer en
forøget risiko.
Betydningen af lastbiltrafikken tages i regning i modellen for den kvantitative
risikoanalyse. (Se også kommentarerne tidligere om tunge køretøjer på lange
bratte stigninger og fald).
Tungtrafikandelen forventes at være 10 % (både ved åbningen og 20 år efter). I
gennemsnit i Norge er tungtrafikandelen 12 – 15 %, så andelen i de aktuelle tunneler er under gennemsnittet.
Bustrafik
Det antages at trafikken med busser er gennemsnitlig– ca. 1- 2 % af trafikken.
Herved er der ikke noget særligt bidrag til risikoen, selvom busser kan resultere i
at mange personer er til stede i tunnelen på en gang.
13.3.4 Gang- og cykeltrafik
Det antages (og anbefales), at det er forbudt at cykle og gå i tunnelen. Det antages at forbuddet brydes så sjældent, at denne risiko er lille.
13.3.5 Farligt gods transport
Det er som udgangspunkt tilladt at transportere farligt gods gennem tunnelen.
Mængden af farligt gods køretøjer er anslået til 3 % af den tunge trafik.
Der antages et lukket dræneringssystem med sluk for hver 80 m.
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Risiko for farligt gods beregnes som del af beregningerne med modellen for den
kvantitative risikoanalyse [39]. Se desuden den separate vurdering af farligt gods
i kapitel 15.

13.4

Tunneludrustning mm.

13.4.1 Lysforhold i tunnelindre
For lysforholdene i tunnelens indre findes der en erfaringssammenhæng for indflydelsen på risikoen [39] Figur 13.12.

Figur 13.12

Sammenhæng mellem lysniveau og risiko.

Lys [cd/m2]
0
0.5
2
4
6
8
10

Fl
1.6
1.4
1
0.76
0.65
0.60
0.58

Tabel 13.3 Ulykkesmodifikationsfaktor) afhængig af lysniveau

For de aktuelle tunneler antages det at belysningen svarer til (mindst) de gældende krav i HB N500. For kravene i HB N500 anvendes ÅDT 10 år efter åbning og
grænsen til den højeste klasse går ved ÅDT(10) = 8000kt/d. For alle dele af tunnelanlægget forventes ÅDT < 8000 kt/d efter 10 år. Det antages i det følgende at
luminansen i alle tunneler er 2 cd/m2 (i dagtimerne i tunnelens indre samt 5 %
adaptionsluminans).
13.4.2 Kommunikationsforhold (mulighed for at advare trafikanter)
I tilfælde af hændelser er det meget vanskeligt at kommunikere med trafikanterne. De kommunikationsmidler der findes er:
 Nødtelefoner er forbundet med trafikcentralen. Trafikanter kan melde ulykker

og andre hændelser gennem disse telefoner og få besked om hvordan de skal
reagere.
 Mobiltelefon kan anvendes på tilsvarende vis som nødtelefonerne. I denne
situation er det dog ikke muligt for trafikcentralen at se hvor i tunnelen (eller i
hvilken tunnel) trafikanten befinder sig. Trafikanten har kun få holdepunkter
for at kunne forklare sin position: Han skal kunne huske hvilken tunnel han er
i, og skal kunne se eller huske afstandsmærkerne i tunnelen.
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Trafikcentralen kan stoppe trafikken ved at tænde røde stop blink og stænge tunnelen med bomme.
13.4.3 Brandventilation
Ventilationsanlægget er en af de betydningsfulde sikkerhedsforanstaltninger for
vejtunneler. Hvis anlægget er utilstrækkeligt eller ude af drift kan konsekvenserne ved en brand blive betydeligt mere kritisk end ved et velfungerende anlæg.
Tunnelerne udrustes med en længdeventilation dimensioneret for en 100 MW
Fra tidligere beregninger af tunnelsystemer med utilstrækkelige ventilationsanlæg råder konsulenten over beregningsværktøjer der kan anslå betydningen af
dette. Se separat diskussion af dette tema i kapitel 14.
13.4.4 Nødstationer
Det kan være betydningsfuldt at trafikanterne har mulighed for selv at slukke
brande. Brandslukkere i nødstationer kan bidrage hertil. Der planlægges nødstationer / brandslukkere for hver 125 m i tunnelerne.

C:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx

88

Detaljeret risikoanalyse: Rv 94 Jansvannet - Fuglenes i Hammerfest Kommune

14

Appendiks: Brand, ventilation og
evakuering

14.1

Indledning

I det følgende estimeres brandfrekvenser for brande af forskellige alvorlighedsgrader. Fordelingen baseres på udredningsarbejde i forbindelse med PIARC
Technical Committee C.3.3, Working Group 2: Feedback From Experience On
Tunnel Safety. Af de brande, der er estimeret i de kvantitative beregninger antages 2/3 at have en varmeudvikling på op til 1 MW, heriblandt såkaldte ”brandtilløb”. De resterende brande antages fordelt som følger:
Lette køretøjer
70 %
25 %
5%
100 %

1 MW
5MW
25MW
50 MW
100MW
200MW

Tabel 14.1

Tung trafik
20 %
31 %
25 %
16 %
6%
2%
100 %

Fordeling af brandes alvorlighedsgrader fra PIARC C3.3, WG 2. Fordelingen er delvist baseret på ekspertvurdering.

På baggrund af denne fordelingsnøgle kan brandene i de enkelte tunneler vurderes med hensyn til deres størrelse. Frekvenserne for det samlede anlæg angives
også.

14.2

Hyppighed af brande

Der tages udgangspunkt i de kvantitative beregninger af brande i kapitel 7. Ud
fra disse beregninger kan man bestemme sandsynlighederne for forskellige brande i tunnelanlægget i 2040.
Frekvenser (per år)
Brande > 0MW
Brande > 5MW
Brande > 20 MW
Brande > 50 MW
Brande > 100MW
Brande > 200 MW

Tabel 14.2

Salentunnelen

Hauentunnelen

0.172
0.060
0.016
0.0041
0.0014
0.0003

0.0090
0.0027
0.0005
0.0000
0.0000
0.0000

Fuglenestunnelen
0.171
0.060
0.016
0.0041
0.0014
0.0003

Hele tunnelanlægget
0.352
0.123
0.033
0.0083
0.0028
0.0007

Frekvenser for brande af forskellig størrelse for 2040.

For illustration er disse frekvenser også udtrykt i returperioder
Returperioder (år)
Brande > 0MW
Brande > 5MW
Brande > 20 MW
Brande > 50 MW
Brande > 100MW
Brande > 200 MW

Tabel 14.3

Salentunnelen

Hauentunnelen

6
17
62
242
727
2907

111
368
2132
-

Fuglenestunnelen
6
17
62
243
729
2916

Hele tunnelanlægget
3
8
31
121
363
1454

Returperioder for brande af forskellig størrelse for trafikken i 2040.
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Ventilation og evakuering

Personskader og dødsfald ved brande er normalt forårsaget af kraftig røgudvikling der når trafikanterne i form af røg, der påvirker sigt og vejrtrækning samt
giftige stoffer. Brande kan også påvirke trafikanterne i form af varmepåvirkning.
Risikoen fra brande reduceres blandt andet ved hjælp af ventilation, der kan styre
røgen i ønsket retning og dermed forbedre evakueringsmulighederne. Ventilationen kan desuden fortynde røgen og understøtte brandvæsenets indsats. Styring af
ventilation til understøtning af evakuering nødvendiggør brandalarmer, stedfæstelse af branden og information til trafikanterne.
Ventilationsanlæggets principielle udformning og evakueringsforhold (herunder
afstand mellem nødudgange og flugtvejen i tunnelen, banketter og stigningsforhold) indgår i de kvantitative analyser af brand som beskrevet ovenfor.
For tunneler med tovejs-trafik, vil en normal strategi være at igangsætte ventilationen i trafikkens fremherskende kørselsretning så snart som en mulig brand er
observeret. Samtidig stænges tunnelen, og trafikken foran branden kører ud af
tunnelen. Generelt gælder selvredningsprincippet, det vil sige, at trafikanterne må
evakuere til fods eller ved brug af deres køretøjer, før brandvæsenet når frem til
brandstedet. Evakuering i tunneler med tovejstrafik er studeret som del af NordFoU forskningsprojektet Evakuering i vegtunneler [62].
I en tunnel med tovejs-trafik kan man ikke skabe røgfri forhold for alle trafikanter. De generelle retningslinjer er følgende: Ventilation bør blæses i den fremherskende kørselsretning for at skabe gode evakueringsforhold for de fleste trafikanter. Hvis branden er placeret nær portalen (ca. 500 m indenfor portalen) bør røgen blæses ud af den nærmeste portal. Trafikanter, der er i den røgbelastede område må evakuere ved at vende (snu) deres køretøj og køre ud, eller ved at evakuere til en nødudgang.

Figur 14.1

Principielt trafikforløb og røgudbredelse i en tunnel med ventilation til
den ene side (principiel illustration af en 4 km lang tunnel)

Under alle omstændigheder skal beslutninger om ventilationen retning tages indenfor de første minutter af branden. Det kan skabe kritiske forhold, hvis ventilaC:\Users\Niels Peter Hoj\Documents\B_SV_Hammerfest\RisikoanalyseRv94HammerfestRapport_HNO191_Rev0_Feb2015.docx
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tionen vendes (snus) senere i branden. Kun hvis der er gode (overvågnings-) udstyr), der kan lokalisere trafikanterne kan det tillades at vende ventilationen.
De aktuelle tunneler er relativt korte (1.6 – 1.8 km), og med mindre der er en udpræget kørselsretning, vil det ofte være den bedste strategi at blæse røgen ud af
den nærmeste portal. De vil sige, at maksimalt 0.9 km tunnel bliver røgfyldt.
I den røgfyldte tunneldel må evakuering ske til fods eller ved brug af køretøjer:
Ved evakuering til fods kan nødudgangene, der er planlagt for hver 500 m anvendes. Den maksimale gangafstand er derfor < 500 m for at nå i sikkerhed.
Om alle kan komme i sikkerhed afhænger af, hvornår branden detekteres, hvornår tunnelen stænges, hvornår ventilation sættes i gang og af, hvor kraftig ventilationen er, og om der er en god evakueringsbelysning. Det antages, at ganghastigheden i røg er 0.2 m/s til 0.3 m/s afhængigt af evakueringsbelysningen.
For brande op til 30 MW kan det påregnes, at man kan nå en nødudgang, placeret
i 500 m afstand givet at detekteringstiden af branden (fra det tidspunkt, hvor den
er nået 5 MW) er 180 s, ventilationen er 3 m/s og der er et normalt ledelys (per
25 m) for evakuering. Hvis evakueringsbelysningen forbedres (for eksempel ved
at installere et lysbånd langs tunnelens sider), kan flugtvejen forøges til ca. 700
m.
Hvis det bliver nødvendigt at vende (snu) for at køre ud, er det fordelagtigt, at
Salentunnelen og Fuglenestunnelen er relativt brede (10.5 m skulle give de fleste
køretøjer mulighed for at vende uden større problemer). Desuden kan rundkørslen i Salentunnelen og Hauentunnelen bruges til at køre ud. Der bør installeres
signalanlæg for at stænge dele af tunnelen ved rundkørslen.
For brande på 5 MW er det muligt med kraftig ventilation af skabe ukritiske forhold ved fortynding af røggassen. Der kræves her 3 – 5 m/s for at fortynde røgen
tilstrækkeligt.
Hvis ventilationsanlægget dimensioneres for en 100 MW brand, så vil der for det
første være mulighed for at kontrollere en meget kraftig brand, for det andet vil
dette give gode reserver til at fortynde røgen ved andre brande.
For brande på 30 MW vil det først og fremmest være røgen, som udgør en fare
for trafikanterne. Ved brande på 100 MW bliver varmen en kritisk faktor.
For at detektere branden i tide og dermed få igangsat ventilation og stænget tunnelen / tunneldele, er det nødvendigt med et detekteringsudstyr. Normalt alarmeres brande af trafikanterne ved brug af (mobil-) telefon eller ved fjernelse af
brandslukkere. Ved installation af kameraovervågning med hændelsesdetektering
og/eller brandmeldekabler eller røgmålere, vil man kunne sikre en kort detekteringstid. Som nævnt ovenfor er det også vigtigt at kunne bestemme brandens placering og hvor mange trafikanter, der befinder sig i forskellige dele af tunnelen.
Hertil kan videoovervågning være et nyttigt udstyr.
Hvis der bliver behov for at evakuere personer til fods fra tunnelen, så er det af
stor betydning at have tydeligt markerede og brugervenlige nøddøre. I nøddørenes udformning er det målet, at de skal være 100 % attraktive, hvilket skal forstås
således, at 100 % af alle evakuerende personer opfatter, at der er tale om en nøddør. Den 100 % attraktivitet gælder også/især ved en røgfyldt tunnel. Det har vist
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døre og passere dem. Derved bliver risikoen for dødsfald i forbindelse med evakueringen betydeligt forøget.
For at opnå 100 % attraktivitet udformes dørene med lys og farve. Dørens farve
og belysning har både betydning i forbindelse med evakueringen og ved den
normale trafik, hvor trafikanterne bliver opmærksomme på, at der forefindes
nøddøre i tunnelen.

Figur 14.2
Mulige udformninger af nøddøre med tydeligere markering af nøddøren.
Aktive markeringslys er vist til højre.

Nær døren kunne man have aktive markeringslys som vist i Figur 14.2. Dette
kunne yderligere markere, at ”her er en nøddør som skal benyttes”.
Med en kombination af de gode egenskaber ved disse eksempler (grøn farve,
”flygtende mand”, grøn lysende ramme, vindue med lys) antages det, at man opnår en næsten 100 % attraktivitet af døren ved brand.
Salentunnelen og Fuglenestunnelen
Med de givne forudsætninger for Salentunnelen og Fuglenestunnelen er der en
relativt lav risiko for alvorlige konsekvenser i forbindelse med brand. Som det
fremgår af de beregnede risikotal, så domineres risikoen af konsekvenser af
ulykker, mens konsekvenser af brande er relativt lave. Dette er et resultat af bla.
ventilationsanlægget og nødudgangene.
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Appendiks: Farligt gods hændelser

15.1

Indledning

92

Risikoen for hændelser med farligt gods indgår i de kvantitative risikoanalyser i
kapitel 7 for Salentunnelen og Fuglenestunnelen.
Hændelser med transporter med farligt gods kan have meget alvorlige følger i
forbindelse med fx brand i tankvogne, eksplosioner eller udslip af giftige/skadelige stoffer. Hændelser med transporter med farligt gods er på den anden
side statistisk set meget sjældne.
Der kan gennemføres en formaliseret vurdering af, om det kan tillades at transportere farligt gods i tunnelerne. Vurderingen af restriktioner for farligt gods baseres på en kvantitativ analyse. I den følgende vurdering bruges en forenklet vurdering af de vurderingsprincipper som anvendes ved den formelle vurdering af
restriktioner for farligt gods.
I denne vurdering indgår en vurdering af forventningsværdien af ulykker med
farligt gods samt en vurdering af de alternative transportveje.
Vurderingen kan konkluderes i en tunnelklassificering i henhold til ADR. Eventuelt kan tidsmæssige begrænsninger af trafikken komme på tale eller andre trafikreguleringsmæssige foranstaltninger.
HB N500: 5.5 Transport av farlig gods i tunnel
…xxx… Alle vanlige tunneler med liten trafikk kan som regel holdes åpne for transport av
farlig gods. For tunneler i bystrøk, undersjøiske tunneler og i lengre betongtunneler (senketunneler, tunneler direkte under bygninger etc.) bør det foretas særlige vurderinger. Gjennom slike analyser skal det foretas en beregning og sammenligning av risikoen for personskader og materielle skader ved kjøring gjennom tunnel og på alternativ rute. …xxx…
I Norge faller de fleste tunnelene normalt i restriksjonsklasse A (Ingen restriksjoner på
transport av farlig gods). Dersom det transporteres særlig farlig gods i tunnelen vil en risikoanalyse kunne belyse behovet for å innføre andre restriksjonsklasser. Dette diskuteres med
lokalt brannvesen.

I de aktuelle tunneler vil der så vidt vides ikke blive transporteret nogen uvanlig
stor andel farligt gods. Tunnelerne antages som udgangspunkt at blive klassificeret i klasse A, hvor alt farligt gods tillades.

15.2

Betingelser for transport af farligt gods

Der gælder visse betingelser for at farligt gods transporter kan tillades i en tunnel. Dette beskrives således i Tunnelsikkerhedsforskriften (som gælder på TENT nettet, dvs ikke på rv.94) og i HB N500:
Sikkerhetsforskriften: 2.6. Avløp
2.6.1. Dersom det er tillatt med transport av farlig gods, skal det finnes avløp for brannfarlige og giftige væsker, gjennom godt utformede sluk eller andre tiltak innenfor tunnelens tverrprofil. I tillegg skal avløpssystemet være konstruert og skal vedlikeholdes for å hindre at
brann og brannfarlige og giftige væsker sprer seg inne i løp og mellom løp.
2.6.2. Dersom dette kravet ikke kan oppfylles eller kan oppfylles bare til en uforholdsmessig
høy kostnad, skal det tas hensyn til dette når det avgjøres om transport av farlig gods skal
tillates, på grunnlag av en analyse av relevante risikoer.
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HB N500: 8.4 System for oppsamling av overflatevann og vaskevann
På ledning for oppsamling av overflatevann og vann fra vask av tunnelen skal det monteres
sandfang med største avstand 80 m…I tunneler med kantstein skal det monteres sluk for å
lede vaskevannet til sandfangene. Det skal benyttes en sluktype som kan integreres i skulder/kantstein og som tar hensyn til plassbehovet for trekkerør mv. som skal legges forbi sluket.

For Salentunnelen, Hauentunnelen og Fuglenestunnelen antages disse betingelser
at være opfyldt.

15.3

Hyppighed af hændelser med farligt gods

Trafik
Der er ikke nærmere oplysninger om andelen af lastbiltrafikken som transporterer farlige stoffer og det antages i henhold til gennemsnitsværdier for norske veje, at andelen udgør ca. 3 % af alle lastbiler [60].
Da tungtrafikandelen er opgjort til 10 % er andelen af farligt godstransporter
0.3 % af al trafik. Med ÅDT på 6000 - 8000 i tunnelerne rundt om Hammerfest
er dette dermed ca. 20 farligt gods transporter per dag (i 2040).
Hvis trafikken fordeles på 10 timer og det antages at farligt gods transporterne
tager 2 minutter om at komme gennem hver af de to tunneler (Salentunnelen og
Fuglenestunnelen), så vil der være farligt gods transporter i hver tunnel i 7 % af
tiden i dagtimerne.
Langt de fleste transporter med farligt gods er transporter med flydende brændstoffer (olie, benzin mm). Disse transporter udgør generelt 80 % af alle farligt
gods transporter. Som følge heraf er også langt de fleste ulykker knyttet til disse
transporter.
Estimerede antal hændelser per år
Der tages udgangspunkt i de kvantitative beregninger i kapitel 7. Ud fra disse
beregninger kan man fremhæve forventningsværdien for hændelser med farligt
gods (EV) i tunnelerne i 2040.
Farligt gods hændelser
Forventede hændelser / år
Returperiode hændelser [år]
Forventede personskader/år
EV Forventede dødsfald/år

Tabel 15.1

Salentunnelen

Hauentunnelen

Fuglenestunnelen

2.98 10-5
33500
9.04 10-5
3.01 10-5

3.83 10-8
26000000
3.19 10-8
1.06 10-8

5.14 10-5
19500
1.84 10-4
6.12 10-5

Hele tunnelanlægget
8.12 10-5
12500
2.74 10-4
9.14 10-5

Forventede hændelser med farligt gods per år og returperioder (trafikniveau 2040)

Grænsen for at der gås videre med undersøgelser af farligt gods er normalt at
EV>0.001, hvor EV er den årlige forventningsværdi for dødsfald som følge af
farligt gods. Denne grænse gælder for hver tunnel. For alle tunneler i anlægget
rundt om Hammerfest er EV for dødsfald 0.00009, hvilket er langt under 0.001,
og der foretages derfor ikke videregående undersøgelser.
Nedenfor vises resultaterne desuden som FN-kurver gældende for en gennemsnitlig 100 m strækning i tunnelen. I figurerne er også vist grænseværdierne, som
ville gælde i Schweiz for vurdering af transport af farligt gods. Det ses, at resultaterne i alle beregningerne ligger under den nedre grænse, hvilket betyder, at
detaljerede beregninger ikke skal gennemføres.
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Figur 15.1

F-N kurver for farligt gods hændelser i Fuglenestunnelen (øverst i nordlig retning, nederst i sydlig retning)

Figur 15.2

F-N kurver for farligt gods hændelser i Salentunnelen (øverst i nordlig
retning, nederst i sydlig retning)
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I senere faser af projekteringen kan farligt gods transporter eventuelt undersøges
detaljeret, men det må ud fra de foretagne beregninger antages, at konklusionen
vil blive, at det er mere fordelagtigt at lede trafikken gennem tunnelen end igennem byområdet.
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Appendiks: Referencetunneler

Som udgangspunkt for risikovurderingen betragtes en referencetunnel, som har
samme trafik og længde som den aktuelle tunnel, og som fuldt ud lever op til
gældende krav (HB N500). Hvis risikoen i de aktuelle tuneler er den samme som
i referencetunnelen, så må særtræk og afvig betragtes som kompenseret. Resultaterne af risikoanalysen for referencetunnelen er givet i det følgende.
Det må fremhæves, at referencetunnelen ikke er et alternativ til det eksisterende
tunnelprojekt.

16.1

Salentunnelen, referencetunnel

Følgende er forudsat for referencetunnelen for Salentunnelen. Tunnelen har den
samme samlede trafik som i Salentunnelen og Hauentunnelen tilsammen, trafikken fordeles jævnt over hele tunnelens længde. Tunnelens længde sættes til 1740
m svarende til den aktuelle tunnel, mens ÅDT tilpasses. Tunnelen er opdelt i sektioner som beskrevet i Tabel 16.2.
Tunnel
Tunnelklasse
Tunneltværsnit
Længde total
Stigning
Horisontalkurvatur
ÅDT
Tungtrafikandel
Andel farligt gods af tung trafik
Fartgrænse
Kørebanebredde
Dimensionsgivende brand
Brandventilation
Overvågning
Havarinicher, afstand
Afstand nødudgange
ITV+AID
Ledelys per 25 m
Afstandsmarkering
Nødstation, afstand
Slukkevand
Stoplysblinksignal
Radio- og kringkastningsanlæg
Luminans i indre zone, nat
ADR klasse
Afstand sluk

Tabel 16.1

m
%
m
kt/dag
%
%
km/t
m
MW
m/s

m

cd/m2
m

Salen REFERENCETUNNEL
C
T10.5
1760
2.0
>2000
6500
15
3
80
(2x3.5) + 1 midterfelt
50
3.5
(VTS)
375 m skiftevis i højre og venstre side
Ingen nødudgange
Nej
Ja
Nej
125
Ja
Ja
Ja
2
A
80

Generelle forudsætninger for referencetunnelen for Salentunnelen
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Navn

Nordgående

(m)

Hradius
(m)

50
100
260
200
100
100
50
50
50
50
200
100
300
100
50

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sydportal

Nordportal
I alt

Tabel 16.2

L

190
240
340
600
800
900
1000
1050
1100
1150
1200
1400
1500
1800
1900
1950

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

Gradient

Felt

Sydgående
Gradient

%
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Felt

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1760

Geometriske data og andre nøgledata for Referencetunnel klasse C (Salentunnelen)
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 16.3

Antal dræbte / år
0.0291
0.0031
0.0001
0.0322

Antal sårede / år
0.662
0.031
0.000
0.693

4.41
0.098
0.039
7.29

Antal hændelser / år
0.434
0.172
0.000
0.605
Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Referencerisiko; person risici og forventet antal brande og ulykker for
Salentunnelen, tunnelklasse C, ÅDT 6500 kt/d.

Det ses heraf, at dødsfaldsrisikoen for referencetunnelen for Salentunnelen er
under den øvre grænse (målt per milliard kt-km) defineret i kapitel 4. Dødsfaldsraten svarer omtrent til niveauet for veje i almindelighed i Norge.

16.2

Fuglenestunnelen, referencetunnel

Følgende er forudsat for referencetunnelen for Fuglenestunnelen. Tunnelen er
opdelt i sektioner som beskrevet i Tabel 16.5.
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Tunnel
Tunnelklasse
Tunneltværsnit
Længde total
Stigning
Horisontalkurvatur
ÅDT
Tungtrafikandel
Andel farligt gods af tung trafik
Fartgrænse
Kørebanebredde
Dimensionsgivende brand
Brandventilation
Overvågning
Havarinicher, afstand
Afstand nødudgange
ITV+AID
Ledelys per 25 m
Afstandsmarkering
Nødstation, afstand
Slukkevand
Stoplysblinksignal
Radio- og kringkastningsanlæg
Luminans i indre zone, nat
ADR klasse
Afstand sluk

Tabel 16.4

Fuglenes REFERENCETUNNEL
C
T10.5
1570
2.0
>2000
8000
15
3
80
(2x3.5) + 1 midterfelt
50
3.5
(VTS)
375 m skiftevis i højre og venstre side
Ingen nødudgange
Nej
Ja
Nej
125
Ja
Ja
Ja
2
A
80

m
%
m
kt/dag
%
%
km/t
m
MW
m/s

m

cd/m2
m

Generelle forudsætninger for referencetunnelen for Fuglenestunnelen

Navn

Nordgående

(m)

Hradius
(m)

50
50
50
280
110
250
250
280
100
100
50

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

Pr. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sydportal

Nordportal
I alt

Tabel 16.5

20
70
120
170
450
560
810
1060
1340
1440
1540
1590

L

Hastig- ÅDT
hed
2040
(km/t) kt/dag
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

Gradient

Felt

%
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Sydgående
Gradient

Felt

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1570

Geometriske data og andre nøgledata for Referencetunnel klasse C (Fuglenestunnelen)
Ulykker
Brande
Farligt gods
Total
Trafik
Ulykkesrate
Brandrate
Dødsfaldsrate

Tabel 16.6

Antal dræbte / år
0.0322
0.0034
0.0001
0.0357

Antal sårede / år
0.751
0.034
0.000
0.786

4.88
0.101
0.039
7.32

Antal hændelser / år
0.492
0.190
0.000
0.683
Million kt-km/år
Per Million kt-km
Per Million kt-km
Per Milliard kt-km

Referencerisiko; person risici og forventet antal brande og ulykker for
Fuglenestunnelen, 2040.
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Det ses heraf, at dødsfaldsrisikoen for referencetunnelen for Fuglenestunnelen er
under den øvre grænse (målt per milliard kt-km) defineret i kapitel 4. Dødsfaldsraten svarer omtrent til niveauet for veje i almindelighed i Norge.
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