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SAMMENDRAG 

Bakgrunn og hensikt 

Det er vedtatt kommunedelplan med KU for nytt vegsamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen 

i Hordaland fylke. Området er delt inn i to kommunedelplaner. Kommunedelplan for vestre del 

mellom Kolltveit og et sentralt transportknutepunkt/kryssområde ved Storavatnet er nå til 

sluttbehandling i kommunene. Det arbeides nå med kommunedelplan for østre del mellom 

kryssområdet ved Storavatnet og kryssområdet ved Liavatnet der vegen fra Sotra/Bergen vest 

møter hovedvegsystemet i Bergen. I den forbindelse har Statens vegvesen Region vest gitt 

Rambøll i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse av ulike traséalternativer i forhold til 

sikkerheten for ulike trafikantgrupper. 

 

Målsettingene for vegstrekningen er: 

 Sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken 

 Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen 

 Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen 

 Bedre forhold for sykkel, dvs «transportsyklister» 

 

Hensikten med risikoanalysen er å vurdere de ulike traséalternativene i forhold til 

trafikantsikkerhet for både myke trafikanter, bilister og passasjerer på kollektiv transport. 

Risikoanalysen skal bidra til å gi best mulig beslutningsstøtte for valg av trafikksikre løsninger i 

planområdet og gi innspill til risikoreduserende tiltak. Denne rapporten dokumenterer resultatene 

fra risikoanalysen. 

 

Resultater oppsummert 

Det er i denne risikoanalysen analysert 7 ulike traséalternativer: 

 

 Nullalternativet  – Videreføring av dagens vegtrasé  

 Alternativ 1  – Forlengelse av Lyderhorntunnelen 

 Alternativ 2a  – Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest 

 Alternativ 2b  – Ny vegtunnel med rampe mot Bergen  

 Alternativ 3  – Ny kollektivtunnel i nord  

 Alternativ 3 variant - Ny forlenget kollektivtunnel i nord  

 Alternativ 4  – Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt 

 

Det er gjort vurderinger med tanke på trafikantsikkerhet, beredskapsmessige utfordringer, samt 

anleggsfase for hvert alternativ. De viktigste faktorene som påvirker risikonivået for driftsfasen 

er: 

 Ensrettet vs. motgående trafikk i tunnel 

 Trafikkmengde på vegstrekninger uten midtdeler 

 Trafikkmengde på områder med fotgjengerovergang 

 Trafikkmengde i kryss 

 Beredskapsmessige utfordringer 

 Sikkerhet for myke trafikanter (fotgjengere og syklister) 

 

De ovennevnte faktorene påvirker sannsynligheten for ulykker med alvorlige konsekvenser. 

Sikkerhet for myke trafikanter er inkludert fordi flere alternativer omhandler sykkeltunnel i 

forbindelse med kollektivtunnel. Alternativene er rangert i forhold til risiko for henholdsvis 

driftsfase, beredskapsmessige utfordringer og anleggsfase.  
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For Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) reduseres ÅDT betraktelig på strekning med midtdeler, 

samtidig som ÅDT fordobles på strekning uten midtdeler. Dette medfører at sannsynligheten for 

møteulykker med alvorlige konsekvenser øker. Det samme gjelder for strekning rundt Loddefjord 

hvor Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) har høyest ÅDT på de delene av strekningen som ikke 

har midtdeler. Det er årlige ulykker i dag på deler av vegstrekningene, med hovedsakelig lettere 

personskader. Ved å overføre trafikken fra veg med midtdeler over til veg uten midtdeler, kan 

ulykkesbildet endres med flere alvorlige ulykker.  

 

For fotgjengere har det inntruffet flere ulykker på Lyderhornsvegen på strekningen ved 

fotgjengerovergangene. Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) har høyest ÅDT på denne 

strekningen. Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter antas å øke som følge av økt 

trafikk på strekningen. Alternativ 3, Nullalternativet og Alternativ 4 har lavest ÅDT på samme 

strekning.  

 

Risiko tilknyttet syklister påvirkes av hvorvidt det er mest sannsynlig med eneulykker eller 

ulykker med andre trafikanter eller kjøretøy. For alternativene med sykkeltunnel tilknyttet 

kollektivtunnel så vurderes sannsynligheten som høy for at eventuelle ulykker er eneulykker. 

Dette fordi færre syklister antakeligvis vil sykle rundt Loddefjord på eller i tilknytning til 

hovedvegen og Bjørndalsbakken.  

 

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt helning i sykkeltunnelen vil påvirke risikoen for syklistene. En 

flat tunnel vil naturligvis redusere hastigheten noe sammenlignet med en brattere tunnel, men 

det betyr ikke nødvendigvis at sannsynligheten for ulykker reduseres. Det mest essensielle i 

forhold til trafikantsikkerheten til syklister er å sørge for at syklingen kan foregå på et fysisk 

adskilt område fra øvrig trafikk. Utforming av eventuell sykkeltunnel er også et sentralt element i 

hvorvidt sykkelturen gjennom tunnelen både føles trygg, og også for å sikre at det ikke designes 

løsninger som introduserer ny risiko, som for eksempel dører som åpnes inn i sykkeltunnelen fra 

kollektivtunnelen, unormalt glatt underlag, smal vegbane, m.v.  

 

Trafikkmengden i krysset ved Liavatnet antas å være relativt lik i alternativ 1, Alternativ 3 og 

Alternativ 4. For Alternativ 2 (a og b) er det antatt at mengden busser inn i krysset vil øke 

sammenlignet med øvrige alternativer, samtidig som trafikken rundt Loddefjord er den høyeste 

av alle alternativene. Dette øker sannsynligheten for ulykker i krysset, og også konsekvensen da 

kollisjon med buss kan gi mer alvorlige konsekvenser enn kollisjon mellom personbiler.  

 

I forhold til beredskapsmessige utfordringer er det Alternativ 4 og Nullalternativet som har minst 

utfordringer. Alternativ 2 (a og b) kommer dårligst ut da det er mulighet for møteulykker i 

kollektivtunnel, uten at redningstjenesten har tilkomst fra øst.     

 

Tabellen nedenfor summerer opp hvordan de ulike alternativene ble rangert for driftsfase, 

beredskapsmessige utfordringer og anleggsfase, hvor 1= lavest risiko og 7 = høyest risiko. I 

enkelte tilfeller ble alternativer vurdert likt.  

  

Alternativ/rangering Driftsfase Beredskap Anleggsfase 
Sum (uten 

vekting) 

Nullalternativet 3 2 1 6 

Alternativ 1 4 5 3 12 

Alternativ 2a 6 7 5 18 

Alternativ 2b 5 6 5 16 
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Alternativ/rangering Driftsfase Beredskap Anleggsfase 
Sum (uten 

vekting) 

Alternativ 3 2 4 4 10 

Alternativ 3 variant 1 3 2 6 

Alternativ 4 3 1 6 10 

 

 

Alternativ 3 variant gir lavest risiko i driftsfasen, mens alle utbyggingsalternativene gir økt risiko i 

anleggsfasen sammenlignet med Nullalternativet. Basert på total sum uten vekting rangeres 

alternativene som følger: 

 

 

1. Alternativ 3 variant og Nullalternativet (6) 

2. Alternativ 3 og Alternativ 4 (10) 

3. Alternativ 1 (12) 

4. Alternativ 2b (16) 

5. Alternativ 2a (18) 

 

Krav til nødutganger i kollektivtunnel 

Hb 021 stiller ikke krav til nødutganger for kollektivtunnel fordi ÅDT er for lav (ÅDT 700-800). 

Hvis man regner om busskapasitet til personbiltrafikk, ville ÅDT for kollektivtunnelen tilsvare om 

lag 20 000 og ville stilt krav til nødutganger. Å regne kollektivkapasitet om til personbiltrafikk gir 

ikke et korrekt risikobilde, fordi sannsynligheten for ulykker med ÅDT 20 000 er langt høyere enn 

ved ÅDT 700-800, samt at konsekvensene gitt en bussulykke vil være mer alvorlig enn ved 

personbilulykke.  

 

Jernbaneverket stiller krav til at rømningsmulighet til sikkert sted skal være tilgjengelig innen 

500 meter /7/. Hvis kollektivtunnelen i Alternativ 3 og Alternativ 3 variant blir prosjektert med 2 

nødutganger til sykkeltunnel, én ved tunnelportal sykkeltunnel i vest og én 500 meter øst i 

tunnelen, vil kollektivpassasjerer ha mulighet for rømning innen 500 meter i kollektivtunnelen.  

 

Et slikt tiltak er mer enn hva som kreves i Hb 021 og i henhold til hva som er vanlig for 

jernbanetunneler. Det vurderes at tiltaket vil være konsekvensreduserende nok til at 

kollektivtunnelen i Alternativ 3 og Alternativ 3 variant ikke medfører noen uakseptabel risiko for 

kollektivpassasjerer.   

 

For Alternativ 3 variant, blir det ikke mulig å bruke sykkeltunnel som rømningsmulighet på den 

forlengede delen av kollektivtunnelen mellom tunnelinnslag sykkeltunnel og tunnelinnslag på 

kollektivtunnelen i vest. Avstanden er antatt å være omtrent 500 – 700 meter.  

 

Konklusjon 

Totalt sett bidrar ingen av planforslagene til kritisk risiko, men det er enkelte utfordringer knyttet 

til den antatt økte trafikkmengden på strekningen i fremtiden. Risikobildet domineres av høy 

risiko tilknyttet kollektivtunnel på grunn av møtende trafikk og mange potensielle skadde. Det 

vurderes som at hvis det legges opp til tverrprofil T10,5 og forsterket midtoppmerking i 

kollektivtunnelen, samt at tomme busser i retur fra/til Bergen benytter tunnel for ordinær trafikk, 

vil risikonivået for kollektivtunnelen være det man anser for normalt. Med implementering av 

identifiserte tiltak vurderes Alternativ 3 variant dermed som fordelaktig sammenlignet med 

Nullalternativet.  
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Hb 021 stiller ikke krav til nødutganger i kollektivtunnelen på grunn av lav ÅDT. I forhold til antall 

passasjerer som kan bli rammet ved en eventuell ulykke med buss i tunnelen, anbefales det å 

følge dette opp i reguleringsplanfasen slik at kollektivtunnelen har tilfredsstillende 

rømningsmuligheter for kollektivpassasjerer.     

 

Egnede tiltak for å redusere sannsynligheten for møteulykker i kollektivtunnel er forsterket 

midtoppmerking. Dette er et kostnadsbesparende tiltak som vil ha en sannsynlighetsreduserende 

effekt. Midtdeler i kollektivtunnelen medfører bortfall av møteulykker, men det innfører også et 

nytt element i forhold til fremkommelighet, ved at tunnelen er planlagt med ett felt i hver 

retning. Tiltaket innebærer at tunnelprofilet må utvides fra T9,5 til T10,5 hvis sykkeltunnel 

bygges separat fra kollektivtunnelen. Dersom tunnelprofilet skal inneholde både kollektiv og 

sykkel tar prosjektet utgangspunkt i 12,5m. Dette profilet må økes med 1 m pga. midtmerking. 

Det bør også vurderes om areal satt av til skille mellom kollektiv og sykkel i dette profilet, er 

bredt nok når fysisk skillevegg anbefales.   

 

For syklister og fotgjengere er det hovedsakelig sannsynligheten for møteulykker, altså 

sykkeltrafikk på veg med biltrafikk eller andre trafikanter, som bidrar mest til høy risiko. Det er 

også usikkerhet tilknyttet trafikkmønsteret for syklister som medfører at man må anta at ikke all 

sykkeltrafikk går gjennom sykkeltunnel selv om det blir korteste strekning.  

 

I analysearbeidet er det identifisert risikoreduserende tiltak. De spesifikke tiltakene for hvert 

alternativ er listet i henholdsvis analysekapitlene 4-10, mens de generelle tiltakene er presentert 

i kapittel 11.5. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Det er under utarbeiding en kommunedelplan med KU for nytt vegsamband mellom 

Sotra/Øygarden og Bergen i Hordaland fylke. Området er delt inn i to kommunedelplaner. 

Kommunedelplan for vestre del mellom Kolltveit og et sentralt transportknutepunkt/kryssområde 

ved Storavatnet er nå til sluttbehandling i kommunene. Det arbeides nå med kommunedelplan 

for østre del mellom kryssområdet ved Storavatnet og kryssområdet ved Liavatnet der vegen fra 

Sotra/Bergen vest møter hovedvegsystemet i Bergen. Det er i den forbindelse at Statens 

vegvesen Region vest har gitt Rambøll i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse av ulike 

traséalternativer i forhold til sikkerheten for ulike trafikantgrupper. 

 

Målsettingene for vegstrekningen er: 

 Sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken 

 Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen 

 Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen 

 Bedre forhold for sykkel, dvs «transportsyklister» 

 

Hensikten med risikoanalysen er å vurdere de ulike traséalternativene i forhold til 

trafikantsikkerhet for både myke trafikanter, bilister og passasjerer på kollektiv transport. 

Risikoanalysen skal bidra til å gi best mulig beslutningsstøtte for valg av trafikksikre løsninger i 

planområdet og gi innspill til risikoreduserende tiltak. Denne rapporten dokumenterer resultatene 

fra risikoanalysen. 

 

1.2 Metode og gjennomføring 

Risikoanalysen er gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse. Metodikken er i samsvar med 

Norsk standard 5814 «Krav til risikoanalyser», Statens vegvesens håndbok 271 «Vegleder for 

risikoanalyser i vegtrafikken» og TS 2007:11 «Vegleder for risikoanalyser av vegtunneler». Til 

grunn for arbeidet ligger også håndbok 017 «Vegutforming» og Tunnelsikkerhetsforskriften. 

Metoden består av følgende fem trinn: 

 

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 

2. Identifisere uønskede hendelser 

3. Vurdere risiko 

4. Identifisere risikoreduserende tiltak 

5. Dokumentere 

 

For vurdering og sammenligning av de alternative løsningene, er det gjort en systematisk 

gjennomgang av hvert alternativ. Følgende informasjon er utarbeidet: 

 Hvor uønskede hendelser kan inntreffe 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsene 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak 

 Fastsatt sannsynlighet og konsekvens for uønskede hendelser 

 Beredskapsmessige utfordringer tilknyttet alternativene 

 Risiko i anleggsfase 

 Forslag til risikoreduserende tiltak 
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Identifisering av uønskede hendelser er gjennomført av Rambøll og Statens vegvesen i forkant av 

analysemøtet. Årsaker til hendelsene, sannsynligheter, konsekvenser og risikoreduserende tiltak 

er fastsatt under arbeidsmøtet i samarbeid med relevant fagpersonell.   

 

I følge NS 5814 defineres risiko som et «utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og 

konsekvensen av en uønsket hendelse». Sannsynlighet og konsekvens er i denne analysen delt 

inn i fem kategorier og er fastsatt av Rambøll i samarbeid med Statens vegvesen. Inndelingene 

er i samsvar med Statens vegvesens håndbøker og TS 2007:11. I figurene nedenfor er det vist 

hva som ligger i de ulike kategoriene. 

 

Svært ofte Ofte Sjelden Svært sjelden Ekstremt 

sjelden 

< 1 år 1-10 år 10-50 år 50-100 år >100 år 

Minst én gang 

hvert år. 

Mellom én gang 

hvert år og én 

gang hvert 

tiende år. 

Mellom én gang 

hvert tiende år 

og én gang hvert 

femtiende år. 

Mellom én gang 

hvert femtiende 

år og én gang 

hvert hundrede 

år. 

Sjeldnere enn 

hvert hundrede 

år. 

Figur 1: Forklaring sannsynlighetsinndeling til bruk i risikomatrisen 

 

Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte  

Beinbrudd, 

skrammer, eller 

lignende som 

ikke medfører 

lengre 

sykehusopphold. 

Alvorlige, men 

ikke livstruende 

skader som 

medfører lengre 

sykehusopphold. 

1-4 drepte. 5-20 drepte. Over 20 drepte. 

Figur 2: Forklaring konsekvenskategorier til bruk i risikomatrisen 

 

For hvert alternativ er deretter all informasjon sammenstilt til et helhetlig risikobilde vedrørende 

trafikantsikkerhet. Det er benyttet risikomatriser med inndeling 5x5 for fastsettelse av 

sannsynlighet og konsekvens.  

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte        

Ofte        

Sjelden        

Svært sjelden        

Ekstremt 
sjelden 

       

Figur 3: Tom risikomatrise som blir benyttet i analysen 
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Ubetydelig Betydelig Høy Kritisk 

Figur 4: Beskrivelse av fargekoder i risikomatrise 

 

1.3 Organisering av arbeidet 

Rambølls erfaring er at en god risikoanalyse krever involvering av mennesker som til sammen 

har god metodekompetanse, god kompetanse om analyseobjektet og kjennskap til lokale forhold. 
Risikovurderingen er planlagt, ledet og dokumentert av Rambøll i tett samarbeid med Statens 
vegvesen. Det er avholdt følgende møter i arbeidet: 
 

 20. august 2012 Oppstartsmøte med Statens vegvesen 
 4. – 5. september 2012 Arbeidsmøte 

 

Deltakerne på arbeidsmøtet er presentert i tabellen nedenfor. 

Tabell 1: Liste med deltakere på arbeidsmøtet 4. - 5. september 

Navn Fag/rolle Organisasjon 

Lilli Mjelde Planleggingsleder Statens vegvesen Region vest 

Terje Faanes Vegplanlegger Norconsult AS 

Tor Høyland Trafikksikkerhet Statens vegvesen Region vest 

Gunnar Gjæringen Byggherreseksjonen tunnel Statens vegvesen Region vest 

Snorre Olufsen Regional sikkerhetskontrollør 

tunnel 

Statens vegvesen Region vest 

Frode Aarland Leder gang- og 

sykkelveggruppen  

Statens vegvesen Region vest 

Bjarte Skogheim Senioringeniør Vegdirektoratet 

Per Frøyland Seniorrådgiver – 

kollektivkoordinator 

Vegdirektoratet 

Ståle Furnes Kollektivkoordinator Statens vegvesen Region vest 

Kjell Nordal Saksbehandler Bergen kommune 

Bjarte Stavenes Planlegger sykkel Bergen kommune 

Steinar Matre  Samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Bergen kommune 

Jan Åge Davanger Forebyggende Bergen brannvesen 

Stein Kjellerød Forebyggende Bergen brannvesen 

Robert Solend - SKYSS 

Roger Lefdal Politi Bergen Vest politi 

Sverre Daniel Hanssen Risikoanalytiker Rambøll  

Grethe Myrberg Seksjonsleder 

trafikk/utredning 

Rambøll 

Grete Kirkeberg Mørk Oppdragsleder risikoanalyse Rambøll 

 

Etter arbeidsmøtet har Rambøll utarbeidet et utkast til rapport som er oversendt møtedeltakerne 

for kommentarer. Som følge av tilbakemeldingene er det foretatt enkelte endringer i rapporten: 

 Uønsket hendelse nr. 8 «Ulykke med myke trafikanter» er delt inn i 2 hendelser, 

henholdsvis «Ulykke med fotgjengere» og Ulykke med syklister». Dette for å belyse 
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eventuell forskjell i risiko for syklister i de aktuelle alternativene, som innspill til valg av 

løsning. 

 Alternativene ble rangert i forhold til risiko i driftsfase, beredskapsmessige utfordringer 

og anleggsfase. Etter tilbakemelding fra arbeidsgruppe er anleggsfasen vektet lavere enn 

driftsfase og beredskapsmessige utfordringer. 

 Etter innlevering av rapport 2012-10-29 er det gjort endringer i grunnlaget. Et nytt 

alternativ «Alternativ 3 variant» inngår i revidert rapport.  

1.4 Avgrensning og forutsetninger  

Risikoanalysen er avgrenset til kun å omhandle konsekvenser for liv og helse for trafikantene på 

aktuell vegstrekning. Resultatene i analysene er basert på traséalternativene slik de ble fremstilt 

på analysemøtet. Eventuelle endringer av alternativene vil medføre at vurderingsgrunnlaget som 

analysen er bygget på faller bort. Alternativ 3 variant ble ikke presentert på analysemøtet og er 

ikke vurdert av analysegruppen. 

 

Det forutsettes at tunnelene blir bygd i henhold til Håndbok 021 og at minimumskrav til 

ventilasjon, rømningsveger, etc. blir ivaretatt. Det forutsettes at sykkeldelen av kollektivtunnelen 

bygges fysisk adskilt fra kollektivfeltet med tett vegg.  

 

1.5 Data og usikkerhet 

Datagrunnlaget består av kvantitativ data, som for eksempel trafikkprognoser og registrerte 

trafikkulykker. Kvalitativ data er generert i form av lokal kunnskap om trafikale forhold. 

Arbeidsgruppens sammensetning og kompetanse bidrar til at vurdering av sannsynligheter og 

konsekvenser er mulig. For vurdering av sannsynligheter for trafikkulykker og brann i tunnel er 

det benyttet TUSI. I tillegg er det benyttet data fra lignende tunneler utarbeidet av TØI og 

SINTEF.   

 

I forhold til trafikksikkerhet til syklister, er analysen basert på data fra arbeidsmøtet. Det 

foreligger ikke undersøkelser eller utredninger om hvilke sykkelruter som vil være representative 

for hvert alternativ. Analysen fokuserer derfor på hvordan de ulike alternativene vil kunne endre 

risikobildet for myke trafikanter, på bakgrunn av trafikkprognosene som forelå under 

analysemøtet og skisser av planalternativene. Mer detaljert kunnskap om trafikkmønsteret blant 

myke trafikanter vil kunne endre risikobildet slik det er presentert i denne rapporten. 

 

1.6 Forkortelser 

Hb - Håndbok 

NS - Norsk standard 

SVV - Statens vegvesen 

TØI - Transportøkonomisk Institutt 

ÅDT - Årsdøgntrafikk  
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 

2.1 Dagens situasjon 

Eksisterende hovedveg mellom krysset ved Storavatnet og krysset ved Liavatnet er 2,2 km lang. 

Lyderhorntunnelen er 1100m lang. Vegen utgjør del av vestre innfartsåre til Bergen sentrum og 

er hovedåren for trafikken til/fra Bergen vest, til/fra Askøy og til/fra øyriket Sotra/Øygarden.  

 

 

Figur 5: Illustrasjon av dagens veg 

 

Dagens veg har 4 felt (2 løps tunnel) og mulig omkjøring på lokalveg via Loddefjord 

(Lyderhornsvegen). Vegen om Loddefjord har 2 felt på det meste av strekningen men en kortere 

strekning i syd har 4 felt med midtdeler.  

 

Trafikkmengden er i dag ÅDT 40 000 gjennom Lyderhorntunnelen. På strekningen kryss 

Storavatnet – Lyderhorntunnelen er det i dag ÅDT i underkant av 40 000. På de mindre 

trafikkerte vegene som grenser til Sotravegen er det ÅDT 3 000-8 000. Rundt Loddefjord ligger 

ÅDT mellom 8 400 og 17 000, med høyest ÅDT på strekningen nordover forbi kjøpesenteret.   

 

De siste 10 årene har det inntruffet om lag 68 ulykker innenfor planområdet. Skadegraden 

domineres av lettere personskader, men ulykker med hardt skadde og drepte har inntruffet.  
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Figur 6: trafikktall 2011 (kilde: SVV) 

 

Prognoser for 2030 viser en økning til om lag ÅDT 70 000 på samme strekning. I tillegg til 

generell trafikkøkning, vil Ringveg vest som forbinder de sørlige bydeler i Bergen med vestre 

innfartsåre til Bergen i krysset ved Liavatnet, også medføre at trafikken fra sør mot vest gjennom 

Lyderhorntunnelen øker. 

 

Dagens kollektivtrafikk utgjør om lag 260 - 300 busser gjennom Lyderhorntunnelen i ukedagene 

med omtrentlig lik retningsfordeling. Det er i snitt 45 personer på disse bussene i rushtiden og 

noe lavere på øvrige tidspunkt. På bakgrunn av disse tallene er det antatt at totalt antall 

passasjerer per dag utgjør om lag 12 000 – 13 000. Prognoser viser at antall passasjerer i 2030 

vil ligge på rundt 26 000 – 33 000, fordelt på om lag 750 busser i døgnet.   
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Figur 7: Nullalternativet med trafikkprognoser for 2030 

  

Dagens sykkelrute går rundt Loddefjord. Det er ikke anledning å sykle gjennom 

Lyderhorntunnelen. Rundt Loddefjord går sykkelruten langs Bjørndalsbakken, men det er kjent at 

syklister også velger å sykle langs hovedvegen.  

 

2.2 Planlagte tiltak 

Hovedveg for biltrafikken skal dimensjoneres med 4 felt som i dag. Ny veg skal bygges med 4 

felt med dimensjoneringsklasse S7, men bruke S9 skulderbredde for dagsonene. Dette gir total 

vegbredde på om lag 25 meter. Tunnelene får tunnelklasse F med 2xT9,5. For alternativet hvor 

dagens veg benyttes til biltrafikk blir dagens standard beholdt (tilnærmet S9).  

 

Maks stigning på vegen blir 6 %. Det skal bygges planskilte kryss. Dimensjonerende fart er 80 

km/t. Andel tunge kjøretøy blir på om lag 10 %.   

 

I tillegg skal det tilrettelegges for kollektivtransport på egne felt med fri flyt og prioritering 

framfor biltrafikken – enten egen trasé fristilt fra veg eller kollektivfelt langs veg. 

Kollektivtransport i tunnel er tenkt som to felt i ett løp (ett felt i hver kjøreretning) med 

dimensjon T9,5. For kombinasjonen kollektivtransport og sykkelveg i tunnel, er det foreløpig tatt 

utgangspunkt i T12,5. Der separat sykkelveg med gangfelt føres i egen tunnel1, er det foreløpig 

tatt utgangspunkt i T4.  

 

                                                
1
 Omtalt som sykkeltunnel videre i rapporten 
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Sykkelrutene generelt er tenkt å gå i tilknytning til hovedveg fram til og gjennom sykkeltunnel. 

Det er ikke skissert konkrete løsninger for sykkeltraseen for strekningene før og etter 

sykkeltunnel. 

 

2.2.1 Alternativ 1 – Forlenging av Lyderhorntunnelen  

Ny tunnel med to løp og to felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved 

Storavatnet under bebyggelsen i Oslvik/Kjøkkenvikområdet og kobles inn på eksisterende 

Lyderhorntunnel. Det blir bygget kollektivfelt langs dagens veg ned til Loddefjord og ny 

kollektivtunnel, eventuelt kombinert med sykkeltunnel, gjennom Lyderhorn til krysset ved 

Liavatnet. Tunnelen blir om lag 750 meter lang. Alternativet inkluderer tiltak i krysset ved 

Liavatnet som prioriterer kollektivtrafikken gjennom krysset.  

 

 

Figur 8: Skisse Alternativ 1 
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Figur 9: Trafikkprognoser for 2030 Alternativ 1 

 

2.2.2 Alternativ 2a – Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest 

Ny tunnel med 2 løp og 2 felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved 

Storavatnet og kobles til kryssområdet ved Liavatnet med gjennomgående felt mot 

Knappetunnelen/Ringveg vest. Alternativet krever ombygging av kryssområdet ved Liavatnet. 

Eksisterende Rv 555 og Lyderhorntunnelen blir gjort om til kollektiv- og sykkeltunnel i hvert sitt 

løp. 
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Figur 10: Skisse Alternativ 2a uten rampe 

 

Figur 11: Trafikkprognoser Alternativ 2a uten rampe 
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2.2.3 Alternativ 2b – Ny vegtunnel med rampe mot Bergen 

 

Figur 12: Trafikkprognoser 2030 Alternativ 2b med ramper 

Alternativ 2b har rampe mot Bergen som medfører endring i trafikkprognosene på 

vegstrekningene. Sammenlignet med Alternativ 2a er det økt trafikk gjennom ny tunnel, mens 

vegen rundt Loddefjord får redusert trafikk. Fv 197 får dobbelt så høy trafikkbelastning som i 

Alternativ 2a. Alternativet krever også ombygging av krysset ved Liavatnet. 
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2.2.4 Alternativ 3 – Ny kollektivtunnel i nord 

Ny tunnel for kollektivtrafikk fra Olsvikkrysset/Kjøkkelvikvegen til Liavatnet, med kobling mot Rv 

555 i en såkalt «gaffelløsning» som ligger nord for krysset ved Liavatnet. Alternativet omfatter 

også kollektivtransport på egne felt langs lokalvegnett og kollektivprioriterende tiltak i området 

Storavatnet – Olsvik - Kjøkkelvikvegen. Ny kollektivtunnel er om lag 1 km lang. Ordinær 

biltrafikk på dagens Rv 555 og i dagens Lyderhorntunnel. Separat sykkelveg rundt Loddefjord og 

som en del av kollektivtunnel. 

 

Figur 13: Skisse Alternativ 3 

 

Figur 14: Trafikkprognoser 2030 Alternativ 3 
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2.2.5 Alternativ 3 variant – Ny forlenget kollektivtunnel i nord 

 

Figur 15: Skisse av Alternativ 3 variant 

 

Ny forlenget tunnel for kollektivtrafikk fra kryssområdet ved Storavatnet til Liavatnet, med 

kobling mot Rv 555 i en såkalt «gaffelløsning» som ligger nord for krysset ved Liavatnet. 

Alternativet omfatter også kollektivtransport på egne felt langs lokalvegnett og 

kollektivprioriterende tiltak i området Storavatnet – Olsvik - Kjøkkelvikvegen. Ny kollektivtunnel 

blir om lag 1,7 km lang. Ordinær biltrafikk føres på dagens Rv 555 og i dagens Lyderhorntunnel. 

Det planlegges separat sykkelveg rundt Loddefjord og gjennom fjellet i sammenheng med 

kollektivtunnelen. Sykkeltunnelen planlegges med innslag på nordsiden av eksisterende 

tunnelinnslag på Lyderhorntunnelen. Sykkeltunnelen planlegges enten som egen tunnel eller som 

en adskilt del av kollektivtunnel.  

 

Anleggsfasen blir lik Alternativ 3, men kollektivtunnelen forlenges under boligområdet på Olsvik. 

Derfor kommer ikke busstraseen tett innpå boligområdet, og man unngår arbeid tett på 

boligområdet. 

 

2.2.6 Alternativ 4 – Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt 

Utvidelse av dagens firefeltsveg (dagens Rv 555) mellom Storavatnet og Liavatnet til 

seksfeltsveg slik at kollektivtransporten kan bruke ett felt i hvert løp. Alternativet krever 

utstrossing av eksisterende Lyderhorntunnel. I dette alternativet er det ikke aktuelt å føre 

syklister inn i tunnelen. De må sykle langs dagens veg via Loddefjord og Bjørdalspollen. Det 

forutsettes utstrossing og ferdiggjøring av ett tunnelløp om gangen i anleggsperioden slik at 

biltrafikken hele tiden kan nytte ett løp. 
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Figur 16: Skisse Alternativ 4 

 

 

Figur 17: Trafikkprognoser 2030 Alternativ 4 
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3. IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER 

I tabellen nedenfor er identifiserte uønskede hendelser listet.  

 

Tabell 2: Liste med identifiserte uønskede hendelser 

# Uønsket hendelse Forklaring 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel Lette kjøretøy vil være bil, moped, motorsykkel, etc. 

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel Lastebiler, busser, og andre tunge kjøretøy.  

3 

Trafikkulykke på veg i dagen på 

strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

Møteulykker, utforkjøring, sidekollisjon, 

feltskifteulykke og påkjørsel bakfra.  

4 
Trafikkulykke på veg i dagen på 

strekningen rundt Loddefjord 

Møteulykker, utforkjøring, feltskifteulykke og påkjørsel 

bakfra. 

5 
Trafikkulykke i dagen i kryss 

Liavatnet 
Sidekollisjon og påkjørsel bakfra. 

6 Trafikkulykke i tunnel 
Påkjørsel bakfra, kollisjon med tunnelvegg, 

feltskifteulykke og møteulykke. 

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

Dette gjelder ulykker der kjøretøy med farlig gods er 

involvert. Farlig gods er: 

- Eksplosive stoffer og gjenstander 

- Gasser og brannfarlige stoffer 

- Selvantennende stoffer 

- Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt 

med vann 

- Oksiderende stoffer 

- Organiske peroksider 

- Giftige stoffer 

- Etsende stoffer 

- Brannfarlige væsker, infeksjonsfremmende 

stoffer og radioaktivt materiale 

8 Ulykke med fotgjengere 
Fotgjengere på gangfelt, fotgjengerovergang og veg i 

dagen.  

9 Ulykke med syklister 
I sykkeltunnel og langs veg/sykkelveg/sykkelfelt i 

dagen. 
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4. ANALYSE AV RISIKO NULLALTERNATIVET 

4.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Nullalternativet i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 2.  

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte 3, 5, 6  9       

Ofte   4        

Sjelden 1 8        

Svært sjelden 2         

Ekstremt 
sjelden 

    7     

Figur 18: Risikomatrise for Nullalternativet 

Tabell 3: Liste med uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 
 

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

4.2 Beredskapsmessige forhold 

Det er ingen tilkomst for brannvesenet fra Laksevåg brannstasjon til østre portal av tunnelen. 

 

4.3 Anleggsfase 

Ikke relevant. 
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4.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Nullalternativet 

Ingen ytterligere tiltak. 

 

5. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 1 

5.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 1 i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 3.  

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte  4, 5, 6      

Ofte 9 8      

Sjelden 1  3     

Svært sjelden   2     

Ekstremt 
sjelden 

  7     

Figur 19: Risikomatrise for Alternativ 1 

Tabell 4: Liste med uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

5.2 Beredskapsmessige forhold 

Det vil bli lengre tilkomstveg for brannvesen til vestre tunnelportal. Brannvesenet kan bruke 

kollektivtunnelen under utrykning. Hvis gammel portal fra vest opprettholdes, kan denne brukes 

av brannvesenet. Antatt mye opphopning i trafikken vil kunne påvirke responstiden til 

redningstjenesten. 
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5.3 Anleggsfase 

Ny tunnel kan bygges uten å påvirke trafikken helt fram til påkobling på Lyderhorntunnelen. 

Kollektivtunnelen kan også bygges separat, men vil påvirke kryssområdene på både øst- og 

vestsiden. I anleggsfasen vil trafikkbildet endres. Det vil bli et mer komplekst trafikkbilde og 

sannsynligheten for ulykker langs vegene øker som følge av dette. Inn og utkjøring fra 

anleggsområdet er kritisk, og kanskje det farligste punktet for syklister og gående. Dette gjelder 

alle alternativene. 

 

5.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Alternativ 1 

 Prioritere kollektivtrafikk i rundkjøring Liavatnet. 

 Planlegge sykkeldel av kollektivtunnel i forhold til tilknytning fra Loddefjord. Sykkeldelen 

kan planlegges nord for kollektivfelt for å minimere antall krysninger på vegnettet. 

 Unngå krysning for transportsyklister rett ved tunnelportalen. 

 Forbedre sikt i østlig del av ny Lyderhorntunnel for ordinær trafikk.  

 Utvide tunnelprofil i kollektivtunnel til T10,5 ved separat sykkeltunnel, eller tunnelprofil 

12,5 ved adskilt sykkelveg som del av kollektivtunnel 

 Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel 

 

6. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 2A 

6.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 2a i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 4. 

 

Liv og helse Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte 5, 6 4, 8      

Ofte  9      

Sjelden 1  3     

Svært sjelden   2     

Ekstremt 
sjelden 

  7     

Figur 20: Risikomatrise for Alternativ 2a 
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Tabell 5: Liste med uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

6.2 Beredskapsmessige forhold 

Dette alternativet fører til at brannvesenet har tilgang fra østsiden av tunnelen, som medfører 

kortere utrykningstid og enklere tilkomst. 

 

6.3 Anleggsfase 

Ny tunnel kan bygges uten å påvirke Lyderhorntunnelen, med unntak av når tunnelinnslagene 

skal påkobles vegnettet. Trafikken vil gå som normalt gjennom Lyderhorntunnelen i 

anleggsfasen. Det vil bli noe økt trafikk langs vegnettet på grunn av anleggsmaskiner. Dette 

medfører at sannsynligheten for ulykker øker noe i anleggsperioden, spesielt i kryssområdene, 

som blir bygd om. Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje det farligste punktet 

for syklister og gående. Dette gjelder alle alternativene. 

 

6.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Alternativ 2a 

 Vurdere egne kollektivfelt utenom Olsvikkrysset 

 Planlegge nytt kryss ved Liavatnet for tilkomst til østre tunnelportal. 

 Utvide tunnelprofil i kollektivtunnel til T10,5 ved separat sykkeltunnel, eller tunnelprofil 

12,5 ved adskilt sykkelveg som del av kollektivtunnel 

 Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel 
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7. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 2B 

7.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 2b i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 5. 

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte  4      

Ofte 5, 9 8      

Sjelden   1, 3, 6     

Svært sjelden   2     

Ekstremt 
sjelden 

  7     

Figur 21: Risikomatrise for Alternativ 2b 

 

Tabell 6: Liste med uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

7.2 Beredskapsmessige forhold 

Redningstjenesten kan komme til fra flere punkter, sammenlignet med øvrige alternativer, både 

fra øst, vest og nordøst.  

 

7.3 Anleggsfase 

Anleggsfasen vil bli lik Alternativ 2a. Eneste forskjellen er at det blir bygd tre påkoblingspunkter, i 

stedet for to. 
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7.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Alternativ 2b 

 Se kapittel 6.4 

 Sikre at kryss i tunnelen blir utformet på en sikker måte slik at eventuelle kollisjoner 

med fjellvegg får minst mulig konsekvenser. 

 Utvide tunnelprofil i kollektivtunnel til T10,5 ved separat sykkeltunnel, eller tunnelprofil 

12,5 ved adskilt sykkelveg som del av kollektivtunnel 

 Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel 

8. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 3 

8.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 3 i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 6. 

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte 5, 6 3      

Ofte  4      

Sjelden 1, 9 8      

Svært sjelden        

Ekstremt 
sjelden 

  2, 7     

Figur 22: Risikomatrise Alternativ 3 

 

Tabell 7: Liste uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

8.2 Beredskapsmessige forhold 

Redningstjenesten kan benytte kollektivfelt og kollektivtunnel, som gir flere muligheter for 

trafikkavvikling ved en ulykkessituasjon.  
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8.3 Anleggsfase 

Anleggsvirksomheten vil foregå nærmere boligområdene sammenlignet med øvrige alternativer. 

Trafikken vil kunne gå som normalt gjennom Lyderhorntunnelen i anleggsfasen. For myke 

trafikanter kompliseres trafikkbildet i området ved tunnelinnslaget, ved at anleggsvirksomheten 

foregår rett ved boligområdet. Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje det 

farligste punktet for syklister og gående. Dette gjelder alle alternativene. 

 

8.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Alternativ 3 

 Forbedre sikt i øst i tunnel for ordinær trafikk.  

 Utvide tunnelprofil i kollektivtunnel til T10,5 ved separat sykkeltunnel, eller tunnelprofil 

12,5 ved adskilt sykkelveg som del av kollektivtunnel 

 Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel 

9. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 3 VARIANT 

9.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 3 variant i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 7. 

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte 5, 6       

Ofte 3 4      

Sjelden 1, 9 8      

Svært sjelden        

Ekstremt 
sjelden 

  2, 7     

Figur 23: Risikomatrise Alternativ 3 variant 

 

Tabell 8: Liste uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  
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8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

9.2 Beredskapsmessige forhold 

Redningstjenesten kan benytte kollektivfelt og kollektivtunnel, som gir flere muligheter for 

trafikkavvikling ved en ulykkessituasjon.  

 

9.3 Anleggsfase 

Anleggsvirksomheten vil ikke foregå tett innpå boligområdet på Olsvik slik som i Alternativ 3, 

fordi kollektivtunnelen bygges under boligområdet. Trafikken vil kunne gå som normalt gjennom 

Lyderhorntunnelen i anleggsfasen. For myke trafikanter kompliseres trafikkbildet noe i området 

ved tunnelinnslaget for sykkeltunnel. Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje 

det farligste punktet for syklister og gående. Dette gjelder alle alternativene. 

 

9.4 Forslag til risikoreduserende tiltak for Alternativ 3 variant 

 Forbedre sikt i øst i tunnel for ordinær trafikk. 

 Utvide tunnelprofil i kollektivtunnel til T10,5 ved separat sykkeltunnel, eller tunnelprofil 

12,5 ved adskilt sykkelveg som del av kollektivtunnel 

 Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel 

10. ANALYSE AV RISIKO ALTERNATIV 4 

10.1 Driftsfase 

Nedenfor er risikomatrise for Alternativ 4 i driftsfase presentert. Utdyping av årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens er presentert i vedlegg 8. 

 

Liv og helse  Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte Mange drepte 

Svært ofte 3, 5, 6 9      

Ofte  4      

Sjelden 1 8      

Svært sjelden 2       

Ekstremt 
sjelden 

  7     

Figur 24: Risikomatrise for Alternativ 4 
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Tabell 9: Liste med uønskede hendelser og risikonivå 

# Uønsket hendelse Risikonivå 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel  

3 
Trafikkulykke på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - 

Lyderhorntunnelen 

 

4 Trafikkulykke på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord  

5 Trafikkulykke i dagen i kryss Liavatnet  

6 Trafikkulykke i tunnel  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel  

8 Ulykke med fotgjengere  

9 Ulykke med syklister  

 

10.2 Beredskapsmessige forhold 

Redningstjenesten har ikke tilkomst til tunnelen fra øst.  

 

10.3 Anleggsfase 

I anleggsfasen kan ett av tunnelløpene benyttes for kollektivtransport og ordinær trafikk. Dette 

kan enten gjennomføres ved å kjøre ensrettet trafikk gjennom ett løp og motgående via 

Loddefjord, eller ved å kjøre motgående trafikk i ett løp. I følge TUSI beregninger vil det inntreffe 

dobbelt så mange branner og trafikkulykker i tunnelen ved å kjøre motgående trafikk. Ved å 

kjøre ensrettet trafikk i tunnelløpet vil ulykkesrisikoen rundt Loddefjord øke i anleggsperioden 

som følge av økt trafikkmengde. Rundt Loddefjord vil også transportsyklister være utsatt ved økt 

trafikk. Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje det farligste punktet for 

syklister og gående. Dette gjelder alle alternativene. 

 

10.4 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Vurdere midtstilt kollektivfelt. 
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11. EVALUERING AV RISIKO  

11.1 Evaluering av risiko i driftsfase 

Tabell 10: Liste med alternativene og antall hendelser med ulikt risikonivå 

Alternativ 

Antall hendelser med ulikt risikonivå 

Ubetydelig Betydelig Høy Kritisk 

Nullalternativet 2 2 5 0 

Alternativ 1 1 3 5 0 

Alternativ 2a 1 2 6 0 

Alternativ 2b 0 4 5 0 

Alternativ 3 2 3 4 0 

Alternativ 3 

variant 
2 4 3 0 

Alternativ 4 2 2 5 0 

 

Av de totalt 9 identifiserte uønskede hendelsene kommer Alternativ 3 variant best ut med 2 

hendelser med ubetydelig risiko, 4 hendelser med betydelig risiko og 3 hendelser med høy risiko. 

Ingen av de identifiserte hendelsene har fått kritisk risiko i noen av de analyserte alternativene. I 

tabellen nedenfor er alternativene rangert i forhold til risiko i driftsfase. 

 

Tabell 11: Rangering av alternativene i forhold til driftsfasen 

Rangering Alternativ Merknader  Sum 

1 Alternativ 3 

variant 

Noe lavere ÅDT langs veg i dagen mellom 

kryss Storavatnet og Lyderhorntunnelen 

enn Alternativ 3.  

1 

2 Alternativ 3 Sykkeltunnel og lavest ÅDT rundt 

Loddefjord gir laveste konfliktnivå med 

kjøretøy for syklister. 

2 

3 Nullalternativet 

og Alternativ 4 

Lavest ÅDT på strekninger med 

motgående trafikk uten midtdeler. 

Alternativene har identiske risikomatriser. 

3 

4 Alternativ 1 Motgående trafikk i kollektivtunnel og økt 

trafikkmengde på strekninger uten 

midtdeler.  

4 

5 Alternativ 2b Avkjørsel i tunnel øker risiko i tunnel for 

ordinær persontrafikk. Høyere ÅDT rundt 

Loddefjord øker konfliktpotensialet mellom 

sykkel og kjøretøy.  

5 

6 Alternativ 2a Minst gunstige alternativ for syklister med 

høyest ÅDT rundt Loddefjord. 

6 
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Som tabellen over viser, fremstår Alternativ 3 variant som mest gunstig totalt sett og i forhold til 

syklister. Alternativ 4 og Nullalternativet har identiske risikomatriser. Alternativ 1 er bedre enn 

Alternativ 2a og 2b fordi det totale risikobildet er lavere, mens Alternativ 2b er vurdert som 

bedre for syklister enn Alternativ 2a på grunn av lavere ÅDT rundt Loddefjord. Alternativ 2a har i 

tillegg flere hendelser med høy risiko enn Alternativ 2b.  

 

11.2 Evaluering av beredskapsmessige forhold  

Følgende faktorer antas å påvirke beredskapen for planområdet: 

 Antatt køproblematikk  

 Tilkomstmuligheter tunnel 

 

Tabell 12: Liste med alternativene og beredskapsmessige utfordringer 

Alternativ  Køproblematikk Tilkomstmuligheter 

0 Lav ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

Ingen tilkomst fra øst til Lyderhorntunnelen. 

1 Høy ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

Kan bruke kollektivtunnel fra øst og vest. 

Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst. 

2a Høyest ÅDT på veg i dagen 

rundt Loddefjord. 

Tilkomst fra øst og vest i ny tunnel. 

Ingen tilkomst fra øst i kollektivtunnel. 

2b Høy ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

3 tilkomstpunkter til ny tunnel. 

Ingen tilkomst fra øst til kollektivtunnel. 

3 Lav ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst. 

Tilkomst fra øst og vest til kollektivtunnel. 

3 variant Lav ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst. 

Tilkomst fra øst og vest til kollektivtunnel. 

4 Lav ÅDT på veg i dagen rundt 

Loddefjord. 

Ingen tilkomst fra øst. 

Mulighet for å benytte kollektivfelt i tunnel. 

 

Høy ÅDT på veg i dagen kan føre til opphopning i trafikken. Dette fører til at redningstjenesten 

kan få vanskeligheter med å rykke effektivt ut til ulykkesstedet. Det er spesielt ulykker med stort 

konsekvenspotensial som er kritisk. I kollektivtunnelen er det størst konsekvenspotensial med 

motgående trafikk og potensielt mange berørte personer. På veg i dagen uten midtdeler er det 

også stort konsekvenspotensial med møteulykker.  

 

Hvis man ser på beredskapsmessige utfordringer som en funksjon av sannsynlighet for ulykker 

med stort konsekvenspotensial og tilkomstmuligheter for redningstjenesten, vil Nullalternativet 

og Alternativ 4 være fordelaktig. Dette er fordi det er lavest sannsynlighet for møteulykker, samt 

at det er relativt lav ÅDT på veg i dagen rundt Loddefjord. I tillegg kan redningstjenesten benytte 

kollektivfelt i Alternativ 4. Trafikksituasjonen rundt Loddefjord ved en eventuell hendelse i 

tunnelen for Nullalternativet og Alternativ 4 vil kunne medføre nærmest full stans i trafikken 

rundt Loddefjord. Det vurderes likevel som at det mest kritiske vil være tilkomst til de 

ulykkesstedene som har høyest sannsynlighet for alvorlig skadde og drepte, altså kollektivtunnel, 

Fv 197 og deler av strekning rundt Loddefjord som ikke har midtdeler.  

 

Møteulykker kan inntreffe i kollektivtunnel. Det er derfor vurdert som viktig at redningstjenesten 

har tilkomstmuligheter fra øst og vest til kollektivtunnelen. Både Alternativ 1, Alternativ 3 og 

Alternativ 3 variant har dette. Sannsynligheten for ulykker med stort konsekvenspotensial 

vurderes som tilnærmet lik for disse alternativene. Alternativ 3 har noe høyere ÅDT på Fv 197 og 
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noe lengre utrykningsveg fra Laksevåg brannstasjon. Samtidig kan brannvesenet fra Bergen 

rykke ut via kollektivtunnelen, noe som teller positivt. Alternativ 3 vurderes totalt sett som noe 

bedre enn Alternativ 1 i forhold til beredskap på grunn av vesentlig lavere ÅDT rundt Loddefjord. 

Alternativ 3 variant vurderes som noe bedre enn Alternativ 3 på grunn av antatt mindre trafikk 

langs veg i dagen uten midtdeler mellom Storavatnet kryss og Lyderhorntunnelen.  

 

Alternativ 2a og 2b vurderes relativt likt. Det er ikke avgjort om ny kryssløsning ved Liavatnet gir 

tilkomst til kollektivtunnelen fra øst. Redningstjenesten må da benytte ny tunnel fra øst, eller 

kjøre rundt Loddefjord. Alternativ 2a har i tillegg høyest ÅDT rundt Loddefjord, mens Alternativ 

2b har nest høyeste ÅDT på samme strekning. I listen nedenfor er alternativene rangert etter 

beredskapsmessige utfordringer i foretrukket rekkefølge. 

 

Tabell 13: Rangering av alternativene i forhold til beredskapsmessige utfordringer 

Rangering Alternativ Sum 

1 Alternativ 4 1 

2 Nullalternativet 2 

3 Alternativ 3 variant 3 

4 Alternativ 3 4 

5 Alternativ 1  5 

6 Alternativ 2b  6 

7 Alternativ 2a 7 

 

11.3 Evaluering av risiko i anleggsfase 

Tabell 14: Liste med alternativene og merknader for anleggsfasen 

Alternativ       Merknader 

1  Separat bygging uten påvirkning av trafikk 

 Påvirker kryssområdene ved bygging av påkoblingspunktene 

 Økt kompleksitet i deler av anleggsperioden 

 Støv og stein på sykkelveg 

2a  Separat bygging uten påvirkning av trafikk 

 Påvirker kryssområdene ved bygging av påkoblingspunktene 

 Normal trafikk gjennom Lyderhorntunnelen i anleggsfasen 

 Støv og stein på sykkelveg 

 Ombygging av Liavatnet kryss 

2b  Separat bygging uten påvirkning av trafikk 

 3 påkoblingspunkter 

 Normal trafikk gjennom Lyderhorntunnelen i anleggsfasen 

 Støv og stein på sykkelveg 

 Ombygging av Liavatnet kryss 

3  Anleggsvirksomhet nært tilknyttet boligområdet 

 Normal trafikk i Lyderhorntunnelen 

 Økt fare for myke trafikanter ved boligområdet 
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Alternativ       Merknader 

3 variant  Vesentlig mindre omfattende anleggsvirksomhet i nærheten av 

boligområdet ved Olsvik, fordi kollektivtunnelen planlegges 

under boligområdet 

 Normal trafikk i Lyderhorntunnelen 

4  Kan velge å bruke ett løp med møtende trafikk eller ett løp med 

ensrettet trafikk med motgående på Lyderhornsvegen rundt 

Loddefjord 

 Økt fare for myke trafikanter rundt Loddefjord 

 Økt fare for trafikkulykker rundt Loddefjord 

 

Det som antas å påvirke risikonivået i anleggsperioden for både fotgjengere, syklister og øvrige 

trafikanter er lengden på anleggsperioden, inngrepets omfang og hvilke veger som belastes mest 

i anleggsperioden. Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje det farligste 

punktet for syklister og gående. Dette gjelder alle alternativene og er således vurdert likt mellom 

alternativene. 

 

Utenom Nullalternativet vil alle alternativene bidra til å øke trafikkbelastningen på øvrige veger i 

anleggsperioden. Alternativ 2 (a og b), Alternativ 3 og Alternativ 3 variant vil kunne benytte 

Lyderhorntunnelen som normalt i anleggsperioden. Trafikken vil derfor ikke endres betraktelig 

sammenlignet med en normalsituasjon. Noe økt trafikk av anleggskjøretøy og mindre 

omkjøringer vil uansett bli nødvendig. Alternativ 4 kan også benytte Lyderhorntunnelen, men da 

med begrensninger. Alternativ 1 kan benytte Lyderhorntunnelen til normal trafikk i deler av 

anleggsperioden.  

 

Størst trafikkbelastning på øvrig vegnett får man med Alternativ 4, spesielt hvis det velges en 

løsning hvor man kjører ensrettet trafikk i ett tunnelløp, mens arbeidet pågår i det andre løpet. 

For Alternativ 2 (a og b) vil krysset ved Liavatnet bli bygd om. Dette fører til mer omkjøring og 

potensielt høy belastning på øvrige veger, i tillegg til at omfanget på inngrepet blir betydelig 

større sammenlignet med andre alternativer.  

 

Alternativ 3 vil kreve bygging i nærhet til boligområdet nord for Olsvikkrysset. Selv om bygging 

av kollektivtunnelen kan foregå uten å påvirke trafikkbildet vil ny veg ut i dagsonen ved 

boligområdet kunne føre til økt sannsynlighet for skader på myke trafikanter. Basert på kunnskap 

om anleggsperioden og tabellen ovenfor er det lagd en liste over alternativene rangert i 

foretrukket rekkefølge. 

 

Alternativ 3 variant er lik Alternativt 3, men man slipper den relativt omfattende 

anleggsvirksomheten tett innpå boligområdet på Olsvik.  

 

Tabell 15: Rangering av alternativene i forhold til anleggsfasen 

Rangering Alternativ Merknader  

Sum 

vektet 

med 0,2 

Sum 

vektet 

med 0,1   

1 Nullalternativet  Ingen anleggsperiode 0,2 0,1 

2 Alternativ 3 

variant 

Separat bygging av tunnel og normal 

drift av Lyderhorntunnelen. 

0,4 0,2 

3 Alternativ 1 Mindre komplikasjoner enn alternativ 

3. 

0,6 0,3 
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Rangering Alternativ Merknader  

Sum 

vektet 

med 0,2 

Sum 

vektet 

med 0,1   

4 Alternativ 3 Anleggsområdet i nær tilknytning 

boligområdet ved Olsvik. 

0,8 0,4 

5 Alternativ 2a og 2b Ombygging av Liavatnet kryss utgjør 

stort inngrep og skaper kompleksitet i 

kryssområdet. 

1,0 0,5 

6 Alternativ 4 Stenging av ett tunnelløp under 

anleggsperioden skaper farlige 

forhold enten i ett av tunnelløpene 

eller rundt Loddefjord, avhengig av 

hvilken løsning som velges. 

1,2 0,6 

 

11.4 Rømningsbehov i kollektiv-/sykkeltunnel 

Kollektivtrafikken vil utgjøre om lag ÅDT 700. I følge reisevaneundersøkelsen for Bergensområdet 

2008 er det i gjennomsnitt 1,5 passasjerer per kjøretøy. Statens vegvesens prognoser tilsier at 

omtrent 30 000 passasjerer vil benytte kollektivtransport på strekningen per dag i 2030. Omgjort 

til ordinær trafikk utgjør dette ÅDT 20 000.  

 

Hb 021 tilsier med denne trafikkmengden at kollektivtunnelen skal ha tunnelklasse F med 

gangbare tverrforbindelser hver 250 meter. Et slikt tiltak vil ikke redusere sannsynligheten for 

ulykker i tunnelen. Det vil kunne redusere konsekvensene ved en «verst tenkelig hendelse». I 

analysen er konsekvensen satt til 1-4 drepte, en konsekvens som er sannsynlig ved møteulykker 

eller brann som følge av møteulykke. Gangbare tverrforbindelser reduserer ikke nødvendigvis 

konsekvensen av en slik hendelse. Derimot vil det være et godt tiltak ved kraftig røykutvikling i 

tunnelen. 

 

For alternativene som kombinerer fysisk adskilte kollektivfelt og sykkelveg, vil det være 

fordelaktig å designe nødutganger fra kollektivfelt til sykkelveg. Slike nødutganger bør derimot 

ikke designes slik at de tilfører nye farer for myke trafikanter. Dører som åpnes inn i sykkelveg er 

et eksempel på dette. Det anbefales å vurdere en løsning hvor nødutgang ikke åpnes inn i 

sykkelvegen og som kun kan åpnes fra kollektivtunnelen. På den måten overholdes kravet fra Hb 

021, samtidig som sikkerheten til syklister ikke forverres.  

 

Egnede tiltak for å redusere sannsynligheten for møteulykker i kollektivtunnel er forsterket 

midtoppmerking. Dette er et kostnadsbesparende tiltak som vil ha en sannsynlighetsreduserende 

effekt. Midtdeler i kollektivtunnelen medfører bortfall av møteulykker, men det innfører også et 

nytt element i forhold til fremkommelighet, ved at tunnelen er planlagt med ett felt i hver 

retning. Tiltaket innebærer at tunnelprofilet må utvides fra T9,5 til T10,5 hvis sykkeltunnel 

bygges separat fra kollektivtunnelen. Dersom tunnelprofilet skal inneholde både kollektiv og 

sykkel tar prosjektet utgangspunkt i 12,5m. Dette profilet må økes med 1 m pga. midtmerking. 

Det bør også vurderes om areal satt av til skille mellom kollektiv og sykkel i dette profilet, er 

bredt nok når fysisk skillevegg anbefales.  

11.5 Generelle risikoreduserende tiltak 

Tiltakene som er listet nedenfor er generelle tiltak som burde tas med i den videre planleggingen 

av løsningene.  
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Driftsfase 

 Unngå kjøring av tomme busser i retur gjennom kollektivtunnel. Dette bidrar til å 

redusere ulykkesrisikoen i tunnelen.  

 Vurdere å forby/regulere transport av farlig gods i tunnel i rushtrafikken. 

 Planlegge køvarsling, overvåkingssystem, tilfartskontroll og hendelsesdetektering i 

tunnel. 

 Planlegge sykkeltrasé på en helhetlig måte slik at sykkeltunnel både får enkel tilkomst fra 

øst og vest, samtidig som traseen holdes atskilt fra trafikkert veg. Sykkelveg nord for 

kollektivtunnelen kan være en løsning på dette. 

 Sikre at sykkeltunnel er bred nok for redningskjøretøy/vedlikeholdskjøretøy. 

 Vurdere om sykkeldel av kollektivtunnel burde ha rette vegger. 

 Vurdere trafikktiltak andre steder i vegnettet. 

 Vurdere om det er mulig med tiltak for å unngå møteulykker i kollektivtunnel, 

eksempelvis midtdeler eller rumlefelt. 

 Vurdere om tunnel burde ha sidefelt uten opphøyd sideareal, i stedet for havarilommer. 

 Vurdere om det er praktisk mulig å legge kollektivfeltet utenom kryssene ved Storavatnet 

og Liavatnet. 

 Planlegge kollektivtunnel som omkjøringsvei ved eventuelle trafikkulykker. 

 Unngå ramper inne i tunnelen 

 Egen sykkelveg med fortau ved Loddefjord vest 

 

Anleggsfase 

 Utarbeide faseplaner. 

 Planleggingen må ivareta redningstjenesten og kollektivtransport. 

 Adskilte anleggsområder. 

 Sykkelveg må bygges om hensiktsmessig. 

 Sikre gode omkjøringsmuligheter for syklistene, med dekke og kurvatur som er i henhold 

til normalen. 
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12. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Det er i denne risikoanalysen analysert seks ulike traséalternativer i tillegg til Nullalternativet. 

Det er gjort vurderinger med tanke på trafikantsikkerhet, beredskapsmessige utfordringer, samt 

anleggsfase for hvert alternativ.  

 

De viktigste faktorene som påvirker risikonivået for driftsfasen er: 

- Ensrettet vs. motgående trafikk i tunnel 

- Trafikkmengde på vegstrekninger uten midtdeler 

- Trafikkmengde på områder med fotgjengerovergang 

- Trafikkmengde i kryss 

- Beredskapsmessige utfordringer 

- Sikkerhet for myke trafikanter (fotgjengere og syklister) 

 

De ovennevnte faktorene påvirker sannsynligheten for ulykker med alvorlige konsekvenser. 

Nullalternativet og Alternativ 4 har ikke motgående trafikk i tunnel, og dermed lavere konsekvens 

gitt en trafikkulykke. For alternativene med kollektivtunnel er det planlagt motgående trafikk. 

Selv om sannsynligheten for møteulykker i kollektivtunnel vurderes som lav, er konsekvensene 

potensielt høyere enn hva man kan forvente med ensrettet trafikk. Alle alternativene har høy 

risiko enten som følge av høy sannsynlighet og lettere skader, eller lavere sannsynlighet og mer 

alvorlige skader. Alternativ 2b skiller seg ut fra resten av alternativene med mulighet for kollisjon 

med fjellvegg. 

 

For Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) reduseres ÅDT betraktelig på strekning med midtdeler, 

samtidig som ÅDT fordobles på strekning uten midtdeler. Dette medfører at sannsynligheten for 

møteulykker med alvorlige konsekvenser øker. Det samme gjelder for strekning rundt Loddefjord 

hvor Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) har høyest ÅDT på de delene av strekningen som ikke 

har midtdeler. Det er årlige ulykker i dag på deler av vegstrekningene, med hovedsakelig lettere 

personskader. Ved å overføre trafikken fra veg med midtdeler over til veg uten midtdeler, kan 

ulykkesbildet endres med flere alvorlige ulykker.  

 

For fotgjengere har det inntruffet flere ulykker på Lyderhornsvegen på strekningen ved 

fotgjengerovergangene. Alternativ 1 og Alternativ 2 (a og b) har høyest ÅDT på denne 

strekningen. Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter antas å øke som følge av økt 

trafikk på strekningen. Alternativ 3, Nullalternativet og Alternativ 4 har lavest ÅDT på samme 

strekning.  

 

Risiko tilknyttet syklister påvirkes av hvorvidt det er mest sannsynlig med eneulykker eller 

ulykker med andre trafikanter eller kjøretøy. For alternativene med sykkeltunnel tilknyttet 

kollektivtunnel så vurderes sannsynligheten som høy for at eventuelle ulykker er eneulykker. 

Dette fordi færre syklister antakeligvis vil sykle rundt Loddefjord på eller i tilknytning til 

hovedvegen og Bjørndalsbakken.  

 

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt helning i sykkeltunnelen vil påvirke risikoen for syklistene. En 

flat tunnel vil naturligvis redusere hastigheten noe sammenlignet med en brattere tunnel, men 

det betyr ikke nødvendigvis at sannsynligheten for ulykker reduseres. Det mest essensielle i 

forhold til trafikantsikkerheten til syklister er å sørge for at syklingen kan foregå på et fysisk 

adskilt område fra øvrig trafikk. Utforming av eventuell sykkeltunnel er også et sentralt element i 

hvorvidt sykkelturen gjennom tunnelen både føles trygg, og også for å sikre at det ikke designes 
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løsninger som introduserer ny risiko, som for eksempel dører som åpnes inn i sykkeltunnelen fra 

kollektivtunnelen, unormalt glatt underlag, smal vegbane, m.v.  

 

Trafikkmengden i krysset ved Liavatnet antas å være relativt lik i alternativ 1, Alternativ 3 og 

Alternativ 4. For Alternativ 2 (a og b) er det antatt at mengden busser inn i krysset vil øke 

sammenlignet med øvrige alternativer, samtidig som trafikken rundt Loddefjord er den høyeste 

av alle alternativene. Dette øker sannsynligheten for ulykker i krysset, og også konsekvensen da 

kollisjon med buss kan gi mer alvorlige konsekvenser enn kollisjon mellom personbiler.  

 

I forhold til beredskapsmessige utfordringer er det Alternativ 4 og Nullalternativet som har minst 

utfordringer. Alternativ 2 (a og b) kommer dårligst ut da det er mulighet for møteulykker i 

kollektivtunnel, uten at redningstjenesten har tilkomst fra øst.   

 

Tabellen nedenfor summerer opp hvordan de ulike alternativene ble vurdert for driftsfase, 

beredskapsmessige utfordringer og anleggsfase, se kapittel 11.1 – 11.3.  

 

Tabell 16: Oppsummering av rangering av alternativene i forhold til driftsfase, beredskapsmessige 
utfordringer og anleggsfase – uten vekting av anleggsfasen 

Alternativ/rangering Driftsfase Beredskap Anleggsfase 
Sum (uten 

vektet) 

Nullalternativet 3 2 1 6 

Alternativ 1 4 5 3 12 

Alternativ 2a 6 7 5 18 

Alternativ 2b 5 6 5 16 

Alternativ 3 2 4 4 10 

Alternativ 3 variant 1 3 2 6 

Alternativ 4 3 1 6 10 

 

Basert på total sum uten vekting rangeres alternativene som følger (med total sum i parentes): 

 

1. Alternativ 3 variant og Nullalternativet (6) 

2. Alternativ 3 og Alternativ 4 (10) 

3. Alternativ 1 (12) 

4. Alternativ 2b (16) 

5. Alternativ 2a (18) 

 

Hb 021 stiller ikke krav til nødutganger for kollektivtunnel fordi ÅDT er for lav (ÅDT 700-800). 

Hvis man regner om busskapasitet til personbiltrafikk, ville ÅDT for kollektivtunnelen tilsvare om 

lag 20 000 og ville stilt krav til nødutganger. Å regne kollektivkapasitet om til personbiltrafikk gir 

ikke et korrekt risikobilde, fordi sannsynligheten for ulykker med ÅDT 20 000 er langt høyere enn 

ved 700-800, samt at konsekvensene gitt en bussulykke er mer alvorlig enn ved personbilulykke.  

 

Jernbaneverket stiller krav til at rømningsmulighet til sikkert sted skal være tilgjengelig innen 

500 meter /7/. Hvis kollektivtunnelen blir prosjektert med 2 nødutganger til sykkeltunnel, én ved 

tunnelportal sykkeltunnel i vest og én 500 meter øst i tunnelen, så vil kollektivpassasjerer ha 

mulighet for rømning innen 500 meter i kollektivtunnelen.  
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Et slikt tiltak er mer enn hva som kreves i Hb 021 og i henhold til hva som er vanlig for 

jernbanetunneler. Det vurderes som at tiltaket vil være konsekvensreduserende nok til at 

kollektivtunnelen ikke medfører noen uakseptabel risiko for kollektivpassasjerer.   

 

Egnede tiltak for å redusere sannsynligheten for møteulykker i kollektivtunnel er forsterket 

midtoppmerking. Dette er et kostnadsbesparende tiltak som vil ha en sannsynlighetsreduserende 

effekt. Midtdeler i kollektivtunnelen medfører bortfall av møteulykker, men det innfører også et 

nytt element i forhold til fremkommelighet, ved at tunnelen er planlagt med ett felt i hver 

retning. Tiltaket innebærer at tunnelprofilet må utvides fra T9,5 til T10,5 hvis sykkeltunnel 

bygges separat fra kollektivtunnelen. Dersom tunnelprofilet skal inneholde både kollektiv og 

sykkel tar prosjektet utgangspunkt i 12,5m. Dette profilet må økes med 1 m pga. midtmerking. 

Det bør også vurderes om areal satt av til skille mellom kollektiv og sykkel i dette profilet, er 

bredt nok når fysisk skillevegg anbefales.   

 

I analysearbeidet er det identifisert risikoreduserende tiltak. De spesifikke tiltakene er listet i 

analysekapitlene 4-10, mens de generelle tiltakene er presentert i kapittel 11.5.   
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Tabell 17: Utdrag fra TUSI beregninger for utbyggingsalternativene 

Navn ÅDT 
Ulykker pr 

år 

Ulykker frekvens  

(pr million 

kjøretøy-

kilometer) 

Brann pr år lett bil 
Brann pr år tung 

bil  
Havari pr år Forutsetninger 

Driftsfase 

0-alternativ 68000 4,879 

 

0,179 

 

0,246 

(ca hvert 4. år) 

 

0,055 

(ca hvert 18. år) 

273,02 

 

- Rv, 4 felt, midtdeler 70 kmt 
- Kurvatur basert på Alternativ 1 

profil 900 – 2000. 
- Ensrettet trafikk.  

Alternativ 1 62000 6,071 0,129 0,433 

(ca hvert 2. år) 

0,075 

(ca hvert 13. år) 

564,8448 - Rv, 4 felt, midtdeler 70 kmt 
- Ensrettet trafikk 
- 8% tunge kjøretøy 

Alternativ 1 kollektivtunnel 600 1,103 0,524 0 0,004 

(ca hvert 250. år) 

1,7739 - Rv middels tett trafikk, 80 kmt 
(Uf 0,21) 

- Møtende trafikk 
- 100% tunge kjøretøy 

Alternativ 2 58000 6,863 0,158 0,399 

(ca hvert 2. år) 

0,069 

(ca hvert 14. år) 

520,782 - Rv, 4 felt, midtdeler, 70kmt (Uf 
0,26) 

- Ensrettet trafikk 
- 8% tunge kjøretøy 

Alternativ 2 kollektivtunnel 600 0,070 

(ca hvert 14. 

år) 

0,290 0 0,005 

(ca hvert 200. år) 

2,409 - Rv middels tett trafikk, 80 kmt 
(Uf 0,21) 

- Møtende trafikk 
- 100% tunge kjøretøy 

Alternativ 3 68000 4,879 0,179 0,252 

(ca hvert 4. år) 

0,044 

(ca hvert 23. år) 

273,02 - Rv, 4 felt, midtdeler 70 kmt 
- Ensrettet trafikk 
- 8% tunge kjøretøy 

Alternativ 3 kollektivtunnel 600 0,083 

(ca hvert 12. 

år) 

0,271 0 0,006 

(ca hvert 166. år) 

3,006 - Rv middels tett trafikk, 80 kmt 
(Uf 0,21) 

- Møtende trafikk 

- 100% tunge kjøretøy 

Alternativ 4 68000 5,280 0,193 0,246 

(ca hvert 4. år) 

0,055 

(ca hvert 19. år) 

273,02 - Rv, 4 felt, midtdeler 70 kmt 
- Ensrettet trafikk 
- 8% tunge kjøretøy i venstre og 

midtre kjørefelt 
- 2% tunge kjøretøy i høyre 

kjørefelt 
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Navn ÅDT 
Ulykker pr 

år 

Ulykker frekvens  

(pr million 

kjøretøy-

kilometer) 

Brann pr år lett bil 
Brann pr år tung 

bil  
Havari pr år Forutsetninger 

Anleggsfase 

Alternativ 4 med ensrettet 

trafikk i ett løp 

20000 1,435 

 

0,179 0,072 

(ca hvert 14. år) 

0,016 

(ca hvert 62. år) 

80,3 - Rv, 4 felt, midtdeler 70 kmt 
- Ensrettet trafikk 
- 10% tunge kjøretøy  

Alternativ 4 med møtende 

trafikk i ett løp 

40000 3,413 0,213 0,145 

(ca hvert 7. år) 

0,032 

(ca hvert 31. år) 

160,6 - Rv middels tett trafikk, 80 kmt 
(Uf 0,21) 

- Møtende trafikk 
- 10% tunge kjøretøy 
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UTDYPING TIL RISIKOMATRISE NULLALTERNATIVET 
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Tabell 18: Utdyping av risiko for nullalternativet 

# Nullalternativ 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy 

forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen. 

 Sannsynlighet Med tanke på at Lyderhorntunnelen er envegskjørt og flat vurderes sannsynlighet for brann til å være 

1-10 år. TUSI beregningen viser at hendelsen inntreffer hvert 4. år.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykker med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 20. år i Lyderhorntunnelen i 

2030, altså sjeldent. 

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 

 Konsekvens Tunnelen er flat med avtrekksvifter. Tunnelen er envegskjørt, slik at møteulykker med fastklemte 

personer er usannsynlig. Konsekvens antas derfor å medføre lettere personskader. 

Lettere skadd 

 Risikonivå Sannsynlighet for hendelsen vurderes som sjeldent, mens konsekvensen vurderes som lettere 

personskader. Dette gir ubetydelig risiko. 

Ubetydelig 

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregning antas det at branntilløp i tunge kjøretøy vil forekomme en gang mellom hvert 

10. og hvert 50. år. Brann i tunge kjøretøy er oftest et resultat av teknisk svikt.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 90. år i Lyderhorntunnelen i 

2030, altså svært sjeldent. 

Svært sjeldent 

En gang mellom hvert 50. – 100. 

år. 
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# Nullalternativ 

 Konsekvens Det er i senere tid gjennomført vedlikehold i Lyderhorntunnelen, hvor PE-skum er blitt beskyttet. 

Hendelsen kan medføre ulevelige forhold i tunnelen hvis kjøretøyet blir overtent. Utrykningstiden for 

brannvesenet vil avhenge av trafikkbildet, men med om lag 1,7 km utrykningsveg antas det at 

responstiden vil ligge under 5 minutter uten kø.  

 

Med ÅDT 68 000, vil det i gjennomsnitt passere om lag 23 kjøretøy i tunnelen per minutt per tunnelløp. 

I løpet av 8-9 minutter vil tunnelen være fylt med kjøretøy. I realiteten vil dette avhenge av tidspunkt 

for hendelsen. I rushet vil tunnelen overfylles på langt kortere tid, mens utenfor rushet kan det ta 

lengre tid. 

 

I følge TØI slukkes 40 % av branntilløp av brannvesenet, mens 30 % slukkes av sjåfør eller andre 

trafikanter i tunnelen.   

 

Tunnelen er flat med avtrekksvifter. Tunnelen er envegskjørt, slik at møteulykker med fastklemte 

personer er usannsynlig. Konsekvens antas derfor å medføre lettere personskader. 

Lettere skadd 

 Risikonivå Sannsynlighet for hendelsen vurderes som svært sjeldent, mens konsekvensen vurderes som lettere 

personskader. Dette gir ubetydelig risiko. 

Ubetydelig 

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikkbildet som følge av antatt høy ÅDT vil kunne komplisere for trafikantene. Spesielt gjelder dette i 

morgen- og ettermiddagsrushet. 

 

De siste 10 år har det inntruffet om lag 38 trafikkulykker på denne vegstrekningen. Dette antallet antas 

å øke som følge av økning i ÅDT. Årlige hendelser er sannsynlig i fremtiden. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år  

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Sotravegen har midtdeler og det er kun i 

krysset ved Storavatnet og langs Fv 197 og Lyderhornsvegen at møteulykker kan inntreffe, selv om 

dette har svært lav sannsynlighet. Påkjørsler bakfra, utforkjøring, feltskifteulykker og sidekollisjoner 

Lettere skadd 
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# Nullalternativ 

kan gi alvorlige personskader, selv om skadebildet er dominert av lettere skader i dag.  

 

Det har ikke inntruffet dødsulykke på strekningen de siste 10 år. Det har inntruffet to ulykker med 

hardt skadde, én bilulykke og én MC ulykke.    

 

Trafikkulykker i saktegående trafikk medfører erfaringsmessig sjelden alvorlige konsekvenser for 

trafikanter på grunn av lav fart. I morgen- og ettermiddagsrushet er det antatt at hastigheten vil være 

relativt lav på vegstrekningene. 

 Risikonivå På bakgrunn av ulykkesstatistikk for strekningen og trafikkprognoser vurderes hendelsen til å inntreffe 

svært ofte. Konsekvensen vurderes til lettere skader, da den desidert største andelen av trafikken vil 

gå på Sotravegen med midtdeler. Samlet risiko vurderes som høy. 

Høy 

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Sannsynlighet for trafikkulykker antas redusert rundt Loddefjord på grunn av redusert ÅDT når ny 4 

felts Ringveg vest blir bygget fram til krysset ved Liavatnet (ferdig 2015) og fører en stor del av 

trafikken fra sør/sør øst som i dag går via Bjørgevegen og Loddefjord direkte inn på Lyderhorntunnelen 

i Liavatnkrysset. Trafikken på østre del av Lyderhornsvegen antas økt i framtiden. 

 

Det har de siste 10 år inntruffet 12 ulykker på Lyderhornsvegen rundt Loddefjord. Dette gir i snitt årlige 

trafikkulykker. Med nedgang i trafikkmengde antas det at frekvensen på trafikkulykker reduseres fra 

årlig til hvert 1-10. år. Vestre del av Lyderhornsvegen har vært mest ulykkesbelastet. 

Ofte 

En gang mellom hvert år – hvert 

10. år. 

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe nord for 

kjøpesenteret, hvor det ikke er midtdeler og på Lyderhornsvegen hvor vegen går fra 4 felt til 2 felt syd 

for Liavatnet kryss. Konsekvenser av møteulykker kan være alvorlige personskader eller drepte, 

avhengig av hvor høy hastighet kjøretøyene har og hvilke type kjøretøy som kolliderer. Fartsgrensen er 

60 km/t på de to strekningene med tofeltsveg. Konsekvensen av møteulykke er derfor mer sannsynlig 

alvorlig personskade enn drept. 

Hardt skadd 
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# Nullalternativ 

 

På den delen av strekningen hvor det er midtdeler og 4 felt er det mest sannsynlig med 

feltskifteulykker, utforkjøring og påkjørsel bakfra. Konsekvenser av disse typer ulykker er vanligvis 

lettere til alvorlige personskader. 

 Risikonivå Det vurderes som at hendelsen vil inntreffe ofte som følge av redusert ÅDT på strekningen. Det 

vurderes som at hendelsen kan medføre hardt skadde personer. Samlet gir dette høy risiko.  

Høy 

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Det har inntruffet 8 ulykker i krysset de siste 10 årene. Det gir i gjennomsnitt litt under én ulykke i 

året. Med økt trafikkmengde gjennom Lyderhorntunnelen som skal via krysset antas det at 

ulykkesfrekvensen kan øke til årlige ulykker i fremtiden.  

 

Trafikkmengden som skal inn på Sotravegen fra Lyderhornsvegen og andre tilgrensende veger antas 

også å øke i fremtiden. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Trafikken på Sotravegen mot Bergen vil ikke kjøre gjennom krysset. Det er denne trafikken som antas 

å ha høyest fart. Trafikken fra Lyderhornsvegen som skal videre til Bergen kan kollidere med øvrig 

trafikk på Sotravegen under feltskifte. Trafikken som skal fra Lyderhorntunnelen og inn på 

Lyderhornsvegen må gjennom rundkjøring og kan kollidere i krysset.  

 

Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på grunn av 

antatt saktegående trafikk. Disse hendelsene kan gi alvorlig skadde, men mest sannsynlig er 

konsekvensene lettere personskader som følge av lav hastighet i krysset. Det antas også at 

hastigheten i rushtrafikken under fletting på Sotravegen vil være saktegående og derfor ikke føre til 

alvorlige personskader. 

Lettere skadd 

 Risikonivå Det forventes at det vil kunne inntreffe ulykker årlig i kryssområdet. Konsekvensen er vurdert til lettere 

skadd på grunn av antatt lav hastighet. 

Høy  
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6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet Lyderhorntunnelen har dårlig sikt, samt at det kan forekomme glatt underlag vinterstid i 

overgangssonen mellom veg i dagen og tunnel. Korte ramper på begge sider og antatt høy ÅDT vil 

kunne føre til opphopning i trafikken i tunnelen. 

 

Sannsynligheten for trafikkulykker må antas å øke med forventet økning i trafikk. I følge TUSI 

beregninger antas det at det vil inntreffe trafikkulykker årlig i Lyderhorntunnelen. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Nærmeste brannstasjon er Laksevåg brannstasjon, som ligger omtrent 1,7 km syd for kryss Liavatnet. 

 

Konsekvens av trafikkulykker i tunnel avhenger av hva som skjer. Det har inntruffet én dødsulykke i 

tunnelåpningen i vest de siste 10 år. 

 

Trafikkulykker i tunnel i køtrafikk antas å kunne medføre lettere personskader på grunn av antatt lav 

hastighet, selv om mer alvorlige skader kan forekomme.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen er vurdert å inntreffe årlig, med lettere skadd som mest sannsynlige konsekvens. Samlet 

sett gir dette høy risiko. 

Høy  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningen vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 
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øvrige kjøretøy. Hvis man legger til grunn TUSI beregning, vil man kunne forvente ulykke med farlig 

gods i tunnel hvert 250. år.  

 

I følge SINTEF rapport så tilsier erfaringer at om lag 60 % av slike hendelser ikke resulterer i lekkasje 

av farlige stoffer. Da kan man anslå at hvert 350. år vil man kunne erfare ulykke med utslipp av farlige 

stoffer.  

 

Sannsynlighet for antennelse av farlige stoffer er langt lavere enn ved utslipp av farlige stoffer. 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy. 

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent på grunn av lav andel tunge kjøretøy med farlig gods. 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke kan medføre drepte personer. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Betydelig 

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Det er tre fotgjengeroverganger på Lyderhornsvegen ved kjøpesenteret. Disse er ikke lysregulerte. ÅDT 

for strekningen er antatt å bli om lag 10 000.  

 

Det har inntruffet 3 påkjørsler av fotgjengere tilknyttet fotgjengerovergangene de siste 10 år.   

 

Med antatt redusert trafikkmengde i Loddefjorddalen vil også sannsynligheten for hendelsen reduseres 

ved kjøpesenteret. For øvrige vegstrekninger vil trafikkmengden øke, men ferdselen av fotgjengere er 

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 
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lavere på disse strekningene. Hendelsen antas å inntreffe sjelden. 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vil blant annet avhenge av farten til kjøretøyet. Ingen fotgjengere har blitt 

drept av de 3 tilfellene som har inntruffet de siste 10 år. Én hendelse har medført alvorlige 

personskader, mens 2 hendelser har medført lettere personskader. Generelt har slike hendelser alvorlig 

skadepotensial, og det er ingen forhold som tilsier at skadeomfanget blir mer eller mindre alvorlig i 

fremtiden.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Med redusert ÅDT på utsatte strekninger antas frekvensen å ligge mellom hvert år og hvert tiende år. 

Slike hendelser har alvorlig skadepotensial, selv om statistikken viser at inntrufne hendelser i de fleste 

tilfeller har medført lettere personskader. Samlet gir dette høy risiko. 

Betydelig  

9 Ulykke med syklister 

 Årsak Ulykker med syklister kan enten være eneulykker, der syklisten alene forårsaker ulykken, eller 

kollisjon/konflikt med annet kjøretøy, fotgjenger eller annen syklist. Årsaker til eneulykker kan være 

dårlig vedlikehold på veg, dårlig utforming av veg eller menneskelige faktorer som f. eks. 

feilvurderinger, uoppmerksomhet, m.v.  

 

Årsaker til ulykker mellom syklist og andre trafikantgrupper kan være for dårlig avstand mellom 

kjøretøy og sykkel under passering, mangelfull forståelse av regelverk, og andre menneskelige faktorer 

som uoppmerksomhet, feilvurderinger, m.v.  

 

Det er ikke slik at det nødvendigvis er én årsak til en slik ulykke, og ofte kan det være sammensatte 

årsaker. En ulykke med sykkel kan eksempelvis være dårlig vedlikeholdt veg, for liten avstand mellom 

sykkel og kjøretøy, samt uoppmerksomhet.  

 

 Sannsynlighet Det har vært rapportert inn 2 hendelser med sykkelulykker på strekningen. Disse ulykkene inntraff ved 

Liavatnet kryss og nord for kjøpesenteret langs Lyderhornsveien. I følge TØI er 85 % av ulykker med 

syklister eneulykker. Rapporteringsgraden vites å være om lag 3 % for eneulykker og 50% med 

ulykker andre kjøretøy.  

 

Omtrentlig utgjør dette årlige hendelser med syklister, enten i kontakt med kjøretøy/andre trafikanter 

eller eneulykker.  Faktorer som påvirker sannsynligheten for ulykker er plass på veg, mengde 

Svært sannsynlig 

Minst én gang hvert år. 
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trafikanter, hindringer i vegbanen og fart.  

 

Sykkelruten rundt Loddefjord går langs Bjørndalsbakken hvor det ikke er eget sykkelfelt. Bakken har  

over 5 % helning og kan bidra til relativt høy fart. Vegen er svingete og smal. På Lyderhornsveien for 

øvrig er det adskilt sykkelfelt.  

 

I forhold til informasjonen over og utformingen av sykkelruten så antas det at ulykker med syklister vil 

inntreffe årlig uten at alle innrapporteres.    

 Konsekvens Konsekvens av ulykker avhenger fart og hvorvidt det er eneulykke eller møteulykke med annen 

trafikant. Eneulykker vil mest sannsynlig resultere i lettere personskader, selv om en slik ulykke i høy 

fart kan få mer alvorlige konsekvenser. Møteulykker med andre kjøretøy/trafikanter vil kunne få 

alvorlige konsekvenser og i verste fall dødsfall. Hvorvidt ulykkene er eneulykker eller møteulykker er 

vanskelig å fastslå da det avhenger av flere faktorer. Hvis sykkelvegen/sykkelfeltet er dårlig utformet 

og oppfattes som uegnet, vil en større andel syklister velge å sykle på hovedvegen i stedet og da øker 

konsekvenspotensialet betraktelig, fordi både sannsynligheten for møteulykker og farten på kjøretøy 

øker. 

 

Fartsgrensen på Bjørndalsbakken er 30 km/t. En ulykke i en slik fart vil kunne forårsake alvorlige 

konsekvenser avhengig av syklistens fart, treffpunkt, bruk av beskyttelse (hjelm, etc.) mv.  

 

Oppsummert så vil konsekvenspotensialet ved en sykkelulykke være alvorlig, selv om flesteparten av 

hendelsene resulterer i lettere personskader.  

Hardt skadd 

 Risikonivå På mesteparten av strekningen er det adskilt sykkelfelt/sykkelveg, mens rundt Loddefjord går 

sykkelruten delvis på kjøreveg uten sykkelfelt. Hendelsen vurderes som meget sannsynlig, og 

konsekvenspotensialet er alvorlig. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 
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Tabell 19: Utdyping av risiko for alternativ 1 

 

# Alternativ 1 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet Planlagt forlengelse av Lyderhorntunnelen gjør den dobbelt så lang som dagens tunnel. I følge TUSI 

beregningene vil det inntreffe brann i lette kjøretøy hvert annet år.  I de fastsatte intervallene som 

brukes i analysen gir dette samme frekvens som ved nullalternativet, altså 1-10 år. Branntilløp med 

personskader antas å inntreffe en gang hvert 10. – 50. år. 

Sjelden 

Én gang mellom hvert 10. og hvert 

50. år. 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjeldnere årsak til hendelsen.  

 

Tunnelen blir flat med avtrekksvifter. Ensrettet trafikk innebærer at brann tilknyttet møteulykker er 

usannsynlig. Med dobbelt så lang tunnel blir utrykningsvegen for brannvesen noe lengre på grunn av at 

dagens tunnelinnslag i vest vil utgå. Konsekvensene av potensielt noe lengre utrykningsveg for 

brannvesen vurderes ikke å medføre vesentlig endring i konsekvens, sammenlignet med 

nullalternativet.   

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjeldent, med lettere skadde som mest sannsynlig konsekvens. Samlet gir 

dette ubetydelig risiko. 

Ubetydelig 

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, både i den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregning antas det at branntilløp i tunge kjøretøy i tunnelene vil forekomme en gang 

hvert 10 -50. år.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 63. år i tunnelene. Dette tilsvarer 

Svært sjelden  

Én gang mellom hvert 50. og hvert 

100. år. 
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samme sannsynlighetsintervall som nullalternativet, selv om dette alternativet plasserer hendelsen i 

det nedre sjiktet av sannsynlighetsintervallet, i motsetning til nullalternativet.  

 

 Konsekvens Lyderhorntunnelen er planlagt dobbelt så lang som dagens tunnel. Dette medfører at det potensielt er 

flere personer som kan komme til skade som følge av hendelsen. Tunnelen er relativt flat, med 

avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i tunnelen slik at det ikke er fare for antenning av PE-

skum.  

 

Kollektivtunnelen er om lag 750m lang og forbeholdt busser i rute. I følge beregninger vil det kunne 

være 8-10 busser i tunnelen samtidig i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Med 40 

passasjerer i bussene gir dette maks 400 passasjerer i tunnelen samtidig.   

 

Kollektivtunnelen får møtende trafikk. Trafikken vil uansett i rushtiden være hovedsakelig ensrettet, 

hvis ikke tomme busser kjører i retur gjennom tunnelen fra Bergen. Møteulykker kan inntreffe, noe 

som tilsier at fastklemte personer kan forekomme. Hendelsen har derfor et større konsekvenspotensial 

i kollektivtunnelen enn i den nye Lyderhorntunnelen.  

 

I verste fall kan en slik hendelse få svært alvorlige konsekvenser. Ved møteulykker og brann kan 

hendelsen medføre drepte personer.  

 

Drepte 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært sjeldent i tunnelene. Konsekvensene av hendelsen er potensielt 

svært alvorlig, og på grunn av møtende trafikk i kollektivtunnelen settes konsekvens til drepte. Samlet 

gir dette betydelig risiko. 

Betydelig  

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykke, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikkmengden på strekningen vil bli langt lavere enn i nullalternativet fordi nye Lyderhorntunnelen 

fører med seg mye av trafikken som normalt ville gått på denne strekningen. Trafikktallene for krysset 

Sjelden  

Én gang mellom hvert 10. år og 
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ved Storavatnet er samme som i nullalternativet, og det antas derfor at sannsynlighet for ulykker er 

relativt lik. For strekningen for øvrig antas det at redusert trafikkmengde på Sotravegen medfører 

lavere sannsynlighet for trafikkulykker på denne vegen.  

For Fv 197 øker trafikkmengden med det dobbelte. Sannsynligheten for trafikkulykker på denne vegen 

antas som økt, sammenlignet med nullalternativet.  

 

Samlet sett blir antallet trafikkulykker redusert når trafikkmengden reduseres på Sotravegen.   

hvert 50. år. 

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197, mens 

flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og ved rampene fra Fv 197.  

 

Hastigheten kan bli høyere i rushtrafikken på vegstrekningen som følge av mindre trafikk, og 

konsekvensene kan da også bli mer alvorlig.  

 

Drepte  

 Risikonivå Betraktelig redusert ÅDT på Sotravegen bidrar til redusert sannsynlighet for feltskifteulykker og 

påkjørsel bakfra. Det blir derimot en fordobling av trafikken på Fv 197 som ikke har midtdeler. Det vil 

si at sannsynligheten for møteulykker øker sammenlignet med nullalternativet. Konsekvensen av 

møteulykker potensielt drepte personer. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å øke som følge av ny Lyderhorntunnel. Dette gir en økning i ÅDT 

mellom 4 000 – 7 000. Sannsynligheten for hendelsen vurderes derfor som økt sammenlignet med 

nullalternativet. Det antas at trafikkulykker kan inntreffe årlig på denne strekningen som følge økt 

trafikkmengde. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Med økt sannsynlighet for trafikkulykker på strekningen øker også sannsynligheten for møteulykker på 

de delene av strekningen som ikke har midtdeler. Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig 

opphopning i trafikken deler av døgnet vil hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene 

vurderes samlet sett som lik nullalternativet.  

Hardt skadd 
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 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte som følge av økning i ÅDT. Deler av strekningen har ikke 

midtdeler og sannsynligheten for møteulykker øker derfor også sammenlignet med nullalternativet. Den 

antatt lave hastigheten på strekningen medfører at konsekvens mest sannsynlig er hardt skadde ved 

møteulykker. Samlet gir dette høy risiko.  

Høy 

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Krysset får 4 armer. I dag har krysset 3 armer. Bussene fra kollektivtunnelen vil kunne skape 

køsituasjon i krysset, da disse blir prioritert, og flere sidekollisjoner kan inntreffe. Sammenlignet med 

nullalternativet antas det at flere ulykker i krysset vil kunne inntreffe som følge av flere armer i 

rundkjøring og økt trafikk fra kollektivtunnelen. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Med antatt økt trafikk i krysset av både busser og personbiler er det økt 

sannsynlighet for kollisjon mellom buss og personbil. Dette kan gi konsekvenser med alvorlige 

personskader ved sidekollisjoner. Konsekvensene ved feltskifteulykke og påkjørsel bakfra vurderes likt 

som nullalternativet. 

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen vurderes å inntreffe svært ofte på grunn av økt trafikkmengde. Det er den antatte økningen 

i busser i rundkjøringen som medfører at konsekvensene vurderes til hardt skadd. Samlet gir dette høy 

risiko. 

Høy 

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 
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 Sannsynlighet TUSI beregninger viser en liten økning i antall trafikkulykker i ny Lyderhorntunnel, og antatt årlig 

frekvens for kollektivtunnelen. Dette gir samme frekvensintervall som i nullalternativet. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Det har inntruffet dødsulykke i Lyderhorntunnelen de siste 10 år. Hastigheten gjennom 

Lyderhorntunnelen antas å være relativt lav i rushtrafikken. Hastigheten i kollektivtunnelen er antatt å 

være 60 km/t i rushtrafikken.  

 

I nullalternativet kan ikke møteulykker inntreffe i Lyderhorntunnelen. I kollektivtunnelen kan dette 

inntreffe, og konsekvensene av møteulykker er mer alvorlig enn øvrige ulykkestyper. Med antatt årlige 

trafikkulykker i kollektivtunnel, med mulige møteulykker, vurderes konsekvens som potensielt høyere, 

sammenlignet med nullalternativet.    

Hardt skadd 

 Risikonivå Antatt frekvens for hendelsen er satt til minst én gang i året, på bakgrunn av TUSI beregninger og 

erfaringer. Konsekvensene er ulik i de to tunnelene, men ved møteulykker i kollektivtunnel kan 

konsekvensen bli hardt skadde eller drepte. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy. Dette gir samme sannsynlighet som i nullalternativet, altså sjeldnere enn hvert 100. 

år. 

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn én gang hvert 100. 

år. 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Drepte  
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Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy, eller fylt av busser i kollektivtunnel. 

Konsekvensene vurderes som lik i dette alternativet som i nullalternativet.   

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjelden. Konsekvensen ved en eventuell hendelse er likevel så 

alvorlig at samlet risiko vurderes som betydelig. 

Betydelig  

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene på Lyderhornsvegen antas å øke, noe som gir økt 

sannsynlighet for hendelsen. Økningen vurderes likevel å ligge innenfor samme frekvensområde som 

ved nullalternativet, selv om sannsynligheten for hendelsen er noe høyere. 

Ofte  

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vil blant annet avhenge av farten til kjøretøyet. Ingen fotgjengere har blitt 

drept av de 3 tilfellene som har inntruffet de siste 10 år. Én hendelse har medført alvorlige 

personskader, mens 2 hendelser har medført lettere personskader. Generelt har slike hendelser alvorlig 

skadepotensial, og det er ingen forhold som tilsier at skadeomfanget blir mer eller mindre alvorlig i 

fremtiden.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Det antas at hendelsen vil inntreffe ofte. Erfaringsmessig er konsekvensene lettere og hardt skadde. 

Påkjørsel av fotgjengere har generelt alvorlig skadepotensial og samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

9 Ulykke med syklister 

 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  
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# Alternativ 1 

- Belysning  

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer.  

 Sannsynlighet Sykkelruten i dette alternativet består av sykkelveg fra kryssområdet Storavatnet til rett nord for 

rundkjøring ved kjøpesenteret. Det blir videre sykkelveg gjennom fjellet og ut til kryssområdet 

Liavatnet.  

 

Med syklister adskilt fra kjøreveg og i egen separat del av kollektivtunnel, så reduseres sannsynligheten 

for hendelsen. Tunnelutformingen avgjør hvorvidt ulykker vil inntreffe i tunnelen. Dette er et 

designproblem som kan løses ved hensiktsmessig utforming av tunnel.  

 

Sykkeltrafikken rundt Loddefjord langs Bjørndalsbakken vil mest sannsynlig bli betraktelig redusert hvis 

syklistene foretrekker tunnelen, som gir kortere sykkelveg.  

 

I rushet om morgenen (mot Bergen) og om ettermiddagen (fra Bergen) antas det at sykkeltrafikken 

gjennom tunnel vil være hovedsakelig ensrettet. Det er ikke planlagt fysisk midtdeler i sykkeltunnelen 

så det forutsettes at bredden i tunnelen ikke utgjør noen direkte trussel for møtende syklister. 

Tunnelen får en helning på om lag 5 %, som tilsier at hastigheten på sykkelen kan bli høy. Høy 

hastighet kan øke sannsynligheten for hendelsen.  

 

Det er usikkerhet tilknyttet ulykkesbildet i slike tunneler og hvorvidt tunnelen vil benyttes av 

fotgjengere. Fotgjengere i tunnelen kan i utgangspunktet være en trussel. Kurvaturen medfører at 

sikten er bra og mest sannsynlig vil fotgjengere oppdages relativt raskt av syklister.  

 

Sannsynligheten for hendelsen totalt sett vurderes som redusert sammenlignet med nullalternativet. 

Dette fordi det mest sannsynlig blir en betraktelig reduksjon i syklister på Lyderhornsveien og langs 

Bjørndalsbakken.  

Ofte  

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Med lavere sannsynlighet for møteulykker antas det at det dominerende skadebildet vil være lettere 

personskader. En ulykke i sykkeltunnel vil kunne få alvorlige konsekvenser, men dette avhenger 

hvordan tunnelen er designet. E ulykke i tunnel gir ikke nødvendigvis mer alvorlige konsekvenser enn 

en ulykke i dagen.  

Lettere skadd 
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# Alternativ 1 

 Risikonivå Med egen separat sykkelveg i tilknytning kollektivtunnel reduseres sannsynligheten for hendelsen 

sammenlignet med nullalternativet. Konsekvensene er satt til lettere skadd som følge av redusert 

sykkeltrafikk langs bilveg. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Betydelig 
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VEDLEGG 4 

 

 

UTDYPING TIL RISIKOMATRISE ALTERNATIV 2A 
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Tabell 20: Utdyping av risiko for alternativ 2a 

# Alternativ 2a 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet Ny tunnel blir om lag 2 km og dobbelt så lang som Lyderhorntunnelen. I følge TUSI beregningene vil 

det inntreffe brann i lette kjøretøy annethvert år. I de fastsatte intervallene som brukes i analysen gir 

dette samme frekvens som ved nullalternativet, altså 1-10 år. Branntilløp med personskader antas å 

inntreffe en gang hvert 10. – 50. år. 

Sjelden  

Én gang mellom hvert 10. og hvert 

50. år 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen.  

 

Tunnelen blir flat med avtrekksvifter og envegskjørt. Ensrettet trafikk innebærer at brann tilknyttet 

møteulykker er usannsynlig. Med dobbelt så lang tunnel blir utrykningsvegen for brannvesen noe lengre 

på grunn av at dagens tunnelinnslag i øst vil utgå og nytt tunnelinnslag blir ved kryssområdet ved 

Storavatnet. Konsekvensene av potensielt noe lengre utrykningsveg for brannvesen vurderes ikke å 

medføre vesentlig endring i konsekvens, sammenlignet med nullalternativet.   

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjelden med personskader. Konsekvens av hendelsen er mest sannsynlig 

lettere skadd, som følge av flat tunnel med ensrettet trafikk. Samlet gir dette ubetydelig risiko. 

Ubetydelig 

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, i både den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregning antas det at branntilløp i tunge kjøretøy i tunnelene vil forekomme en gang 

hvert 10 -50. år.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 67. år i tunnelene. Dette tilsvarer 

samme sannsynlighetsintervall som nullalternativet, selv om dette alternativet plasserer hendelsen i 

det nedre sjiktet av sannsynlighetsintervallet, i motsetning til nullalternativet.  

Svært sjelden 

Én gang mellom hvert 50. og hvert 

100. år. 
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# Alternativ 2a 

 

 Konsekvens Ny tunnel er planlagt dobbelt så lang som Lyderhorntunnelen. Dette medfører at det potensielt er flere 

personer som kan komme til skade som følge av hendelsen. Tunnelen er relativt flat, med 

avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i Lyderhorntunnelen slik at det ikke er fare for antenning 

av PE-skum.  

 

Kollektivtunnelen er om lag 1km lang og forbeholdt busser i rute. I følge beregninger vil det kunne 

være 8-10 busser i tunnelen samtidig i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Med 40 

passasjerer i bussene gir dette maks 400 passasjerer i tunnelen samtidig.   

 

Kollektivtunnelen får møtende trafikk. Trafikken vil uansett i rushtiden være hovedsakelig ensrettet, 

hvis ikke tomme busser kjører i retur gjennom tunnelen fra Bergen. Møteulykker kan inntreffe, noe 

som tilsier at fastklemte personer kan forekomme. Hendelsen har derfor et større konsekvenspotensial 

i kollektivtunnelen enn i den nye tunnelen.  

 

I verste fall kan en slik hendelse få svært alvorlige konsekvenser. Ved møteulykker og brann kan 

hendelsen medføre drepte personer.  

 

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært sjelden. Det er ensrettet trafikk i ny tunnel, mens i kollektivtunnel 

kjører bussene i begge retninger. Konsekvensene er potensielt langt mer alvorlig i kollektivtunnelen 

hvis hendelsen inntreffer. Det er sannsynlig at møteulykke mellom to busser kan føre til drepte 

personer. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Betydelig  

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykke, utforkjøring og feltskifteulykke.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden på Sotravegen vil bli betraktelig redusert som følge av ny tunnel. Fv 197 og 

Lyderhornsvegen får økt trafikkmengde. Spesielt gjelder dette for Lyderhornsvegen fra Olsvikkrysset til 

området ved dagens tunnelinnslag. Dette medfører en økning i trafikkmengde på de vegstrekningene 

Sjelden  

Én gang mellom hvert 10. og hvert 

50. år. 
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# Alternativ 2a 

som ikke har midtdeler. Sotravegen fra Olsvikkrysset til Lyderhorntunnelen blir omgjort til kollektivfelt. 

Sannsynligheten for ulykker på Fv 197 og Lyderhornsvegen vurderes som økt sammenlignet med 

nullalternativet. 

 

Sannsynligheten for trafikkulykker på Sotravegen vurderes som redusert på sammenlignet med 

nullalternativet som følge av betraktelig lavere ÅDT (fra 63 000 til 7 000) på deler av Sotravegen.  

 

Storavatnet kryss vurderes som uendret sammenlignet med nullalternativet. 

 

Samlet sett gir dette en antatt lavere sannsynlighet for trafikkulykker sammenlignet med 

nullalternativet.   

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197 og på 

Lyderhornsvegen, mens flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og 

ved rampene fra Fv 197.  

 

Hastigheten kan bli høyere i rushtrafikken på deler av Sotravegen som følge av mindre trafikk, og 

konsekvensene kan da også bli mer alvorlig ved feltskifteulykker. Samlet sett vurderes konsekvensen 

som økt sammenlignet med nullalternativet, med potensielt drepte personer på strekningene uten 

midtdeler. Dette som følge av økning i trafikkmengde på veger uten midtdeler, mens sannsynligheten 

for ulykker er redusert på vegen med midtdeler.  

 

Drepte  

 Risikonivå Sannsynligheten for hendelsen er redusert sammenlignet med nullalternativet, men sannsynligheten for 

møteulykker på veger uten midtdeler vurderes som økt på grunn av økt ÅDT. Konsekvenser av 

møteulykker er potensielt drepte personer. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 
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# Alternativ 2a 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å øke som følge av ny tunnel. Dette gir en økning i ÅDT på omtrent 10 

000 på strekningen.  

 

Sannsynligheten vurderes derfor som økt sammenlignet med nullalternativet. Det antas at 

trafikkulykker kan inntreffe årlig på denne strekningen som følge økt trafikkmengde.  

Svært ofte  

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Med økt sannsynlighet for trafikkulykker på strekningen øker også sannsynligheten for møteulykker på 

de delene av strekningen som ikke har midtdeler. Trafikkmengden er den høyeste av alle alternativene. 

Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig opphopning i trafikken deler av døgnet vil 

hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene vurderes samlet sett som lik 

nullalternativet.  

 

Hardt skadd 

 Risikonivå Økt trafikkmengde øker sannsynlighet for hendelse sammenlignet med nullalternativet. Konsekvensene 

er potensielt drepte personer på grunn av manglende midtdeler på deler av strekningen. På grunn av 

antatt opphopning i rushtrafikken er det mest sannsynlig at hastigheten er under 60 km/t og at hardt 

skadd er mest sannsynlige konsekvens. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy   

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon, feltskifteulykke eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Det blir mer trafikk som skal gjennom krysset sammenlignet med nullalternativet. Sannsynligheten for 

hendelsen vurderes som økt sammenlignet med nullalternativet. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Konsekvensene av hendelsen medfører mest sannsynlig lettere 

personskader som følge av økt antall feltskifter og antatt lav fart på grunn av opphopning fra Ringveg 

vest.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen vurderes å inntreffe årlig på grunn av økt trafikkmengde i kryssområdet. Konsekvensene er 

mest sannsynlig lettere skadd som følge av lav fart. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 
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# Alternativ 2a 

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregningene forventes det omtrent 7 ulykker i ny tunnel, mens det forventes 

trafikkulykker hvert 14. år i kollektivtunnelen. Dette gir samme frekvensintervall som i nullalternativet. 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Det har inntruffet dødsulykke i Lyderhorntunnelen de siste 10 år. Hastigheten gjennom ny tunnel antas 

å være relativt lav i rushtrafikken. Hastigheten i kollektivtunnelen er antatt å være 60 km/t i 

rushtrafikken.  

 

I nullalternativet kan ikke møteulykker inntreffe i Lyderhorntunnelen. I dette alternativet kan 

møteulykker inntreffe i kollektivtunnelen, og konsekvensene av møteulykker er mer alvorlig enn øvrige 

ulykkestyper. Disse ulykkene er forventet sjeldent og det er mest sannsynlig at hendelsen medfører 

lettere personskader.    

Lettere skadd. 

 Risikonivå Det antas at hendelsen vil inntreffe hvert år. Mest sannsynlig er det med ulykker i tunnel for ordinær 

trafikk og konsekvensene vil mest sannsynlig bli lettere skadd. En møteulykke i kollektivtunnel kan 

medføre alvorligere konsekvenser, men disse ulykkene er mindre sannsynlig på grunn av lav ÅDT. 

Samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy.  

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 



 

RISIKOANALYSE 71 (104) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

# Alternativ 2a 

Dette gir samme sannsynlighet som i nullalternativet, altså sjeldnere enn hvert 100. år. 

 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I ny tunnel eller kollektivtunnel vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om 

ulykken inntreffer i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy, eller fylt av busser i kollektivtunnel. 

Konsekvensene vurderes som lik i dette alternativet som i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjeldnere enn hvert 100. år. Konsekvensene er potensielt svært alvorlige 

med drepte som sannsynlig konsekvens. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Betydelig  

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene på Lyderhornsvegen antas betraktelig økt. Det forventes 

en dobling i ÅDT sammenlignet med nullalternativet, noe som gir økt sannsynlighet for hendelsen. 

Hendelsen antas å inntreffe årlig.  

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vil blant annet avhenge av farten til kjøretøyet. Ingen fotgjengere har blitt 

drept av de 3 tilfellene som har inntruffet de siste 10 år. Én hendelse har medført alvorlige 

personskader, mens 2 hendelser har medført lettere personskader. Generelt har slike hendelser alvorlig 

skadepotensial, og det er ingen forhold som tilsier at skadeomfanget blir mer eller mindre alvorlig i 

fremtiden.  

Hardt skadd 

 Risikonivå På grunn av økt ÅDT på Lyderhornsveien antas det at hendelsen kan inntreffe hvert år. Konsekvensene 

kan være alvorlige, selv om tidligere hendelser har vist både lettere skader så vel som hardt skadde. 

Samlet gir dette høy risiko.  

Høy  
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9 Ulykke med syklister 

 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  

- Belysning  

 

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer. 

 

 Sannsynlighet Sykkelruten i dette alternativet går fra kryss Storavatnet til dagens Lyderhorntunnel som blir ombygd 

til kollektivtransport i ett tunnelløp og sykkelveg i det andre tunnelløpet. Dette bidrar til at syklistene 

mest sannsynlig får bedre plass i tunnelløpet enn ved andre alternativer. Tunnelen er også tilnærmet 

flat som reduserer sannsynlighet for ulykker da farten er lavere enn i Alternativ 1.  

 

Med sykkeltunnel langt nord på Lyderhornsveien antas det at flere syklister vil sykle Bjørndalsbakken 

og Lyderhornsveien rundt Loddefjord, sammenlignet med Alternativ 1. Bjørndalsbakken er smal og 

svingete og kan bidra til ulykker.   

Ofte  

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år 

 Konsekvens Sannsynligheten for mer alvorlige konsekvenser vurderes som noe høyere i dette alternativet, 

sammenlignet med Alternativ 1 på grunn av Lyderhornsveien og Bjørndalsbakken.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Sannsynligheten for ulykke vurderes som tilnærmet lik Alternativ 1. Sannsynligheten for alvorlige 

skader vurderes som noe høyere enn Alternativ 1 på grunn av potensielt flere syklister rundt 

Loddefjord. Konsekvensene vurderes til hardt skadde. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 
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Tabell 21: Utdyping av risiko for alternativ 2b 

# Alternativ 2b 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet Ny tunnel blir dobbelt så lang som Lyderhorntunnelen. TUSI beregningene tar ikke høyde for de 

planlagte rampene.  I de fastsatte intervallene som brukes i analysen gir dette samme frekvens som 

ved nullalternativet for begge tunnelene, altså 1-10 år, gitt at rampene ikke medfører økt sannsynlighet 

for brann. Branntilløp med personskader antas å inntreffe en gang hvert 10. – 50. år. 

Sjelden 

Én gang mellom hvert 10. og hvert 

50. år. 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen.  

 

Tunnelen blir flat med avtrekksvifter. Ensrettet trafikk innebærer at brann tilknyttet møteulykker er 

usannsynlig. I skillet mellom de to rampene kan kjøretøy kollidere med fjellvegg, noe som gir samme 

konsekvens som møteulykker.  

 

Med dobbelt så lang tunnel blir utrykningsvegen for brannvesen noe lengre på grunn av at dagens 

tunnelinnslag i øst vil utgå. Konsekvensene av potensielt noe lengre utrykningsveg for brannvesen 

vurderes ikke å medføre vesentlig endring i konsekvens, sammenlignet med nullalternativet. Derimot 

er det noe økt sannsynlighet for at brann kan inntreffe som følge av kollisjon med fjellvegg hvor vegen 

deles. Konsekvensene er derfor potensielt mer alvorlig enn i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjelden, mens konsekvensene som følge av mulig kollisjon med fjellvegg 

kan medføre drepte. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, i både den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregning antas det at branntilløp i tunge kjøretøy i tunnelene vil forekomme en gang 

hvert 10 -50. år.  

 

Svært sjelden  

Én gang mellom hvert 50. år og 

hvert 100. år. 
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# Alternativ 2b 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 63. år i tunnelene. Dette tilsvarer 

samme sannsynlighetsintervall som nullalternativet, selv om dette alternativet plasserer hendelsen i 

det nedre sjiktet av sannsynlighetsintervallet, i motsetning til nullalternativet.  

 

 Konsekvens Ny tunnel er planlagt dobbelt så lang som Lyderhorntunnelen. Dette medfører at det potensielt er flere 

personer som kan komme til skade som følge av hendelsen. Tunnelen er relativt flat, med 

avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i Lyderhorntunnelen, som skal benyttes som 

kollektivtunnel, slik at det ikke er fare for antenning av PE-skum.  

 

Kollektivtunnelen er om lag 1 km lang og forbeholdt busser i rute. I følge beregninger vil det kunne 

være 8-10 busser i tunnelen samtidig i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Med 40 

passasjerer i bussene gir dette maks 400 passasjerer i tunnelen samtidig.   

 

Kollektivtunnelen får møtende trafikk. Trafikken vil uansett i rushtiden være hovedsakelig ensrettet, 

hvis ikke tomme busser kjører i retur gjennom tunnelen fra Bergen. Møteulykker kan inntreffe, noe 

som tilsier at fastklemte personer kan forekomme. Hendelsen har derfor et større konsekvenspotensial 

i kollektivtunnelen enn i den nye Lyderhorntunnelen.  

 

I verste fall kan en slik hendelse få svært alvorlige konsekvenser. Ved møteulykker og brann kan 

hendelsen medføre drepte personer.  

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært sjelden. Konsekvensene kan potensielt medføre drepte personer på 

grunn av mulighet for brann i forbindelse med møteulykker eller kollisjon med fjellvegg. Samlet gir 

dette betydelig risiko. 

Betydelig  

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykke, utforkjøring og feltskifteulykke.  
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 Sannsynlighet Trafikkmengden på Sotravegen vil bli betraktelig redusert som følge av ny tunnel. Fv 197 og 

Lyderhornsvegen får økt trafikkmengde. Spesielt gjelder dette for Lyderhornsvegen fra Olsvikkrysset til 

området ved dagens tunnelinnslag. Dette medfører en økning i trafikkmengde på de vegstrekningene 

som ikke har midtdeler. Sotravegen fra Olsvikkrysset til Lyderhorntunnelen blir omgjort til kollektivfelt. 

Sannsynligheten for ulykker på Fv 197 og Lyderhornsvegen vurderes som økt sammenlignet med 

nullalternativet. 

 

Sannsynligheten for trafikkulykker på Sotravegen vurderes som redusert sammenlignet med 

nullalternativet som følge av betraktelig lavere ÅDT (fra 63 000 til 7 000) på deler av Sotravegen.  

 

Storavatnet kryss vurderes som uendret sammenlignet med nullalternativet. 

 

Samlet sett gir dette en antatt lavere sannsynlighet for trafikkulykker sammenlignet med 

nullalternativet.   

Sjelden  

Én gang mellom hvert 10. år og 

hvert 50. år. 

 

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197 og på 

Lyderhornsvegen, mens flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og 

ved rampene fra Fv 197.  

 

Hastigheten kan bli høyere i rushtrafikken på deler av Sotravegen som følge av mindre trafikk, og 

konsekvensene kan da også bli mer alvorlig ved feltskifteulykker. Samlet sett vurderes konsekvensen 

som økt sammenlignet med nullalternativet, med potensielt drepte personer på strekningene uten 

midtdeler. Dette som følge av økning i trafikkmengde på veger uten midtdeler, mens sannsynligheten 

for ulykker er redusert på vegen med midtdeler. 

Drepte 

 Risikonivå Sannsynligheten for hendelsen er redusert sammenlignet med nullalternativet, men sannsynligheten for 

møteulykker på veger uten midtdeler vurderes som økt på grunn av økt ÅDT. Konsekvenser av 

møteulykker er potensielt drepte personer. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  
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Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å øke som følge av ny tunnel. Dette gir en økning i ÅDT på omtrent 10 

000 på strekningen.  

 

Sannsynligheten vurderes derfor som økt sammenlignet med nullalternativet. Det antas at 

trafikkulykker kan inntreffe årlig på denne strekningen som følge økt trafikkmengde.  

Svært ofte  

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Med økt sannsynlighet for trafikkulykker på strekningen øker også sannsynligheten for møteulykker på 

de delene av strekningen som ikke har midtdeler. Trafikkmengden er den høyeste av alle alternativene. 

Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig opphopning i trafikken deler av døgnet vil 

hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene vurderes samlet sett som lik 

nullalternativet.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Økt trafikkmengde øker sannsynlighet for hendelse sammenlignet med nullalternativet. Konsekvensene 

er potensielt drepte personer på grunn av manglende midtdeler på deler av strekningen. På grunn av 

antatt opphopning i rushtrafikken er det mest sannsynlig at hastigheten er under 60 km/t og at hardt 

skadd er mest sannsynlige konsekvens. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy   

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Med ramper i ny tunnel antas det at mindre trafikk vil gå gjennom krysset ved Liavatnet. 

Sannsynligheten for ulykker vurderes derfor som noe redusert sammenlignet med alternativ 2a.   

Ofte  

En gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Med antatt økt trafikk i krysset av både busser og personbiler er det økt 

sannsynlighet for kollisjon mellom buss og personbil. Dette kan gi konsekvenser med alvorlige 

personskader ved sidekollisjoner. Konsekvensene ved feltskifteulykke og påkjørsel bakfra vurderes likt 

som nullalternativet. 

Lettere skadd 
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 Risikonivå Med antatt mindre trafikk gjennom kryssområdet reduseres sannsynligheten for hendelsen, 

sammenlignet med alternativ 2a. Konsekvensene vurderes til lettere skadd. Samlet gir dette betydelig 

risiko. 

Betydelig  

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregningene forventes det omtrent 7 ulykker i året i ny tunnel, mens det forventes 

trafikkulykker hvert 14. år i kollektivtunnelen. Dette gir samme frekvensintervall som i nullalternativet. 

Dette alternativet har to løp som tar trafikken enten mot Bergen eller Liavatnet kryss. TUSI 

beregningene tar ikke høyde for at ulykker kan inntreffe i området hvor tunnelen går over i to løp. 

Kollisjon med fjellvegg antas å kunne inntreffe sjeldent. 

Sjelden  

En gang mellom hvert 10. og 50. 

år. 

 Konsekvens Konsekvensene av hendelsen er potensielt mer alvorlig enn ved alternativ 2a, fordi kollisjoner i 

fjellveggen kan gi samme konsekvens som møteulykker. Konsekvensen i dette alternativet er potensielt 

drepte personer.  

Drepte  

 Risikonivå Dette alternativet skiller seg fra alternativ 2a med tanke på mulig kollisjon med fjellvegg. Det antas at 

denne hendelsen kan inntreffe sjeldent. Det er ingen forhold som tilsier at antall ulykker vil reduseres 

som følge av to armer i tunnelen, så sannsynligheten for ulykker med lettere personskader er likt for 

alternativene. Konsekvensene av kollisjon med fjellvegg kan bli mer alvorlig og medføre drepte 

personer. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy   

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen, eller kollidere i 

fjellvegg. Om lag 3,5 % av tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 
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gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy.  

 

Sammenlignet med nullalternativet gir dette samme sannsynlighet som i nullalternativet, altså 

sjeldnere enn hvert 100. år. 

 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy, eller fylt av busser i kollektivtunnel. 

Konsekvensene vurderes som lik i dette alternativet som i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent, men konsekvensene kan bli svært alvorlige. Samlet gir 

dette betydelig risiko. 

Betydelig  

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene på Lyderhornsvegen antas å være omtrent samme som i 

dagens situasjon, og hendelsen antas å inntreffe ofte. Det er ingen forhold ved de øvrige deler av 

strekningen som tilsier at ulykker med fotgjengere vil inntreffe hyppigere.  

Ofte  

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vil blant annet avhenge av farten til kjøretøyet. Ingen fotgjengere har blitt 

drept av de 3 tilfellene som har inntruffet de siste 10 år. Én hendelse har medført alvorlige 

personskader, mens 2 hendelser har medført lettere personskader. Generelt har slike hendelser alvorlig 

skadepotensial, og det er ingen forhold som tilsier at skadeomfanget blir mer eller mindre alvorlig i 

fremtiden.  

Hardt skadd 
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 Risikonivå Det antas at hendelsen vil inntreffe ofte. Erfaringsmessig er konsekvensene lettere og hardt skadde. 

Påkjørsel av fotgjengere har generelt alvorlig skadepotensial og samlet gir dette høy risiko. 

Høy  

9 Ulykke med syklister 

 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  

- Belysning  

 

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer. 

 

 Sannsynlighet Sykkelruten i dette alternativet er lik Alternativ 2a. Med sykkeltunnel langt nord på Lyderhornsveien 

antas det at flere syklister vil sykle Bjørndalsbakken og Lyderhornsveien rundt Loddefjord, 

sammenlignet med Alternativ 1. Bjørndalsbakken er smal og svingete og kan bidra til flere ulykker. Det 

er noe lavere ÅDT rundt Loddefjord i dette alternativet sammenlignet med Alternativ 2a, noe som kan 

redusere konfliktnivået mellom syklist og bilist. Dette utgjør derimot ikke nok til at hendelses vurderes 

å inntreffe sjeldent. Sannsynlighetsintervallet er derfor samme som Alternativ 2a, selv om den vurderes 

som noe lavere i dette alternativet. 

Ofte  

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år 

 Konsekvens Med antatt redusert trafikk rundt Loddefjord i dette alternativet sammenlignet med Alternativ 2a, 

vurderes det som at sannsynligheten for hardt skadde reduseres. Det vil si at det er mer sannsynlig 

med lette skadde enn med hardt skadde, selv om konsekvenser av en slik ulykke vil kunne blir langt 

mer alvorlig.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Sannsynligheten for ulykke vurderes som noe lavere enn for Alternativ 2a, selv om de er gitt samme 

frekvensklasse (ofte). Konsekvensene av en ulykke er i utgangspunktet likt for alle alternativene, men 

sannsynligheten for hardt skadde reduseres som følge av lavere sannsynlighet for ulykker med 

møtende/passerende biltrafikk. Samlet vurderes risiko som betydelig for dette alternativet. 

Betydelig  
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Tabell 22: Utdyping av risiko for alternativ 3 

# Alternativ 3 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det brann hvert 4. år i Lyderhorntunnel for ordinær biltrafikk.  

 

Dette er likt med nullalternativet, og gir frekvensintervall på én hendelse hvert 1. – 10. år. Branntilløp 

med personskader antas å inntreffe en gang hvert 10. – 50. år.  

Sjelden 

Én gang mellom hvert 10. år og 

hvert 50. år. 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen.  

 

Det vurderes ikke som at dette alternativet gir noen økt konsekvens i forhold til nullalternativet. Mest 

sannsynlige konsekvens er lettere personskader, selv om alvorligere skader kan inntreffe.    

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte. Konsekvens vurderes som lettere skadd. Samlet gir dette betydelig 

risiko. 

Ubetydelig  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, i både den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det branntilløp i tunge kjøretøy hvert 20. år i begge tunnelene.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 100. år i tunnelene. Dette gir et 

lavere frekvensintervall enn i nullalternativet.  

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 
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 Konsekvens Lyderhorntunnelen er flat, med avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i tunnelen slik at det ikke 

er fare for antenning av PE-skum.  

 

Kollektivtunnelen er om lag 1 km lang og forbeholdt busser i rute. I følge beregninger vil det kunne 

være 8-10 busser i tunnelen samtidig i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Med 40 

passasjerer i bussene gir dette maks 400 passasjerer i tunnelen samtidig.   

 

Kollektivtunnelen får møtende trafikk. Trafikken vil uansett i rushtiden være hovedsakelig ensrettet, 

hvis ikke tomme busser kjører i retur gjennom tunnelen fra Bergen. Møteulykker kan inntreffe, noe 

som tilsier at fastklemte personer kan forekomme. Hendelsen har derfor et større konsekvenspotensial 

i kollektivtunnelen enn i den nye Lyderhorntunnelen.  

 

I verste fall kan en slik hendelse få svært alvorlige konsekvenser. Ved møteulykker og brann kan 

hendelsen medføre drepte personer. 

 

Drepte 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Samlet gir 

dette betydelig risiko. 

Betydelig  

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden på Sotravegen vil bli lavere enn i nullalternativet fordi det planlegges egne kollektivfelt 

langs Fv 197 og inn i kollektivtunnelen. Trafikktallene for kryss Storavatnet er samme som i 

nullalternativet og det antas at sannsynlighet for ulykker er uendret. Sannsynligheten for trafikkulykker 

på Sotravegen vurderes som noe redusert sammenlignet med nullalternativet, mens trafikkmengden på 

Fv 197 øker betraktelig med kollektivfeltene.   

 

Samlet sett vurderes sannsynligheten for hendelsen som uendret sammenlignet med nullalternativet.   

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197, mens Hardt skadd 
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flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og ved rampene fra Fv 197.  

 

Med betraktelig økning i ÅDT langs Fv 197 kan møteulykker inntreffe hyppigere enn i nullalternativet, 

da det var beskjeden ÅDT på denne vegen. Ulykkesbildet på Sotravegen tilsier lettere personskader, 

mens møtelulykker langs Fv 197 kan medføre hardt skadde eller drepte. Mest sannsynlig er hastigheten 

på kjøretøyene så lav at hardt skadde personer er mest sannsynlig konsekvens.  

 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe hvert år. Konsekvensene avhenger av hva som skjer, men med økt 

trafikkmengde på strekningene uten midtdeler vil konsekvensen kunne bli hardt skadd. Samlet gir 

dette høy risiko.  

Høy 

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å være lik som nullalternativet. Det er ingen forhold med dette 

alternativet som tilsier at det blir flere eller færre trafikkulykker rundt Loddefjord, sammenlignet med 

nullalternativet. Det antas at trafikkulykker kan inntreffe mellom en gang hvert år – hvert 10. år på 

denne strekningen.  

Ofte 

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig opphopning i trafikken deler av døgnet vil 

hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene vurderes samlet sett som lik 

nullalternativet, altså hardt skadde personer.  

 

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte på strekningen. Det er ikke midtdeler på hele strekningen så hardt 

skadde personer kan bli konsekvens av hendelsen. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 
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# Alternativ 3 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Situasjonen i krysset blir lik som for nullalternativet. Forskjellen ligger i mindre kollektivtransport 

gjennom rundkjøringen fra Loddefjord. Trafikkmengden er lik så sannsynligheten vurderes som lik 

nullalternativet, altså årlige hendelser.  

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Konsekvensene ved feltskifteulykke og påkjørsel bakfra vurderes likt 

som nullalternativet. For krysset blir det mindre busser. Dette gir en potensielt lavere konsekvens ved 

ulykker. Konsekvens vurderes til lettere personskader på grunn av lav fart og lav andel busser i 

krysset.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte med potensielt lettere skadde personer. Samlet gir dette høy 

risiko. 

Høy  

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet Forventet antall ulykker i Lyderhorntunnelen er lik som for nullalternativet, mens det for 

kollektivtunnelen forventes en trafikkulykke hvert 12. år. Samlet gir dette en statistisk 

forventningsverdi på om lag 5 trafikkulykker i året.  

 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Det har inntruffet dødsulykke i Lyderhorntunnelen de siste 10 år. Hastigheten gjennom 

Lyderhorntunnelen antas å være relativt lav i rushtrafikken. Hastigheten i kollektivtunnelen er antatt å 

være 60 km/t i rushtrafikken.  

 

Møteulykker er usannsynlig i Lyderhorntunnelen. I kollektivtunnelen kan dette inntreffe, og 

konsekvensene av møteulykker er mer alvorlig enn øvrige ulykkestyper. Den mest sannsynlige 

konsekvensen er lettere personskader, selv om møteulykke i kollektivtunnelen kan få langt alvorlige 

konsekvenser.     

Lettere skadd 
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 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte. Konsekvensen er mest sannsynlig lettere personskader, men 

alvorligere skader kan oppstå hvis det inntreffer møteulykke i kollektivtunnelen. Samlet gir dette høy 

risiko. 

Høy 

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy.  

 

Sammenlignet med nullalternativet gir dette samme antall forventede ulykker som i nullalternativet, 

altså sjeldnere enn hvert 100. år.  

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy, eller fylt av busser i kollektivtunnel. 

Konsekvensene vurderes som lik i dette alternativet som i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent, men konsekvenspotensialet er alvorlig. Samlet gir dette 

betydelig risiko. 

Betydelig  
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# Alternativ 3 

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene ved Lyderhornsvegen antas å bli uendret sammenlignet 

med nullalternativet. Ulykker antas å inntreffe sjeldent som følge av relativt lav ÅDT sammenlignet 

med dagens situasjon.  

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 

 Konsekvens Konsekvensene av hendelsen avhenger av hva som skjer. Det er ingen forskjell i konsekvens for 

påkjørsel av myke trafikanter i dagen, sammenlignet med dagens situasjon eller nullalternativet. 

Konsekvenser av ulykker i tunnelen kan få alvorlige konsekvenser. Med fart på over 30 km/t kan et velt 

medføre alvorlige personskader. Sannsynligheten for drepte vurderes ikke som høyere sammenlignet 

med nullalternativet.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjeldent. Konsekvensene kan bli hardt skadde personer. Samlet gir dette 

høy risiko. 

Betydelig  

9 Ulykke med syklister 

 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  

- Belysning  

 

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer. 

 

 Sannsynlighet Helning i tunnel i dette alternativet er under 5 % slik at hastigheten vil være tilnærmet lik for Alternativ 

2a og 2b. Med tunnelportal langt nord antas det at det fortsatt vil være en del syklister som foretrekker 

å sykle rundt Loddefjord. Trafikkmengden rundt Loddefjord antas å være lavest for dette alternativet 

med ÅDT 10 000.  

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 
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Sannsynligheten vurderes som noe lavere enn alternativ 2a og 2b. I forhold til Alternativ 1 så er 

trafikkmengden betraktelig lavere. Sammenlignet med nullalternativet så vil sykkeltunnelen bidra til 

redusert sannsynlighet.  

 

Samlet vurderes det som at ulykke med syklister vil inntreffe sjeldent på grunn av relativt lav ÅDT 

rundt Loddefjord og egen sykkeltunnel/sykkelveg i kollektivtunnel.  

 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vurderes som lettere skadde fordi sannsynligheten for konflikt mellom syklist 

og bilist er lavere enn for Alternativ 2a. Det er større sannsynlighet for at en slik ulykke inntreffer som 

en eneulykke enn at det inntreffer som følge av kollisjon med kjøretøy eller lignende. 

Lettere skadd 

 Risikonivå Dette alternativet bidrar til at syklister kan velge å sykle gjennom sykkeltunnel nord i planområdet eller 

rundt Loddefjord. Trafikken rundt Loddefjord er lavest av alle alternativer og bidrar til at 

sannsynligheten for alvorlige skadde reduseres. Samlet gir dette ubetydelig risiko.  

Ubetydelig  
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# Alternativ 3 variant 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det brann hvert 4. år i Lyderhorntunnel for ordinær biltrafikk for 

Alternativ 3. Det er ingenting som tilsier at det vil oppstå hyppigere brann i dette alternativet med 

forlenget kollektivtunnel.  

 

Dette er likt med nullalternativet, og gir frekvensintervall på én hendelse hvert 1. – 10. år. Branntilløp 

med personskader antas å inntreffe en gang hvert 10. – 50. år.  

Sjelden 

Én gang mellom hvert 10. år og 

hvert 50. år. 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen.  

 

Det vurderes ikke som at dette alternativet gir noen økt konsekvens i forhold til nullalternativet. Mest 

sannsynlige konsekvens er lettere personskader, selv om alvorligere skader kan inntreffe.    

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte. Konsekvens vurderes som lettere skadd. Samlet gir dette betydelig 

risiko. 

Ubetydelig  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, i både den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det branntilløp i tunge kjøretøy hvert 20. år i begge tunnelene for 

Alternativ 3. Det er ingenting som tilsier at hendelsen vil inntreffe hyppigere i Alternativ 3 variant.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 100. år i tunnelene. Dette gir et 

lavere frekvensintervall enn i nullalternativet.  

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 
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# Alternativ 3 variant 

 Konsekvens Lyderhorntunnelen er flat, med avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i tunnelen slik at det ikke 

er fare for antenning av PE-skum.  

 

Kollektivtunnelen er om lag 1,7 km lang og forbeholdt busser i rute. I følge beregninger vil det kunne 

være 8-10 busser i tunnelen samtidig i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Med 40 

passasjerer i bussene gir dette maks 400 passasjerer i tunnelen samtidig.   

 

Kollektivtunnelen får møtende trafikk. Trafikken vil uansett i rushtiden være hovedsakelig ensrettet, 

hvis ikke tomme busser kjører i retur gjennom tunnelen fra Bergen. Møteulykker kan inntreffe, noe 

som tilsier at fastklemte personer kan forekomme. Hendelsen har derfor et større konsekvenspotensial 

i kollektivtunnelen enn i den nye Lyderhorntunnelen.  

 

I verste fall kan en slik hendelse få svært alvorlige konsekvenser. Ved møteulykker og brann kan 

hendelsen medføre drepte personer. 

 

Drepte 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Samlet gir 

dette betydelig risiko. 

Betydelig  

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden på Sotravegen vil bli lavere enn i nullalternativet fordi mesteparten av 

kollektivtrafikken vil kjøre i kollektivtunnel. Trafikktallene for kryss Storavatnet er samme som i 

nullalternativet og det antas at sannsynlighet for ulykker er uendret. Sannsynligheten for trafikkulykker 

på Sotravegen vurderes som noe redusert sammenlignet med Nullalternativet, mens trafikkmengden 

på Fv 197 reduseres med forlenget kollektivtunnel.   

 

Samlet sett vurderes sannsynligheten for hendelsen som noe redusert sammenlignet med 

nullalternativet.   

Ofte 

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 
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 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197, mens 

flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og ved rampene fra Fv 197.  

 

Med redusert ÅDT langs Fv 197 kan møteulykker inntreffe sjeldnere enn i Nullalternativet. Ulykkesbildet 

på Sotravegen tilsier lettere personskader, mens møtelulykker langs Fv 197 kan medføre hardt skadde 

eller drepte. Mest sannsynlige konsekvens er lettere skader som følge av ulykke på Sotravegen.  

 

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte. Konsekvensene avhenger av hva som skjer, men med redusert 

trafikkmengde på strekningene uten midtdeler vil konsekvensen kunne bli lettere skadd. Samlet gir 

dette betydelig risiko.  

Betydelig 

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å være lik som nullalternativet. Det er ingen forhold med dette 

alternativet som tilsier at det blir flere eller færre trafikkulykker rundt Loddefjord, sammenlignet med 

nullalternativet. Det antas at trafikkulykker kan inntreffe mellom en gang hvert år – hvert 10. år på 

denne strekningen.  

Ofte 

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig opphopning i trafikken deler av døgnet vil 

hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene vurderes samlet sett som lik 

nullalternativet, altså hardt skadde personer.  

 

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte på strekningen. Det er ikke midtdeler på hele strekningen så hardt 

skadde personer kan bli konsekvens av hendelsen. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 
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 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Situasjonen i krysset blir lik som for nullalternativet. Forskjellen ligger i mindre kollektivtransport 

gjennom rundkjøringen fra Loddefjord. Trafikkmengden er lik så sannsynligheten vurderes som lik 

nullalternativet, altså årlige hendelser.  

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Konsekvensene ved feltskifteulykke og påkjørsel bakfra vurderes likt 

som nullalternativet. For krysset blir det mindre busser. Dette gir en potensielt lavere konsekvens ved 

ulykker. Konsekvens vurderes til lettere personskader på grunn av lav fart og lav andel busser i 

krysset.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte med potensielt lettere skadde personer. Samlet gir dette høy 

risiko. 

Høy  

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet Forventet antall ulykker i Lyderhorntunnelen er lik som for nullalternativet, mens det for 

kollektivtunnelen forventes en trafikkulykke hvert 12. år. Samlet gir dette en statistisk 

forventningsverdi på om lag 5 trafikkulykker i året.  

 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Det har inntruffet dødsulykke i Lyderhorntunnelen de siste 10 år. Hastigheten gjennom 

Lyderhorntunnelen antas å være relativt lav i rushtrafikken. Hastigheten i kollektivtunnelen er antatt å 

være 60 km/t i rushtrafikken.  

 

Møteulykker er usannsynlig i Lyderhorntunnelen. I kollektivtunnelen kan dette inntreffe, og 

konsekvensene av møteulykker er mer alvorlig enn øvrige ulykkestyper. Den mest sannsynlige 

konsekvensen er lettere personskader, selv om møteulykke i kollektivtunnelen kan få langt alvorlige 

konsekvenser.     

Lettere skadd 
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 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte. Konsekvensen er mest sannsynlig lettere personskader, men 

alvorligere skader kan oppstå hvis det inntreffer møteulykke i kollektivtunnelen. Samlet gir dette høy 

risiko. 

Høy 

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy.  

 

Sammenlignet med nullalternativet gir dette samme antall forventede ulykker som i nullalternativet, 

altså sjeldnere enn hvert 100. år.  

 

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy, eller fylt av busser i kollektivtunnel. 

Konsekvensene vurderes som lik i dette alternativet som i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent, men konsekvenspotensialet er alvorlig. Samlet gir dette 

betydelig risiko. 

Betydelig  



 

RISIKOANALYSE 95 (104) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

# Alternativ 3 variant 

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene ved Lyderhornsvegen antas å bli uendret sammenlignet 

med nullalternativet. Ulykker antas å inntreffe sjeldent som følge av relativt lav ÅDT sammenlignet 

med dagens situasjon.  

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 

 Konsekvens Konsekvensene av hendelsen avhenger av hva som skjer. Det er ingen forskjell i konsekvens for 

påkjørsel av myke trafikanter i dagen, sammenlignet med dagens situasjon eller nullalternativet. 

Konsekvenser av ulykker i tunnelen kan få alvorlige konsekvenser. Med fart på over 30 km/t kan et velt 

medføre alvorlige personskader. Sannsynligheten for drepte vurderes ikke som høyere sammenlignet 

med nullalternativet.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjeldent. Konsekvensene kan bli hardt skadde personer. Samlet gir dette 

høy risiko. 

Betydelig  

9 Ulykke med syklister 

 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  

- Belysning  

 

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer. 

 

 Sannsynlighet Helning i tunnel i dette alternativet er under 5 % slik at hastigheten vil være tilnærmet lik for Alternativ 

2a og 2b. Med tunnelportal langt nord antas det at det fortsatt vil være en del syklister som foretrekker 

å sykle rundt Loddefjord. Trafikkmengden rundt Loddefjord antas å være lavest for dette alternativet 

med ÅDT 10 000.  

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 
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# Alternativ 3 variant 

Sannsynligheten vurderes som noe lavere enn alternativ 2a og 2b. I forhold til Alternativ 1 så er 

trafikkmengden betraktelig lavere. Sammenlignet med nullalternativet så vil sykkeltunnelen bidra til 

redusert sannsynlighet.  

 

Samlet vurderes det som at ulykke med syklister vil inntreffe sjeldent på grunn av relativt lav ÅDT 

rundt Loddefjord og egen sykkeltunnel/sykkelveg i kollektivtunnel.  

 

 Konsekvens Konsekvens av hendelsen vurderes som lettere skadde fordi sannsynligheten for konflikt mellom syklist 

og bilist er lavere enn for Alternativ 2a. Det er større sannsynlighet for at en slik ulykke inntreffer som 

en eneulykke enn at det inntreffer som følge av kollisjon med kjøretøy eller lignende. 

Lettere skadd 

 Risikonivå Dette alternativet bidrar til at syklister kan velge å sykle gjennom sykkeltunnel nord i planområdet eller 

rundt Loddefjord. Trafikken rundt Loddefjord er lavest av alle alternativer og bidrar til at 

sannsynligheten for alvorlige skadde reduseres. Samlet gir dette ubetydelig risiko.  

Ubetydelig  
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Tabell 23: Utdyping av risiko for alternativ 4 

# Alternativ 4 

1 Brann i lette kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i lette kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det brann hvert 4. år i Lyderhorntunnel for ordinær biltrafikk.  

 

Dette er likt med nullalternativet, og gir frekvensintervall på én hendelse hvert 10. – 50. år med 

personskader.   

Sjelden  

Én gang mellom hvert 10. år og 

hvert 50. år. 

 Konsekvens Forskning viser at de fleste bilbranner med lette kjøretøy forårsakes av kollisjon med annet kjøretøy. 

Teknisk svikt er sjelden årsak til hendelsen.  

 

Det vurderes ikke som at dette alternativet gir noen økt konsekvens i forhold til nullalternativet. Mest 

sannsynlige konsekvens er lettere personskader, selv om alvorligere skader kan inntreffe.    

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte. Konsekvens er mest sannsynlig lettere personskader, selv om 

hendelsen kan medføre mer alvorlige konsekvenser. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Ubetydelig  

2 Brann i tunge kjøretøy i tunnel 

 Årsak Brann i tunge kjøretøy kan forårsakes av tekniske problemer eller trafikkulykke, i både den forlengede Lyderhorntunnelen og ny 

kollektivtunnel. 

 Sannsynlighet I følge TUSI beregninger forventes det branntilløp i tunge kjøretøy hvert 19. år i tunnelen.  

 

I følge TØI medfører bare 20 % av ulykke med branntilløp i tunnel personskader. Det kan derfor antas 

at det vil kunne inntreffe branntilløp med personskader en gang hvert 90. år i tunnelen. Dette gir 

frekvensintervall som i nullalternativet, altså mellom hvert 50. og hvert 100. år.  

Svært sjelden 

Én gang mellom hvert 50. år og 

hvert 100. år. 



 

RISIKOANALYSE 99 (104) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

# Alternativ 4 

 Konsekvens Lyderhorntunnelen er flat, med avtrekksvifte. Det er gjennomført vedlikehold i tunnelen slik at det ikke 

er fare for antenning av PE-skum.    

 

I følge TØI slukkes 40 % av branntilløp av brannvesenet, mens 30 % slukkes av sjåfør eller andre 

trafikanter i tunnelen. 

 

Brann som følge av møteulykker er usannsynlig. Det er derfor sannsynlig at eventuell brann blir slukket 

på stedet. Konsekvensene vurderes som lik nullalternativet, altså lettere personskader.  

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært sjelden. Konsekvens vurderes til lettere personskader på grunn av 

ensrettet trafikk. Samlet gir dette ubetydelig risiko. 

Ubetydelig 

3 Trafikkulykker på veg i dagen på strekning kryss Storavatnet - Lyderhorntunnelen 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden på Sotravegen vil bli uendret fra kryss Storavatnet til Olsvikkrysset sammenlignet med 

nullalternativet. På strekningen Olsvikkrysset – Lyderhorntunnelen vil vegen få ett kollektivfelt hver 

retning. Trafikktallene for kryss Storavatnet er samme som i nullalternativet og det antas at 

sannsynlighet for ulykker er uendret. Sannsynligheten for trafikkulykker på Sotravegen og Fv 197 

vurderes som uendret sammenlignet med nullalternativet.   

 

Samlet sett vurderes sannsynligheten for hendelsen som uendret sammenlignet med nullalternativet.   

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Konsekvens av trafikkulykker avhenger av hva som skjer. Møteulykker kan inntreffe på Fv 197, mens 

flest feltskifteulykker og påkjørsler bakfra har inntruffet langs Sotravegen og ved rampene fra Fv 197.  

 

Ulykkesbildet på Sotravegen tilsier lettere personskader, mens møtelulykker langs Fv 197 kan medføre 

hardt skadde eller drepte. Mest sannsynlig er hastigheten på kjøretøyene så lav at lettere personskader 

er mest sannsynlig konsekvens.  

 

Lettere skadd 
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# Alternativ 4 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte. Konsekvensene er mest sannsynlig lettere personskader, selv 

om hendelsen kan medføre hardt skadde eller drepte. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

4 Trafikkulykker på veg i dagen på strekningen rundt Loddefjord 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger.  

 

Type trafikkulykker er påkjørsel bakfra, sidekollisjon, møteulykker, utforkjøring og feltskifteulykke. 

 Sannsynlighet Trafikken på strekningen antas å være lik som nullalternativet. Det er ingen forhold med dette 

alternativet som tilsier at det blir flere eller færre trafikkulykker rundt Loddefjord, sammenlignet med 

nullalternativet. Det antas at trafikkulykker kan inntreffe mellom en gang hvert år – hvert 10. år på 

denne strekningen.  

Ofte 

Én gang mellom hvert år og hvert 

10. år. 

 Konsekvens Hastigheten er i dag 60 km/t og på grunn av mulig opphopning i trafikken deler av døgnet vil 

hastigheten kunne være lavere enn 60 km/t. Konsekvensene vurderes samlet sett som lik 

nullalternativet, altså hardt skadde personer som følge av møteulykker.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ofte. Konsekvenser kan være hardt skadde som følge av møteulykker på 

deler av strekningen uten midtdeler. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

5 Trafikkulykker i dagen i kryss Liavatnet 

 Årsak Dårlig sikt, høy fart, glatt underlag, eller opphopning kan forårsake hendelsen. I tillegg kan ulykker forårsakes av menneskelig feilhandling 

eller som følge av intenderte handlinger. 

 

Typiske ulykker i krysset kan være sidekollisjon eller påkjørsel bakfra. 

 Sannsynlighet Situasjonen i krysset blir lik som for nullalternativet. Trafikkmengden er lik så sannsynligheten vurderes 

som lik nullalternativet, altså årlige hendelser.  

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Mest sannsynlige trafikkulykker er sidekollisjoner i krysset, feltskifteulykker og påkjørsel bakfra på 

grunn av saktegående trafikk. Konsekvensene ved feltskifteulykke og påkjørsel bakfra vurderes likt 

som nullalternativet. Konsekvens vurderes til lettere personskader på grunn av lav fart.  

Lettere skadd 



 

RISIKOANALYSE 101 (104) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

# Alternativ 4 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe svært ofte. Konsekvens vurderes til lettere skadd på grunn av antatt lav 

hastighet. Samlet gir dette høy risiko. 

Høy 

6 Trafikkulykker i tunnel 

 Årsak Dårlig sikt, kødannelse, glatt underlag, menneskelig feilhandlinger eller intenderte handlinger kan være årsaker til hendelsen. 

 Sannsynlighet Forventet antall ulykker i Lyderhorntunnelen er lik som for nullalternativet på om lag 5 ulykker i året.  

 

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Det har inntruffet dødsulykke i Lyderhorntunnelen de siste 10 år. Hastigheten gjennom 

Lyderhorntunnelen antas å være relativt lav i rushtrafikken.  

 

Møteulykker er usannsynlig i Lyderhorntunnelen. Den mest sannsynlige konsekvensen er lettere 

personskader, selv om hendelsen kan få langt alvorlige konsekvenser.     

Lettere skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe hvert år med lettere personskader. Mer alvorlige konsekvenser kan oppstå, 

men disse er mindre sannsynlig og vil ikke inntreffe svært ofte. Samlet gir dette høy risiko.  

Høy 

7 Ulykke med farlig gods i tunnel 

 Årsak Lastebiler som frakter farlig gods eller busser som drives av gass kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre utfor vegen. Om lag 3,5 % av 

tunge kjøretøy vil frakte farlig gods. 

 Sannsynlighet Det anslås at mengden farlig gods som transporteres blir om lag ÅDT 240 (ca 3,5 % av antall tunge 

kjøretøy), i tillegg til gassdrevne busser. Det antas derimot at antallet gassdrevne busser på 

strekningene vil bli redusert i fremtiden.  

 

Trafikkulykker vil inntreffe, men det vil være lavere sannsynlighet for at trafikkulykkene involverer 

gassdrevne busser eller lastebiler med farlig gods, som følge av relativt lav ÅDT, sammenlignet med 

øvrige kjøretøy.  

 

Dette gir samme antall forventede ulykker som i nullalternativet, altså sjeldnere enn hvert 100. år.  

Ekstremt sjelden 

Sjeldnere enn hvert 100. år. 
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# Alternativ 4 

 Konsekvens Konsekvenser av hendelsen avhenger av hvor hendelsen inntreffer og hvilke stoffer som fraktes/lekker 

ut. I Lyderhorntunnelen vil konsekvensene være potensielt langt mer alvorlig enn om ulykken inntreffer 

i dagen.  

 

Konsekvenser ved hendelsen uten utslipp av farlige stoffer antas å være vanlige trafikkulykker. 

Konsekvenser ved utslipp av farlige stoffer kan potensielt medføre drepte.  

 

Det må likevel påpekes at konsekvensene ved brann/eksplosjon som følge av ulykke kan få katastrofale 

konsekvenser i rushtrafikken hvis tunnelen er fylt med kjøretøy. Konsekvensene vurderes som lik i 

dette alternativet som i nullalternativet.   

Drepte  

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe ekstremt sjeldent. Konsekvensene er potensielt svært alvorlig med drepte 

personer. Samlet gir dette betydelig risiko. 

Betydelig 

8 Ulykke med fotgjengere 

 Årsak Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av uaktsom kjøring eller uaktsom atferd av fotgjengere.  

 Sannsynlighet Trafikkmengden ved fotgjengerovergangene ved Lyderhornsvegen antas å bli uendret sammenlignet 

med nullalternativet. Ulykker antas å inntreffe sjeldent som følge av relativt lav ÅDT sammenlignet 

med dagens situasjon.  

Sjeldent 

En gang mellom hvert 10. - 50 år. 

 Konsekvens Konsekvensene av hendelsen avhenger av hva som skjer. Det er ingen forskjell i konsekvens for 

påkjørsel av myke trafikanter i dagen, sammenlignet med dagens situasjon eller nullalternativet. 

Konsekvenser av ulykker i tunnelen kan få alvorlige konsekvenser. Med fart på over 30 km/t kan et velt 

medføre alvorlige personskader. Sannsynligheten for drepte vurderes ikke som høyere sammenlignet 

med nullalternativet.  

Hardt skadd 

 Risikonivå Hendelsen antas å inntreffe sjeldent. Konsekvensene kan bli hardt skadde personer. Samlet gir dette 

høy risiko. 

Betydelig  

9 Ulykke med syklister 
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 Årsak Årsakene til hendelsen er lik nullalternativet, men i dette alternativet så planlegges sykkelveg gjennom 

tunnel i forbindelse kollektivtunnel. Det er lite kunnskap om slike sykkeltunneler, men det er enkelte 

faktorer som mest sannsynlig vil kunne forårsake en slik hendelse: 

- Utforming av tunnel (bredde, høyde, kurvatur) 

- Underlag/vegdekke  

- Belysning  

 

Fuktig betongdekke kan gi dårlig friksjon og forårsake ulykke. Belysning og utforming av tunnel er ikke 

direkte årsaker til hendelsen, men heller medvirkende faktorer. 

 

 Sannsynlighet Det har vært rapportert inn 2 hendelser med sykkelulykker på strekningen. Disse ulykkene inntraff ved 

Liavatnet kryss og nord for kjøpesenteret langs Lyderhornsveien. I følge TØI er 85 % av ulykker med 

syklister eneulykker. Rapporteringsgraden vites å være om lag 3 % for eneulykker og 50% med 

ulykker andre kjøretøy.  

 

Omtrentlig utgjør dette årlige hendelser med syklister, enten i kontakt med kjøretøy/andre trafikanter 

eller eneulykker.  Faktorer som påvirker sannsynligheten for ulykker er plass på veg, mengde 

trafikanter, hindringer i vegbanen og fart.  

 

Sykkelruten rundt Loddefjord går langs Bjørndalsbakken hvor det ikke er eget sykkelfelt. Bakken har 

over 5 % helning og kan bidra til relativt høy fart. Vegen er svingete og smal. På Lyderhornsveien for 

øvrig er det adskilt sykkelfelt.  

 

I forhold til informasjonen over og utformingen av sykkelruten så antas det at ulykker med syklister vil 

inntreffe årlig uten at alle innrapporteres. Det er også kjent at syklister benytter seg av hovedvegen i 

stedet for å benytte sykkelfelt, noe som øker konfliktnivået mellom kjøretøy og syklist.   

Svært ofte 

Minst én gang hvert år. 

 Konsekvens Konsekvens av ulykker avhenger fart og hvorvidt det er eneulykke eller møteulykke med annen 

trafikant. Eneulykker vil mest sannsynlig resultere i lettere personskader, selv om en slik ulykke i høy 

fart kan få mer alvorlige konsekvenser. Møteulykker med andre kjøretøy/trafikanter vil kunne få 

alvorlige konsekvenser og i verste fall dødsfall. Hvorvidt ulykkene er eneulykker eller møteulykker er 

vanskelig å fastslå da det avhenger av flere faktorer. Hvis sykkelvegen/sykkelfeltet er dårlig utformet 

og oppfattes som uegnet, vil en større andel syklister velge å sykle på hovedvegen i stedet og da øker 

konsekvenspotensialet betraktelig, fordi både sannsynligheten for møteulykker og farten på kjøretøy 

Hardt skadd 
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øker. 

 

Fartsgrensen på Bjørndalsbakken er 30 km/t. En ulykke i en slik fart vil kunne forårsake alvorlige 

konsekvenser avhengig av syklistens fart, treffpunkt, bruk av beskyttelse (hjelm, etc.) mv.   

 Risikonivå Risikonivået vurderes likt med nullalternativet. Dette fordi det ikke er planlagt sykkelruten er lik og ÅDT 

er lik. Generelt så vurderes sykling langs veg som mer risikofylt enn sykling i sykkeltunnel.  

Høy 

 


