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1.

FORORD
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse mellom Sotra og Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette hendelser, som f.eks. ulykker. Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har resultert i et stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua.
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til gående og syklende er
dårlig.
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i Fjell og Bergen
kommuner, planID 20050021 i Fjell og planID 19920000 i Bergen, vedtatt i 2012. Det utarbeides to
separate reguleringsplaner for Fjell og Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen er
det utarbeidet teknisk plan med tilhørende fagrapporter.
Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre del) til Storavatnet i
Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km lang og går fra Kolltveit i vest på øya Sotra,
via øyene Bildøy og Litlesotra (med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune), over Vatlestraumen (kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter Askøyveien
ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom Lyderhorntunnelen og vestre innfartsåre.
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt lokalvegsystem, gir et
nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar muligheter for prioritering av kollektivtrafikk. Sammen med et langsgående gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for at
målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og økt gang- og sykkeltrafikk.
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på lokalvegsystemet, styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye tunnelstrekninger bidrar til å knytte områder nord
og sør for riksvegen bedre sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for byutvikling
og åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og det nordlige
sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus).
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 555 Fastlandssambandet Sotra –Bergen.
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett samarbeid med Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen kommuner.
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for reguleringsplanen.
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2.

GENERELT OM TRAFIKKSTYRING UTENFOR TUNNELER
Hvis en for dette prosjektet vil ha muligheten for å velge bort bruk av omkjøringsveger når et tunnelløp er stengt, må det etableres en mulighet for toveistrafikk i det andre tunnelløpet. Dette vil
kunne iverksettes kun hvis ett løp må stenges, mens for virkelige store hendelser (f.eks. en storbrann) må begge løp stenges, og da må det uansett defineres en omkjøringsveg på sekundærvegnettet. Dette er en situasjon som meget sjelden eller aldri vil skje.
Med mange bruer i området er det et stort behov for vedlikehold av bruene. En toveisregulering i
en kjørebane over bruer vil være en stor fordel trafikalt med tanke på at en slipper å stenge hele
brua. Dette vil være en ekstragevinst ved å legge til rette for en slik regulering.
Skal det planlegges for toveistrafikk i et tunnelløp, kan vi ta utgangspunkt i figur 6.3 i håndbok N500
«Vegtunneler». Denne viser hvilket trafikkteknisk utstyr som bør inngå foran en toløpstunnel, samt
antydet plassering. Men for toveistrafikk i et løp må det suppleres med annet trafikkteknisk utstyr i
tillegg.
Fig. 6.3 i N500:

Fig. 1.1
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En driftsåpning, eller i dette tilfellet en nødåpning i midtdeleren, er på figuren antydet rundt 200
meter utenfor tunnelportal (ikke klart definert). Dette for å få plass til en evt. stopplomme på siden
av vegen foran tunnelene, samt bom og rødt stoppblinksignal etter nødåpningen. I et automatisert
system et det vanlig å anbefale denne lommen for plassering av teknisk bygg og tilgjengelighet til
dette for vedlikehold. I tillegg vil dette være en mulighet for stopp i en normalsituasjon ved behov.
I håndbok N100 «Veg- og gateutforming» er en slik stopplomme angitt til å være 65 meter lang
(25+25+15m). Antydet avstand mellom nødåpning og tunnelportal på 200 meter kan i praksis reduseres en god del, særlig hvis stopplomme ikke skal bygges. Det skal også legges til at signaler fra
Vegdirektoratet i det siste kan tyde på at det i framtiden ikke vil være noe krav om å etablere en
slik stopplomme, og at denne muligens utelates i nye versjoner av håndboken. Stopplomme eller
ikke, det er uansett viktig å sørge for at det er mulig å komme til teknisk bygg med bil.
I dette prosjektet vil vi senere se at det for noen områder vil det være umulig å finne et passende
sted for plassering av stopplomme i noenlunde gunstig avstand fra tunnelportalen. For slike områder må evt. teknisk bygg plasseres andre steder, inkludert adkomstvei. I den videre prosess må det
avklares om det aksepteres å utelate stopplommer fra planene.
Hvis stopplommer skal bygges, må rekkverket inn mot tunnelportal plasseres riktig. Etter håndbok
N500, figur 4.2 / 4.3 kan rekkverket svinges ut med 1:10 fra portalen, når denne er trompetformet.
Geometrisk er det derfor plass til stopplomme i full bredde fra 30m utenfor portalåpning, se fig.1.2.

Fig. 1.2

Lengden på en nødåpning i midtdeleren kan variere. For tiden er det ofte to varianter som brukes i
prosjektering av nødåpninger hvor trafikk skal skifte kjørebane:
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Alt. 1:

Fig. 1.3

Alt 2:

Fig. 1.4

I vårt oppdrag med mange vanskelige utfordringer mht. plassbehov, virker det fornuftig å se nærmere på alt. 1, som tar mindre plass en alt. 2. Lengen på nødåpningen i alt. 1 vil være kortere enn
for alt. 2. Som et minimum holder det med 15 meter åpning mellom de støtabsorberende rekkverksendene, men dette må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle da bredden på midtdeleren vil variere fra sted til sted. Lengden på nødåpningen må være lang nok til å få en trafikkstrøm over fra en
kjørebane til den andre. Det vil ikke være snakk om at to møtende trafikkstrømmer bruker åpningen samtidig. Utenfor nødåpningen kan det plasseres vippebommer med lengde ca. 14 meter bak
hver rekkverksende. Alt. 1 er valgt for pågående utbygging av ny E18 forbi Larvik i Vestfold (Bommestad-Sky). Hvis en setter av 30m i planen for en nødåpning av denne typen, vil dette være tilstrekkelig og også inkludere støtabsorberende rekkverksender med bomhus i bakkant.
For både alt. 1 og alt. 2 vil det komme minimum tre bommer i tillegg til de to som stenger nødåpningen i en normalsituasjon. Dette for å styre og stenge trafikken på hovedvegen. Det må også inn
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flere variable skilt i dette området, bla. skilt 148 «Møtende trafikk» og flere stk. av skilt 539 «Endret
kjøremønster».
For at et slikt system skal være automatisk, dvs. at det trafikkreguleringen kan iverksettes før ansvarlig entreprenør er tilstede, krever Vegtrafikksentralen (VTS) at de kan verifisere om bommer er
nede eller oppe før iverksettelse skjer. Dette betyr at et ITV-system med dome-kameraer må inn.
I tunnelene må det selvsagt inn en god del kjørefeltsignaler med innbyrdes avstand 100-300m, avhengig av geometri/kurveradier. I tunnelen må det også inn flere variable skilt, bl.a. fartsgrenser.
Vi har hittil skrevet om et system der det iverksettes toveistrafikk i et løp. Et slikt trafikkstyringssystem vil også kunne stenge kun ett felt i tunnelløpet. Dette vil være tilfelle ved eksempelvis bensintomme kjøretøy som står i høyre felt eller delvis utenfor kjørebanen. Uansett løsning kreves likevel en omkjøring via sekundærsystemet hvis begge tunnelløp er stengt samtidig, dvs. hele tunnelen er stengt.
En utfordring er å få opplyst trafikanter på vei mot en kryssing av midtdeler på en god måte. I
høytrafikkerte strøk er det nå i flere fylker vanlig å ta i bruk kjørefeltsignaler (overhengende på
skiltportaler) i 3-4 snitt før kryssingen i nødåpningen. På mastebeina har vi da fartsgrenser som
trapper farta ned til 50 km/t før kryssingen. Normale avstander mellom portaler med kjørefeltsignaler er 100-300 meter. Dette tilsier at det ideelt sett må være mulig å få opp slikt utstyr mange
hundre meter før kryssingen. Skiltportaler montert på bru skal normalt ikke være noe problem. Et
alternativ til overhengende kjørefeltsignaler og skiltportaler som forvarsling kan være sideplasserte
skilt, eksempelvis skilt nr. 532 «Kjørefelt slutter». Et slikt skilt må plasseres på begge sider av kjørebanen (midtdeler og på høyre side), men vil som sagt kun være alternativ forvarsling. Selve feltstengningen skjer med overhengende kjørefeltsignaler.
Nærliggende kryss med tilhørende rampesystem vil ofte skape utfordringer med tanke på avstander og plasseringer av skilt og signaler. I tillegg vil det være behov for riktig vegvisning til enhver tid
og situasjon. Dette må ofte løses med variabel vegvisning. Her må skiltplanlegging i tidlig byggeplanfase finne riktig vegvisning som en konsekvens av toveistrafikk i ett tunnelløp.
Generelt gjelder følgende for områder utenfor tunnelportaler:








Teknisk bygg plasseres utenfor tunnelportalen og helst innen 50m fra disse. Er dette vanskelig, plasseres bygget andre steder. Teknisk bygg må ha kjøretilkomst, men denne trenger ikke være fra 4-feltsvegen.
Det må være nødstasjon rett utenfor portalene, men det er ikke krav om lomme knyttet til
disse (skal disse stedene brukes for tilkomst til teknisk bygg, må det forutsettes bil med gulblink)
Stopplomme, som annen av- og påkjøring, bør helst ha stoppsikt, men vi kan ikke se at dette
er et krav i håndbøker. Dette er vanskelig å få til bakover i en tunnel da stopplommen ligger
sideforskjøvet i forhold til tunnelen. Det er ikke krav om stopplomme utenfor portal.
Nødåpning bør ikke plasseres nærmere portal enn stoppsikt. Men det legges til grunn fartsgrense 50 km/t for stoppsiktberegningen, og da er det kort stoppsikt. På bakgrunn av dette
bør ikke nødåpninger fungere som driftsåpning hvis stoppsikten ikke er i henhold til normal
fartsgrense. Med såpass korte kryssavstander som det er i det aktuelle området, vil snumulighetene være mange for driftskjøretøy, noe som reduserer behovet for at nødåpninger bør
fungere som driftsåpninger.
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Det må planlegges for en omkjøring via kryss hvis hele tunnelen er stengt (eller som et alternativ til
toveisregulering når et tunnelløp er stengt), men dette er en situasjon som ligner på dagens omkjøringsvisning i området. Dette beskrives senere i notatet.
Det vil også være mulig å se flere tunneler i sammenheng når den definerer en stengningslenke.
Dvs. trafikken går i begge retninger i samme tunnelløp i flere tunneler på rad. Dette vil være en mulig løsning hvis det er vanskelig eller umulig å legge til rette for toveistrafikk utenfor enkelte tunneler eller at fordelene er større enn ulempene totalt sett ved å se på flere tunneler stengt som en
stengingslenke enn en og en tunnel. Dette vil også være en noe billigere løsning enn å stenge en og
en tunnel.
Først ser vi på toveisregulering av en og en tunnel.
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3.

TOVEISREGULERING AV EN OG EN TUNNEL

3.1

Kolltveittunnelen vest, regulering mot tunnel

Her kan nødåpningen i midtdeleren (i grønt på fig. 2.1) plasseres i pr. 490-520, mens stopplommer
på hver side av vegen (i gult) kan plasseres mellom pr. 510 og 575, se fig. 2.1. Da vil en ha rundt
50m mellom stopplomme og tunnelportal for vestgående trafikk og 80-90m for østgående trafikk.
Portaler med kjørefeltsignaler som varsler og regulerer trafikken i forkant av kryssing av midtdeler,
kan eksempelvis plasseres mellom pr. 150 og 460. En søyle i midtdeleren i ca. pr. 435 vil sannsynligvis ikke virke veldig sikthindrende på signaler og skilt.

Fig. 2.1

I fig.2.2 er stopplommene alternativt tegnet inn nær tunnelportalen. Omtrentlig plassering av
gangkulvert og teknisk hus er også tegnet inn for en slik situasjon. Hvis vi plasserer stopplommer så
nær tunnelen, må kulverten forlenges og kanskje teknisk hus flyttes litt.
Det vises for øvrig til fig. 1.2 som viser prinsipielt hvordan rekkverket kan plasseres inn mot tunnelportal der hvor stopplommen ligger nærportalen.
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Fig. 2.2

3.2

Kolltveittunnelen øst, regulering mot tunnel

Her er det vanskelig å få til en kryssing av midtdeler med nødvendig varsling. Dette skyldes at nødåpningen (i grønt på fig.2.3) må trekkes tilbake til der hvor akselerasjons- og retardasjonsfeltene
ligger (i blått). Dette fordi nødåpningen ikke kan plasseres på bru over Bildøystraumen da det vil
være høydeforskjell mellom bruene. Hvis vi forutsetter at nødåpningen ligger mellom profil 1830
og 1860, kan vi gå ut fra at akselerasjons- og retardasjonsfelt kan holdes åpne hvis farten settes tilstrekkelig ned. Hvis vi ser på trafikk mot vest må eksempelvis både trafikk i venstre felt og trafikk i
akselerasjonsfeltet styres inn til høyre felt i god tid før kryssingen av midtdeler skjer. En slik regulering krever riktig plassering av kjørefeltsignaler, skilt og bommer. En slik detaljering bør skje i
byggeplanfasen.
En foreløpig konklusjon er her at vi ikke får planlagt stopplommer i tilstrekkelig nærhet til tunnelportalene. Dette gjelder for kjørebaner i begge retninger. Her ligger det an til at teknisk bygg inkl.
adkomst kan legges i området som ligger på sydøstsiden av tunnelportalområdet. Som tidligere
nevnt må det avklares nærmere om det er greit å planlegge prosjektet uten stopplommer, men
stopplommer er sannsynligvis ikke noe krav i håndbøker.
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Fig. 2.3

3.3

Straumetunnelen vest, regulering mot tunnel

Her kan nødåpningen legges mellom pr. 2860 og 2890 (i grønt). Da kan en stopplomme (i gult) i østlig retning anlegges mellom nødåpningen og tunnelportal, i området pr. 2890- 2950, se fig. 2.4.
Men for vestgående kjørebane vil en lomme bli vanskelig å få til siden det går en parallellvei rett
nord for denne kjørebanen. Her må det evt. vurderes om en lomme kan unnværes her. Teknisk
bygg må da legges et annet sted.
Ny Straumsundet bru for Rv555 bygges som en plate og det kan være mulig å legge åpning i midtdeler på brua hvis det kan bedre situasjonen. Ulemper med denne løsningen er stort tverrfall og
problemer med glatt kjørebane på bru, men dette er løsbart.

Fig. 2.4
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3.4

Straumetunnelen øst, regulering mot tunnel

Her kan nødåpningen legges mellom pr. 4130 og 4160. Nødåpningen trekkes så langt fra tunnelportalen for å gi plass til et evt. midtstilt kollektivfelt. En slik konstruksjon tilsier at nødåpningen ikke bør plasseres mellom tunnelportal og gangbrua. Nødåpningen vil med foreslått plassering fortsatt betjene påkjørende trafikk på rampe fra øst. Ved toveistrafikk er det da ikke mulig å anvende
avkjøringen mot øst. Denne trafikken må varsles med variable skilt i foregående kryss (Bildøykrysset) slik at denne trafikken tar av allerede der. Det vil være plass til tosidige stopplommer mellom
nødåpning og tunnelportal, i området pr. 3895-3960, se fig. 2.5.
Siden det er et kryssområde rett øst for dette området vil det være noe utfordrende å få varslet
trafikantene før kryssingen, men det vil være mulig å opprettholde kryssfunksjonene i en stengningssituasjon.

Fig. 2.5

3.5

Knarrvikatunnelen vest, regulering mot tunnel

Her ligger bruer over Arefjordpollen helt inn i tunnelportalen. En foreslått nødåpning mellom pr.
4440 og 4470 er i kontakt med pårampe til Bergen fra toplanskryss Straume. Retardasjonsfelt i retning vest starter inne i Knarrvikatunnelen. Ved toveistrafikk i søndre løp må avrampe til Straume
stenges (blir ute av funksjon). Stopplommer med teknisk bygg vil det her være vanskelig å plassere.
Foreløpig anser vi ikke stopplommer for mulig å planlegge her.

3.6

Knarrvikatunnelen øst, regulering mot tunnel

En nødåpning kan her plasseres mellom pr. 5490 og 5520, se fig. 2.6. Det vil da kunne plasseres tosidige stopplommer mellom nødåpning og tunnelportal i området pr. 5410-5490. Siden det er et
kryssområde rett øst for dette området vil det være noe utfordrende å få varslet trafikantene før
kryssingen, men det vil være mulig og eksempelvis opprettholde kryssfunksjonene i en stengningssituasjon.
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Fig. 2.6

3.7

Drotningsviktunnelen vest, regulering mot tunnel

Her går Sotrabrua rett i portalen. Det er muligheter for å legge åpning hvor som helst på Sotra brua
antagelig. Vi foreslår en nødåpning mellom pr. 6590 og 6620. Det vil da kunne plasseres tosidige
stopplommer mellom nødåpning og tunnelportal i området pr. 6620-6710. Disse vi da ligge på den
brede skuldra på Sotrabrua med den bredde på 3m. Teknisk bygg må da sannsynligvis ligge et annet sted.
Ved å ta i bruk denne nødåpningen og nødåpningen øst for Knarrvikatunnelen kan det være mulig
å etablere toveisregulering på en kjørebane over Sotrabrua ved bruvedlikehold.

Fig. 2.7

3.8

Drotningsviktunnelen øst, regulering mot tunnel

Her ligger bruene over Askøyveien nær portalområdet. Nødåpning, som foreslås mellom pr. 8850
og 8880, er i berøring med rampene i området, se fig. 2.8. Med en slik plassering vil påkjøringsrampen fra Askøy mot Sotra kunne fungere normalt også ved toveistrafikk. Hvis denne plasseringen av
nødåpningen ikke er mulig, må trafikken som normalt bruker denne påkjøringsrampen mot Sotra
ledes til Olsvikkrysset. Hvis terminalutbyggingen i dette kryssområdet medfører stengning av ramper i dette krysset, må trafikken ledes videre vestover til Harafjelltunnelen (lokalveg).
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NB! Ved toveistrafikk i nordre løp må pårampe fra Stiavatnet (kryss i fjell) og avrampe til Askøy (kan
være justeringsmuligheter her) stenges. Ved toveistrafikk i søndre løp må avrampe til Stiavatnet
(kryss i fjell) stenges.
Hvis midtstilt rampe/ kollektivfelt skal inn her, må dette tilpasses plassering av nødlommen i midtdeler. Ovenfor er to alternative plasseringer kommentert. Se for øvrig kap. 2.4 (Straumetunnelen
øst) der samme tema er kommentert.
Stopplommer er foreslått inntil tunnelportalene for å unngå konstruksjoner. Teknisk bygg kan i utgangspunktet legges til naboveg nord for nordligste tunnelportal.

Fig. 2.8
3.9

Oppsummering toveistrafikk i en og en tunnel

Nedenfor følger en oppsummering av mulighetene for å få etablert det som behøves for toveis trafikk i tunnelløp:
Tunnel
Kolltveittunnelen vest
Kolltveittunnelen øst
Straumetunnelen vest
Straumetunnelen øst
Knarrvikatunnelen vest
Knarrvikatunnelen øst

Drotningviktunnelen vest
Drotningviktunnelen øst
Tab. 2.1

Kommentar
OK
Vanskelig å få til kryssing av midtdeler pga. bl.a. nærhet til kryss og bru,
men fullt mulig. Uten stopplommer i begge retninger.
Greit, men stopplomme langs vestgående kjørebane synes umulig.
Uten stopplomme i denne retningen.
Får lagt inn alle elementer, men ikke optimale avstander mellom elementene og nærhet til kryss.
Vanskelig situasjon med nærliggende kryss og bru rett inn i tunnelen.
Uten stopplommer i begge retninger. Vanskelig å få varslet trafikanter.
OK, men ikke optimalt pga. nærhet til kryss og vanskelig å varsle trafikanter om kryssing.
OK, stopplomme på bruskulder. Ikke ideelt.
Ligger midt i et kryssområde og det er vanskelig å varsle trafikanter.
Vanskelig å finne sted til stopplommer, men mulig.
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Hvis vi ser bort fra etablering av stopplommer, er konklusjonen at det går an å få etablert nødåpninger i midtdeleren. Det er derimot noen områder det er utfordrende å få inn de riktige elementer
for å ivareta en god trafikksikkerhet, og det er ofte vanskelig å få varslet trafikantene på en god måte om at midtdeler skal krysses. Der varslingen i forkant av en kryssing av midtdeleren blir «snau»,
bør fartsgrensen reduseres inn mot dette området. I byggeplanfasen må det jobbes detaljert med
en god varsling av trafikanter inn mot et krysningssted/nødåpning ved hjelp av kjørefeltsignaler på
portaler og variable skilt på de samme portalene i tillegg til sideplasserte skilt. I tillegg må det sees
nøye på alle former for tilleggsreguleringer/tilleggsvarslinger der hvor andre elementer er med på å
«forstyrre» kryssingen. Eksempelvis kan dette være at akselerasjons- og retardasjonsfelt finnes nær
en nødåpning eller der avstanden mellom kryssing og tunnel blir kort. Spesielt påkjørende trafikk
må få egen varsling om kryssing av kjørebane nedstrøms.
Oppsummert:
De greieste stedene å få til en kryssing er:
-

Kolltveittunnelen vest
Straumetunnelen vest

Disse stedene er noe utfordrende:
-

Straumetunnelen øst
Drotningsviktunnelen vest

De mest utfordrende stedene å få til en kryssing er:
-

Kolltveittunnelen øst
Knarrvikatunnelen vest
Knarrvikatunnelen øst
Drotningsviktunnelen øst
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4.

TOVEISREGULERING AV LENKE SATT SAMMEN AV FLERE
TUNNELER
Det vil være utfordrende å få til fullgod kryssing av trafikken fra en kjørebane til en annen utenfor
alle tunnelportaler. Dette skyldes primært bruer og kryss som ligger nær tunnelene.
En mulighet for å eliminere noen utfordrende steder (utenfor tunnelportaler) er å se flere tunneler
sammen. Dvs. eksempelvis to tunneler danner en stengningslenke. Da behøver en ikke å etablere
en kryssing av midtdeler på strekningen mellom disse to tunnelene og en sparer penger på å kjøpe
inn og drifte mindre trafikkteknisk utstyr.
Ut fra dette ser vi på om flere tunneler kan danne en stengningslenke. De vanskeligste punktene
med tanke på etablering av stopplommer og nærhet til kryss og bruer er Kolltveittunnelen øst,
begge sider av Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen øst.
Siden østsidene av Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen er såpass utfordrende å få til, er det
egentlig bare følgende stengningslenke som er aktuell å vurdere:


Kolltveittunnelen og Straumetunnelen, totalt ca. 3750m med kjørefeltsignaler.

Her vil kryssingsområdene over midtdeler være nokså greie å få til. Men dette vil til gjengjeld gi en
veldig lang strekning med skiltportaler og kjørefeltsignaler. Dette pga. den relativt lange avstanden
mellom de to tunnelene (ca. 1,3 km).
Hvis disse to tunnelene danner en stengningslenke vil krysset (Bildøykrysset) mellom disse tunnelene stenges på samme side som stengt tunnelløp befinner seg, dvs. en av- og en pårampe må
stenges. Dvs. mange trafikanter kommer seg ikke på rv. 555 i dette krysset og mange kommer seg
heller ikke av rv. 555. For vår stengningslenke vil dette gi store konsekvenser i form av lange omkjøringsruter pga. stengte ramper. Dvs. omkjøringsruten går fra vest for Kolltveittunnelen til øst for
Straumetunnelen, se kapitlene 4.1 og 4.2
Når det gjelder foreslått stengningslenke (sammenslåing av stengte tunneler), kan følgende oppsummeres:
Kolltveittunnelen og Straumetunnelen som en stengningslenke er grei i forhold til varsling av trafikanter langs rv. 555. Det vil være en fordel å slippe å etablere kryssing spesielt utenfor Kolltveittunnelen øst. Ulemper er at det blir en lang strekning med portaler og kjørefeltsignaler og det gir
store konsekvenser for andre trafikanter i form av omkjøringer pga. stengt kryss.
Totalt sett er kanskje ikke fordelene større enn ulempene.
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5.

OMKJØRINGSRUTER VED STENGTE TUNNELLØP
Nedenfor er det gjort en vurdering på omkjøringsrutene som kan tas i bruk når ulike tunnelløp må
stenges. Som nevnt i kap. 1 må trafikken ledes på andre veger enn tunnelene hvis begge tunnelløp
må stenges. Men det vil også være interessant å se på hvilke omkjøringsruter som er mulige å sende trafikken ut på som et alternativ til toveistrafikk i et tunnelløp hvis dette av en eller annen grunn
ikke lar seg gjøre.

5.1

Stenging av Kolltveittunnelen

Ved stengning av Kolltveittunnelen kan i teorien to omkjøringsveier tas i bruk: via Blommen (Fv258)
eller via Fv258 gjennom Kolltveit. Det er å foretrekke å rute all trafikk via Blommen og Fv258, med
tanke på sikkerhet og lokalmiljø i sentrale Kolltveit. Fv258 gjennom Kolltveit er krokete, smal, passerer tett innpå boliger, og samspiller med gående og syklende på vei til og fra skole og barnehager.
Fordelen med å bruke Kolltveitveien er at den er kortere. Ved stengning av Kolltveittunnelen er det
derfor sannsynlig at lokalkjente vil bruke denne omkjøringsveien selv om man ikke skilter den som
omkjøringsvei. Begge variantene er presentert nedenfor, selv om det er anbefalt at all omkjøringstrafikk rutes via Blommen.
5.1.1

Østgående tunnelløp (Rv555 i retning Bergen)

Når østgående tunnelløp stenges kan i teorien to omkjøringsveier tas i bruk. Det anbefales at både
trafikk fra Kolltveit (fra nord) og fra Sund (fra sør) føres via Fv258 og Blommen, da Kolltveitveien
(som kan være et alternativ fra nord) ikke er ideell for tung trafikk.
Fra nord mot Bergen:

Figur 4.1: Rute langs Rv555 mot Bergen fra Kolltveit

Ved omkjøring føres trafikken på Fv555 mot Sund, for å vike av på omkjøringsvei Fv258 ved Blommen (sammen med trafikk fra sør), og videre via Skjærgårdsveien og gammel trasé av Rv555 mot
Bildøykrysset.
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Bildøykrysset
Skjærgårdsveien
Fv258
Blommen
Figur 4.2: Rute langs omkjøringsvei mot Bergen fra Kolltveit –anbefalt rute

Kolltveitveien

Bildøykrysset
Skjærgårdsveien

Figur 4.2: Rute langs omkjøringsvei mot Bergen fra Kolltveit – ikke anbefalt rute

Kolltveittunnelen Østgående fra nord
Distanse (km)
Rv555
2.99
Omkjøringsvei via Kolltveit
4.12
Omkjøringsvei via Blommen
5.62

Reisetid (fritt flyt)
00:02:16
00:04:43
00:06:14
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Fra sør mot Bergen:

Figur 4.3: Rute langs Rv555 mot Bergen fra Sund

Trafikk lags Rv555 fra Sund skiltes av ved Blommen og føres via Fv258 via Skjærgårdsveien og
gammel trasé av Rv555 mot Bildøykrysset.

Bildøykrysset
Skjærgårdsveien
Fv258
Blommen
Figur 4.4: Rute langs omkjøringsvei mot Bergen fra Sund

Kolltveittunnelen Østgående fra sør
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
4.17
00:03:13
Omkjøringsvei
3.28
00:04:00

-18

5.1.2

Vestgående tunnelløp (Rv555 i retning Kolltveit)

Når vestgående tunnelløp stenges kan to omkjøringsveier tas i bruk. Det anbefales at både trafikk
mot Kolltveit (mot nord) og mot Sund (mot sør) føres via Fv258 og Blommen, da Kolltveitveien
(som kan være et alternativ nordover) ikke er ideell for tung trafikk.
Fra Bergen mot nord:

Figur 4.5: Rute langs Rv555 mot Kolltveit fra Bergen

Ved omkjøring skiltes trafikk av ved Bildøykrysset og føres via gammel trasé av Rv555 via
Skjærgårdsveien og Fv252 mot Blommen mot nord.

Bildøykrysset
Skjærgårdsveien
Fv258
Blommen
Figur 1: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit fra Bergen – anbefalt rute
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Kolltveitveien

Bildøykrysset
Skjærgårdsveien

Figur 2: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit fra Bergen – ikke anbefalt rute

Kolltveittunnelen Vestgående mot nord
Distanse (km)
Rv555
3.1
Omkjøringsvei via Kolltveit
4.0
Omkjøringsvei via Sund
5.5

Fra Bergen mot sør:

Figur 4.6: Rute langs Rv555 mot Sund fra Bergen

Reisetid (fritt flyt)
00:02:24
00:04:34
00:06:03
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Ruten skiltes av i Bildøykrysset og føres på lokalvegnettet via gammel trasé av Rv555 og Skjærgårdsvegen til Fv258 mot Fjell, der den møter Rv555 ved Blommen.

Bildøykrysset
Skjærgårdsveien

Fv258
Blommen
Figur 4.7: Rute langs omkjøringsvei mot Sund fra Bergen

Kolltveittunnelen Vestgående mot sør
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
4.14
00:03:10
Omkjøringsvei
3.18
00:03:52
5.2

Stenging av Straumetunnelen

Omkjøringsrute går i begge retninger på lokalvegnettet mellom Straumekrysset og Bildøykrysset.
5.2.1

Østgående tunnelløp (Rv555 i retning Bergen)

Figur 4.8: Rute langs Rv555 mot Bergen
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Omkjøringsrute østover skiltes av ved Bildøykrysset, føres på lokalvegen mot Straume sentrum og
videre mot Straumekrysset.

Straumekrysset
Straume sentrum

Bildøykrysset
Figur 4.9: Rute langs omkjøringsvei mot Bergen

Straumetunnelen Østgående
Distanse (km)
Rv555
2.36
Omkjøringsvei
3.05

5.2.2

Reisetid (fritt flyt)
00:01:45
00:03:02

Vestgående tunnelløp (Rv555 i retning Kolltveit)

Figur 4.10: Rute langs Rv555 mot Kolltveit

Ruten skiltes av ved Straumekrysset, føres via lokalvegen mot Straume sentrum og videre mot
Bildøykrysset.
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Straumekrysset
Straume sentrum

Bildøykrysset
Figur 4.11: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit

Straumetunnelen Vestgående
Distanse (km)
Rv555
2.51
Omkjøringsvei
2.74
5.3

Reisetid (fritt flyt)
00:01:52
00:02:35

Stenging av Knarrvikatunnelen

Omkjøringsrute går i begge retninger på lokalvegnettet mellom Straumekrysset og Valenkrysset.

5.3.1

Østgående tunnelløp (Rv555 i retning Bergen)

Figur 4.12: Rute langs Rv555 mot Bergen

Omkjøringsruten skiltes av ved Straumekrysset og føres på lokalvegen mot Valenkrysset, der de
vestvendte rampene benyttes.
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Valenkrysset

Straumekrysset
Figur 4.13: Rute langs omkjøringsvei mot Bergen

Knarrvikatunnelen Østgående
Distanse (km)
Rv555
1.43
Omkjøringsvei
1.41

5.3.2

Reisetid (fritt flyt)
00:01:03
00:01:29

Vestgående tunnelløp (Rv555 i retning Kolltveit)

Figur 4.14: Rute langs Rv555 mot Kolltveit

Omkjøringsruten skiltes av ved Valenkrysset, og føres via lokalvegen mot Straumekrysset, der begge rundkjøringene passeres, og ruten fortsetter i vestgående retning på hovedløpet.
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Valenkrysset

Straumekrysset
Figur 4.15: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit

Knarrvikatunnelen Vestgående
Distanse (km)
Rv555
1.2
Omkjøringsvei
1.6
5.4

Reisetid (fritt flyt)
00:00:52
00:01:47

Stenging av Drotningsvikstunnelen

Stenging av et tunnelløp i Drotningsviktunnelen er komplisert og fører til lange omkjøringsruter. I
begge retninger kan det imidlertid avhjelpes dersom kun halve tunnelløpet trenger å stenges; da
kan tunnelrampene fra Drotningsvik benyttes. Det gjelder kun dersom en hendelse registreres i den
vestlige delen av tunnelen (vest for rampene). Ellers må hele tunnelen stenges.
5.4.1

Østgående tunnelløp (Rv555 i retning Bergen)

Stengning av vestre del:

Figur 4.16: Rute langs Rv555 mot Bergen
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Trafikk skiltes av ved Straumekrysset og føres via lokalvegen mot Valenkrysset (der det kun finnes
vestvendte ramper), og videre over gammel Sotrabru. Om kun vestlig del av Drotningsviktunnelen
stenges kan rampene ved Drotningsvik benyttes.

Gammel Sotrabru

Valenkrysset
Ramper Drotningsvik
Straumekrysset
Figur 4.17: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit

Drotningviktunnelen Østgående stengt kun vestre del
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
3.55
00:02:38
Omkjøringsvei
4.4
00:04:31
Stenging av hele tunnelløpet

Figur 4.18: Rute langs Rv555 mot Bergen

Dersom hele tunnelløpet må stenges blir omkjøringsruten østover lang. Trafikk skiltes av ved
Straumekrysset og føres via lokalvegen mot Valenkrysset (der det kun finnes vestvendte ramper),
og videre over gammel Sotrabru til Storavatnet. Dersom vegen mellom Breivikskiftet og Storavatnet blir en ren bussveg, kan man vurdere å åpne den for trafikk ved omkjøring. Ellers må trafikk
kjøre via Godviksvingene, som ikke er anbefalt som omkjøringsrute. Godviksvingene er en dårlig
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omkjøringsrute med hensyn til lokalmiljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet, spesielt når det
gjelder tung trafikk.

Godviksvingene
Gammel Sotrabru

Breivikskiftet
Valenkrysset
Mulig bussveg
Storavatnet
Straumekrysset

Figur 4.19: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit

Drotningviktunnelen Østgående ellers
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
4.85
00:03:37
Omkjøringsvei
5.93
00:06:05

5.4.2

Vestgående tunnelløp (Rv555 i retning Kolltveit)

Stengning av vestre del

Figur 4.20: Rute langs Rv555 mot Kolltveit
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Om kun vestlig del av Drotningsviktunnelen stenges kan trafikk skiltes av ved rampene mot Drotningsvik, føres via gammel Sotrabru mot Valenkrysset (der det kun finnes vestvendte ramper) og
videre mot Straumekrysset.

Gammel Sotrabru

Valenkrysset
Ramper Dronningsvik
Straumekrysset
Figur 4.21: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit

Drotningviktunnelen Vestgående stengt kun vestre del
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
3.51
00:02:36
Omkjøringsvei
4.26
00:04:25
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Stenging av hele tunnelløpet

Figur 4.22: Rute langs Rv555 mot Kolltveit

Dersom hele tunnelløpet må stenges blir omkjøringsruten vestover lang. Trafikk skiltes av ved
Storavatnet og føres via lokalvegen forbi Breivikskiftet og Drotningsvik mot gammel Sotrabru, via
Valenkrysset og videre via lokalvegen til Straumekrysset. Dersom vegen mellom Storavatnet og
Breivikskiftet blir en ren bussveg kan man vurdere å åpne den for trafikk ved omkjøring. Ellers må
trafikk kjøre via Godviksvingene, som ikke er anbefalt som omkjøringsrute. Godviksvingene er en
dårlig omkjøringsrute med hensyn til lokalmiljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet, spesielt når
det gjelder tung trafikk.

Godviksvingene
Gammel Sotrabru

Breivikskiftet
Valenkrysset
Mulig bussveg
Storavatnet
Straumekrysset
Figur 4.23: Rute langs omkjøringsvei mot Kolltveit
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Drotningviktunnelen Vestgående ellers
Distanse (km)
Reisetid (fritt flyt)
Rv555
4.85
00:03:37
Omkjøringsvei
6.47
00:06:47

6.

GENERELT OM KAPASITET VED STENGNING AV TUNNELER
Generelt sett er det dårlig kapasitet på sidevegnettet. Ingen av omkjøringsrutene vil sannsynligvis
klare av å avvikle all trafikk dersom stengninger (med omkjøring på lokalvegnett) kommer i rushtid.

6.1

Kolltveittunnelen

Trafikknivået langs Rv555-traseen er lavere jo lengre vestover man kommer. Lengst i vest foreslås
det at både trafikk fra sør og nord føres via Fv258 fra Blommen, på lokalvegnettet mot Bildøykrysset. Spesielt i svingene rundt Skjærgårdsveien kan kapasiteten være meget begrenset.
6.2

Straumetunnelen

Denne omkjøringsruten har dårlig kapasitet, spesielt rundt Straume sentrum der signalregulerte
kryss skal sikre god bussfremkommelighet. Ved omkjøring via Straume (i begge retninger) kan det
bli nødvendig å ha en spesiell signalplan for å få mest mulig trafikk gjennom dette området.
6.3

Knarrvikatunnelen

Denne omkjøringsruten har dårlig restkapasitet i rundkjøringene på Straumekrysset. Her vil det
sannsynligvis lages en del kø. Det gjelder spesielt stengning av vestgående felt, der omkjøringsveien
må passere begge rundkjøringene.
6.4

Drotningsviktunnelen

I den østre delen av strekningen av Rv555 er trafikknivået høyt, spesielt i rushtid, hvilket vil danne
lange køer dersom trafikk må rutes via lokalvegnettet. Det gjelder spesielt om hele Drotningsviktunnelen må stenges, hvilket får konsekvenser for en betydelig del av strekningen.
Det anbefales ikke å rute trafikk via Godviksvingene, som er en lokalveg med dårlig gjennomfartskapasitet (spesielt på vinteren). Dermed er det en fordel om strekningen Breivikkiftet-Storavatnet
ikke kun er reservert for buss i slike tilfeller. Det er imidlertid et poeng å opprettholde god bussfremkommelighet på en eksklusiv bussveg, men det finnes ikke alternative omkjøringsruter som er
realistiske i dette tilfellet.
Det er generelt sett en lav trafikknivå på lokalvegen mellom Storavatnet og Drotningsvik i begge
retninger i framtidig nettverk, og veien kan ha viss restkapasitet. Det går også en betydelig mengde
trafikk over gammel Sotrabru i dag (som i dag er nåværende Sotrabru). Det er imidlertid høyst
sannsynlig at restkapasiteten ikke er stor nok for å avvikle den mengde trafikk som påvirkes av omkjøringstiltaket, og som er høy mellom Bergen og Straume. Det er også sannsynlig at den største
forsinkelsen vil skje ved rundkjøringskonfigurasjonene i Straumekrysset (ved stengning østover) og
ved Storavatnet (ved stengning vestover). Da vil køen i begge fall konsentreres til Rv555:s hovedløp
ved skiltingen mot omkjøringsvei.
[T - Do not delete the following line since it contains a section break.]

