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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 Fastlandssam-

bandet 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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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen planlegger ny Rv 555 fra Kolltveit til Storavatnet. Vegstrekningen går gjennom 

Fjell kommune og Bergen kommune. I denne fasen skal det utarbeides reguleringsplan for tilta-

ket. I henhold til Statens vegvesens håndbok V721 «Risikovurderinger i vegtrafikken» er det 

utarbeidet risikoanalyse med tema trafikantsikkerhet.  

 

Denne rapporten er en del av ROS-analysen for vegsambandet Sotra-Bergen og har til hensikt å 

belyse risiko tilknyttet planen, samt identifisere risikoreduserende tiltak for å redusere risiko så 

langt som praktisk mulig for trafikantene. Rapporten dokumenterer analyseprosessen og resulta-

ter tilknyttet trafikantsikkerhet i en normalsituasjon etter endt utbygging for et 0-alternativ hvor 

hovedveien ikke får kollektivfelt, et alternativ med sidestilt kollektivfelt på deler av strekningen, 

samt et alternativ med midtstilt kollektivfelt på deler av strekningen. Rapporten utgjør én del av 

en mer overordnet ROS-analyse av plantiltaket i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-3. 

 

Om analysen: 

Analysen er utført i henhold til Håndbok V721 og Veileder for risikoanalyser av vegtunneler. Det 

ble arrangert ett analysemøte 8. april 2014 med deltakere fra Statens vegvesen, Fjell kommune, 

Bergen kommune, Sotra brannvesen, Bergen brannvesen, Skyss, Hordaland politidistrikt, Politiet 

Bergen vest, Helse Bergen (AMK) og Rambøll med den hensikt å vurdere eventuelle fa-

rer/sårbarheter for plantiltaket.  

 

Det er vurdert sannsynlighet og konsekvens for følgende identifiserte uønskede hendelser som 

kan medføre konsekvenser for trafikantene på vegstrekningen: 

 Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen 

 Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel 

 Ulykke med myke trafikanter 

 Ulykke med farlig gods 

 Tunnelbrann 

 

Hendelsene er vurdert for alle de tre aktuelle alternativene.  

 

Resultater fra analysen: 

De uønskede hendelsene kan deles inn i kategoriene «tunnel», «veg i dagen» og «myke trafikan-

ter». Nedenfor gis en oppsummering av risikoanalysen. Det gis en totalvurdering for hvert alter-

nativ i kapittel 4, mens det i Vedlegg 3 er en fullstendig vurdering av alternativene i henhold til 

valgt metodikk.  

 

Tunnel 

Det planlegges flere tunnelkilometer enn hva som er i dag på strekningen. Tunneler har en ibo-

ende risiko, spesielt risiko tilknyttet tunnelbrann. Beregningene viser for alle alternativene at 

trafikkulykker og tunnelbrann vil kunne inntreffe en eller flere ganger årlig, men da mest sann-

synlig med mindre alvorlig konsekvens. Risikonivået er i stor grad påvirket av høy ÅDT på strek-

ningen. Det vil være mindre forskjeller mellom alternativene i forbindelse med kollektivfelt i tun-

nel, hvor det kan oppstå flere feltskifter sammenlignet med 0-alternativet. Den mulige økningen i 

feltskifter antas ikke å være utslagsgivende for det overordnede risikonivået.  

 

Legger man til grunn dagens trafikkmengde i beregningene, vil antall hendelser reduseres sam-

menlignet med 2043-ÅDT. Dette er naturlig fordi trafikkmengden er lavere i dag enn prognosene 

for år 2043. Nedgangen i antall ulykker vurderes ikke som tilstrekkelig til å endre risikobildet 

vesentlig. Nedgangen i antall havarier med dagens trafikkmengde, spesielt for Knarrvikatunnelen 

og Drotningsviktunnellen vil derimot kunne få betydelig påvirkning på tunellenes oppetid. Havari 

vil kunne medføre stengning av tunnel og behov for å lede trafikken utenom det aktuelle tunnel-

løpet. Slik vil nedgang i antall havarier medføre at trafikksikkerheten forbedres ytterligere sam-

menlignet med dagens situasjon, hvis man legger til grunn dagens trafikkmengde. 
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Veg i dagen 

Ny RV 555 med oppgradert lokalvei vil totalt sett gi en vesentlig redusert risiko sammenlignet 

med dagens situasjon, uavhengig av hvilket alternativ som velges. Økt vegstandard med midtde-

ler er hovedårsaken til dette.  

 

Risikonivået totalt sett vurderes som likt mellom 0-alternativet og med sidestilt kollektivfelt. I 0-

alternativet vil kollektivtransport kjøre i blandet trafikk. Det vil kunne bli flere feltskifter med 

sidestilt kollektivfelt på Nye Sotrabrua og mot Valenkrysset (rampen) i retning fra Bergen. Dette 

antas ikke å påvirke det totale risikobildet.  

 

Midtstilt kollektivfelt er vurdert å kunne medføre hyppigere ulykker enn de øvrige alternativene. 

Dette fordi det er en løsning det er lite erfaringer med, og denne usikkerheten vurderes å gi noe 

høyere risiko.  

 

Forskjellen er ikke stor mellom de tre alternativene. Fordelen med midtstilt kollektivfelt er at 

bussen kan kjøre relativt uforstyrret fra øvrig trafikk på hovedveien, samt at trafikanter som skal 

opp på rampen i Valenkrysset ikke må skifte kjørefelt.  

 

Myke trafikanter 

Fotgjengere og syklister vil utsettes for vesentlig lavere risiko med plantiltaket sammenlignet 

med dagens situasjon. Sannsynlighet og konsekvens er vurdert likt for alle alternativene. Det vil 

ikke bli holdeplasser på hovedveien, og situasjonen for passasjerer som skal av og på buss vil bli 

mye bedre enn i dagen situasjon.  

 

Konklusjon: 

Samtlige alternativer gir en betydelig risikoreduksjon sammenlignet med dagens situasjon. Risi-

konivået totalt sett vil være akseptabelt for alle alternativene, selv om 0-alternativet og alterna-

tivet med sidestilt kollektivfelt gir en litt lavere forventet risiko. Tunnelbrann er eneste uønskede 

hendelse hvor risikoen er vurdert som økt sammenlignet med dagens situasjon, og det vil derfor 

være viktig å ha fokus i den videre planleggingen både på forebygging av brann samt evakue-

ring, omkjøringsmuligheter, mv. Det er i analysen identifisert forslag til tiltak som kan redusere 

risikoen ytterligere. Disse er listet opp i Tabell 9 og Tabell 10, og er rettet mot uønskede hendel-

ser det i henhold til håndbok og veileder skal eller bør identifiseres tiltak for å redusere risiko.  



3  

 

 

  

 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Statens vegvesen planlegger ny Rv 555 fra Kolltveit til Storavatnet. Vegstrekningen går gjennom 

Fjell kommune og Bergen kommune. I denne fasen skal det utarbeides reguleringsplan for tilta-

ket.. Statens vegvesens håndbok V721 «Risikovurderinger i vegtrafikken» sier følgende om risi-

kovurdering av planer: 

 

«Nye vegprosjekter bør fremstå som «beste praksis» med hensyn til trafikksikkerhet og derfor 

vurderes på en enhetlig og god måte. Veg- og trafikkavdelingen i Vegdirektoratet anbefaler at 

alle vegplaner vurderes med hensyn til trafikkulykker som beskrevet i denne veilederen. […] Om-

fanget av vurderingen tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet […]» 

 

Denne rapporten er en del av ROS-analysen for vegsambandet Sotra-Bergen og har til hensikt å 

belyse risiko tilknyttet planen, samt identifisere risikoreduserende tiltak for å redusere risiko så 

langt som praktisk mulig. Denne rapporten dokumenterer analyseprosessen og resultater tilknyt-

tet trafikantsikkerhet i en normalsituasjon etter endt utbygging, og utgjør én del av en mer over-

ordnet ROS-analyse av plantiltaket i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-3.  

 

1.2 Organisering av oppdraget 

Rambøll har ledet og vært utførende i arbeidet med ROS analysen. Arbeidet er gjennomført i 

april-september 2014. Det har vært arrangert analysemøte med deltakere fra Statens vegvesen, 

Fjell kommune, Bergen kommune, Sotra brannvesen, Bergen brannvesen, Skyss, Hordaland poli-

tidistrikt, Politiet Bergen vest, Helse Bergen (AMK) og Rambøll med den hensikt å vurdere even-

tuelle farer/sårbarheter for plantiltaket. Komplett liste med deltakere på analysemøte 8. april 

2014 er vedlagt i Vedlegg 1.  

 

Utkast til rapport ble sendt til Statens vegvesen for gjennomlesning før den ble ferdigstilt og 

sendt ut på høring til deltakerne på analysemøtet 8. april 2014. I revisjon 002 er det også inklu-

dert et 0-alternativ hvor det ikke planlegges kollektivfelt mellom Valen og Storavatnet. Hørings-

innspillene er vurdert og implementert i endelig rapport. 

 

1.3 Metode og gjennomføring 

Analysen er gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse i samsvar med NS 5814 «Krav til risiko-

vurderinger», Statens vegvesens håndbøker og veiledere og Tunnelsikkerhetsforskriften.  

 

Dette gir en prosess i følgende trinn: 

 Initiering 

 Identifisering av farer/sårbarheter 

 Analyse (vurdering av årsaksforhold, sannsynligheter og mulige konsekvenser) 

 Evaluering (beskrivelse av risikobilde, beskrive forslag til risikoreduserende tiltak) 

 Dokumentering 

 

Det er benyttet risikomatriser for beskrivelse av risikobilde. Matrisen er en 5x5 matrise med 5 

kategorier for konsekvens og 5 kategorier for sannsynlighet. Strekningen består av både tunneler 

og vei i dagen.  

 

Hb V721 «Risikovurderinger i vegtrafikken» benytter en 4x4 matrise, mens «Veileder for risiko-

analyser av vegtunneler» benytter en 5x5 matrise. Matrisen som benyttes i denne analysen (se 

Tabell 1) er basert på disse to ovennevnte. 
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Tabell 1: Risikomatrise til bruk i analysen 

Liv og helse Lettere 

skadd 

Hardt skadd 1-4 drepte 5-20 drepte >20 drepte 

< 1 år      

1-10 år      

10-50 år      

50-100 år      

> 100 år      

 

I tabellen nedenfor vises de ulike risikonivåene med krav til risikoreduserende tiltak, jf. Hb V721 

og «Veileder for risikoanalyser av vegtunneler».  

Tabell 2: Risikonivå og krav til risikoreduserende tiltak 

Risikonivå Krav til risikoreduserende tiltak 

Rød Tiltak nødvendig  

Oransje Tiltak skal vurderes 

Gul Tiltak bør vurderes 

Grønn Tiltak ikke nødvendig 

 

1.4 Data og forutsetninger 

I analysen er det lagt til grunn planforslaget med avvik slik det forelå på analysemøtet 8. april 

2014. I vurderingene i denne rapporten ligger det til grunn både kvalitative og kvantitative data. 

Kvalitativ data i form av lokal kunnskap om veistrekningen, eventuelle farer/sårbarheter og tra-

fikken. Kvantitativ data i form av ulykkesstatistikk, trafikkmengder (dagens trafikk og prognoser 

for år 2043). Det er utarbeidet TUSI-beregninger for tunnelene på strekningen som angir forven-

tet antall ulykker og forventet antall branntilløp (2043-trafikkmengde). Hovedresultatene fra 

TUSI-beregningene er vist i Vedlegg 5. Det er også gjort kontrollberegninger for samme tunneler 

med dagens trafikk og for Drotningsviktunnelen med 5 % stigning (planlagt tunnel har 5,5 %, 

altså et avvik på 0,5 % over 250m i tunnelen).   

 

1.5 Avklaringer og avgrensninger 

Analysen er avgrenset til å omhandle konsekvenser for liv og helse for kjørende og myke trafi-

kanter (trafikantsikkerhet). Konsekvenser for 3. person (omgivelsene), ytre miljø og samfunns-

viktige funksjoner, samt anleggsfase er håndtert i ROS analyse jf. Plan og bygningsloven § 4-3.  

 

Risikoanalysen omhandler tre alternative løsninger for vegstrekningen, herunder: 

 Midtstilt kollektivfelt 

 Sidestilt kollektivfelt 

 Uten kollektivfelt  
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1.6 Forkortelser og begreper 

Hb - Håndbok (SVV) 

KDP - Kommunedelplan 

NS - Norsk Standard 

NVDB - Norsk vegdatabase (www.vegdata.no)  

ROS - Risiko og sårbarhetsanalyse 

SVV - Statens vegvesen 

ÅDT - Årsdøgntrafikk (gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, begge retninger) 

 

1.7 Referanser  

 Statens vegvesen, 2014 – Presentasjon av plantiltaket (se Vedlegg 2) 

 NVDB – Ulykkesdata for strekningen i dagens situasjon 

 Rambøll, 2012: Risikoanalyse Rv 555 Storavatnet-Liavatnet (informasjon om farlig 

gods) 

 Informasjon fra deltakerne på analysemøtet 

 Statens vegvesens håndbøker og veiledere (Tunnelsikkerhetsforskriften, Hb V721, 

Veileder for risikoanalyse av vegtunneler) 

 TUSI beregninger, både for ÅDT 2043 og ÅDT dagens trafikkmengde 

 Statens vegvesen, 2014 – Håndbok N100 
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 

2.1 Dagens situasjon 

2.1.1 Beskrivelse av dagens vegtrasé  

 

Figur 1: Kart over området med dagens Rv 555 Kolltveit-Storavatnet 

Vegen starter ved Kolltveit og følger i Kolltveittunnelen som er toveiskjørt uten midtdeler. Ved 

Bildøystraumen går veien i dagen på to felt uten midtdeler til Nye Sotrabrua. Over Nye Sotrabrua 

går veien i 2 felt uten midtdeler. Det er opphøyd vegskulder (0,7m) på hver side av kjørefeltene. 

Veien går videre til Storavatnet gjennom Kipletunnelen.  

 

2.1.2 Trafikkmengde og ulykkesdata 

Trafikkmengden i dag ligger på omtrent ÅDT 20 000-30 000. Andelen tungtrafikk varierer på 

strekningen, men det antas å ligge i snitt på 8-10 % av ÅDT.  

 

Det har inntruffet om lag 390 trafikkulykker på vegstrekningen i perioden 1996-2014 i henhold til 

NVDB. Største andelen ulykker er definert som bilulykker (87 %), mens motorsykkelulykker (8 

%) og ulykker med fotgjengere og syklister (6 %) står for en betydelig lavere andel.  

 

Flest ulykker inntreffer under gode kjøreforhold (god sikt og oppholdsvær), på dagtid og med 

lettere personskader. Ulykkene med alvorlige skadde og drepte inntreffer på vegstrekning uten-

om kryss, under gode kjøreforhold, om morgenen/dagtid. Ulykkeshistorikken for dagens vegs-

trekning er vist i Vedlegg 4.  

 

2.2 Plantiltaket 

Det planlegges ny Rv 555 fra Kolltveit til Storavatnet. Veien planlegges med standard H7. Tiltaket 

omhandler både nye kryss, vei i dagen, tunneler og nye bruer. Det er forutsatt i prosjektet at 

eventuell økning i reisende på strekningen enten skal skje kollektivt eller på sykkel/til fots, og 

ikke gjennom økt bilisme.  

 

Plantiltaket omhandler tre alternative løsninger, herunder midtstilt kollektivfelt, sidestilt kollektiv-

felt eller uten kollektivfelt (0-alternativ). Det er opp til vurdering om det skal etableres midtstilt 

kollektivfelt på hovedveien, eller om det skal etableres egen bussevei og sidestilt kollektivfelt. 0-

alternativet vil være samme geometri som ved sidestilt kollektivfelt, men hvor bussen kan velge 

å følge hovedveien eller eksisterende vei i blandet trafikk.  

 

På strekningen Kolltveit – Straumekrysset (delelement 1) er det ikke planlagt kollektivfelt eller 

bussvei.  
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Figur 2: Tverrprofil H7 (Hb N100) 

Figur 2 ovenfor viser tverrsnitt av planlagt vei. Med sidestilt kollektivfelt vil ytre kjørefelt være 

forbeholdt kollektivtrafikk. Ved midtstilt kollektivfelt vil indre kjørefelt være forbeholdt kollektivt-

ransport.  

 

Det planlegges egen sykkelvei med fortau for myke trafikanter, som går adskilt fra hovedveien. 

Sykkelveien går også i tunnel på deler av strekningen. Se Figur 3 for tverrprofil.  

 

 

Figur 3: Tverrprofil av sykkelveg med fortau i dagen (t.v.) og tverrprofil i sykkeltunnel (t.h.) 

 

I denne analysen er det valgt å dele inn strekningen i fire delelementer. Disse er listet opp i Ta-

bell 3. Delelement 1 (strekningen Kolltveit – Straume) er lik for alle alternativene.  

 

Tabell 3: Liste med delelementer 

Delelement 

nr. 

Benevnelse  Beskrivelse 

1 Kolltveit – Straume Strekningen fra Kolltveit fram til Straume 

busstasjon uten kollektivfelt-/vei 

2 Straume – Storavatnet m/sidestilt 

kollektivfelt 

Strekningen fra Straume busstasjon fram 

til og med Storavatnet kryss 

3 Straume – Storavatnet m/midtstilt 

kollektivfelt 

Strekningen fra Straume busstasjon fram 

til og med Storavatnet kryss 

4 Straume – Storavatnet uten  

kollektivfelt  

Strekningen fra Straume busstasjon fram 

til og med Storavatnet kryss 

 

Følgende avvik er lagt til grunn for analysen: 
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Tabell 4: Liste med identifiserte avvik fra vegnormalen, som legges til grunn i analysen 

# Beskrivelse av avvik 

1 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på deler av Rv 555. 

2 Det vurderes om skuldrene skal utvides utover standard for å kompensere for manglende 

felt (i samsvar med KDP). 

3 Kryss i tunnel (godkjent uten kollektivfelt). 

4 Påkjøring før tunnel som ikke er avsluttet rettidig (stoppsikt). (Storavatnet). Velger å leg-

ge den som vekslingsstrekning). 

5 Avkjøring som starter i tunnel (Arefjordpollen, Storavatnet). 

6 Vekslingsstrekning som kan være for kort (ved Olsvikkrysset). 

7 Stigning i tunnel kan bli 5,5 % (250m lengde) øst for Kipledalen. Stigningen avviker 0,5 % 

fra vegnormalen. 

8 Midtstilte kollektivfelt krever subtraksjonsfelt i Straumekrysset. 

9 Midtstilte kollektivfelt kan gi situasjoner med på- og avkjøring fra/til venstre. 

10 Rundkjøring på H7-veg (Kolltveit) (Tilpasning til eks. forhold). 

 

For nærmere beskrivelse av plantiltaket vises det til Vedlegg 2. 0-alternativet er likt alternativet 

med sidestilt kollektivfelt, men da med buss i blandet trafikk mellom Valen og Storavatnet.  
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3. IDENTIFISERTE FARER/SÅRBARHETER 

Tabell 5: Liste med identifiserte farer/sårbarheter, beskrevet som uønskede hendelser 

Id  Uønsket hendelse Beskrivelse 

a Ulykke med motorisert kjø-

retøy på veg i dagen 

Typiske hendelser er møteulykker, utforkjøring, sidekolli-

sjon, påkjørsel bakfra, og lignende. Gjelder for både biler, 

busser, lastebiler, MC, etc.  

b Ulykke med motoriserte 

kjøretøy i tunnel 

Kollisjon med fjellvegg, havarilommer eller lignende. På-

kjørsel bakfra, sidekollisjoner. Gjelder for både biler, las-

tebiler, MC, etc.  

c Ulykke med myke trafikan-

ter 

Påkjørsler av fotgjengere og syklister, eneulykker, ulykke 

mellom syklist og fotgjenger. 

d  Ulykke med farlig gods Utforkjøring/avsporing/velt, lasting/lossing/håndtering, 

kollisjon.  

e  Tunnelbrann Brann i tunge kjøretøy, brann i lette kjøretøy 

 

De identifiserte uønskede hendelsene er gitt en ID og et delelementnummer. Den komplette lis-

ten med uønskede hendelser som blir analysert vises i Tabell 6. 

 

Tabell 6: Liste med uønskede hendelser for hvert delelement 

Delelement ID Beskrivelse 

1. Kolltveit – Straume a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen 

b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel 

c Ulykke med myke trafikanter 

d Ulykke med farlig gods 

e Tunnelbrann 

 

2. Straume – Storavat-

net m/sidestilt kollektiv-

felt 

a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen 

b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel 

c Ulykke med myke trafikanter 

d Ulykke med farlig gods 

e Tunnelbrann 

 

3. Straume – Storavat-

net m/midtstilt kollektiv-

felt 

 

a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen 

b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel 

c Ulykke med myke trafikanter 

d Ulykke med farlig gods 

e Tunnelbrann 

 

4. Straume – Storavat-

net uten kollektivfelt (0-

alternativet) 

 

a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen 

b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel 

c Ulykke med myke trafikanter 

d Ulykke med farlig gods 

e Tunnelbrann 
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4. ANALYSE  

Dette kapitlet oppsummerer risikoanalysen for de tre delelementene i forhold til dagens situa-

sjon. For mer utfyllende analyse, se Vedlegg 3.  

 

4.1 Analyse av delelement 1; Kolltveit – Straume 

4.1.1 Tunnel 

Det planlegges to nye tunneler på delstrekningen (ny Kolltveittunnel og Straumetunnelen). Sta-

tistisk forventes det omtrent to ulykker med personskade hvert år og ett branntilløp i en tiårspe-

riode for tunnelene.  

 

For trafikkulykker er det hovedsakelig energien som påføres mennesker, som avgjør hvor alvorlig 

konsekvensene blir. Nye tunneler med ensrettet trafikk vil trolig endre ulykkesbildet på delstrek-

ningen, fra alvorlige møteulykker til færre ulykker med mindre alvorlig konsekvens. Konsekven-

sene av trafikkulykker vurderes som lavere med nye tunneler sammenlignet med dagens situa-

sjon. For brann vurderes konsekvensene som redusert sammenlignet med dagens situasjon. Det-

te fordi det er mer sannsynlig med brann som følge av møteulykker i tunnel i dag enn i nye tun-

neler med ensrettet trafikk.  

 

4.1.2 Veg i dagen 

Det inntreffer i dag ulykker med personskade hvert år. De fleste ulykkene inntreffer med lettere 

personskader, mens de få og alvorlige ulykkene inntreffer på veg uten midtdeler, enten på rett 

strekning eller i kurve. Planforslaget omhandler midtdeler på delstrekningen. Dette gir en reduk-

sjon i sannsynlighet for alvorlige trafikkulykker.  

 

Statistisk kan man forvente omtrent én alvorlig trafikkulykke i året med dagens løsning. Med 

planlagt tiltak vurderes slike ulykker å inntreffe langt sjeldnere (statistisk én alvorlig ulykke i en 

periode på 10-50 år). Mindre alvorlige og ufarlige situasjoner vil antakeligvis inntreffe årlig, men 

med lavere hyppighet enn i dagens situasjon som følge av bedre kapasitet på vegnettet. 

  

4.1.3 Myke trafikanter 

Det har inntruffet ulykker med myke trafikanter på delstrekningen. Disse har inntruffet som følge 

av krysning av veg og som eneulykker på sykkel. Planforslaget omhandler å lage egen gang-

/sykkelveg uten tilknytning til hovedveien. Dette medfører at syklister og fotgjengere vil komme i 

mindre konflikt med trafikken.  

 

Den største faren med plantiltaket er konflikt mellom syklist og fotgjenger. Disse to trafikant-

gruppene skilles med opphøyd fortau. Sannsynligheten for alvorlige ulykker vurderes som lav, 

selv om det antakeligvis vil kunne forekomme eneulykker på sykkel. Det har vært erfaringer fra 

andre regioner med en slik løsning hvor spesielt rullestolbrukere har hatt problemer med opp-

høyd fortau. Det vurderes ikke som et stort sikkerhetsproblem for denne strekningen.  

 

4.2 Analyse av delelement 2; Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt 

4.2.1 Tunnel  

Det planlegges to nye tunneler på delstrekningen, Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen 

med ramper. Statistisk forventes det omtrent 3,5 ulykker med personskade hvert år og ett 

branntilløp i en treårsperiode for tunnelene. Grunnen til det relativt høye tallet for tunnelbranntil-

løp, er den bratte stigningen i Drotningsviktunnelen (stigning 5,5 %). Avviket fra vegnormalen på 

0,5 % stigning, utgjør i følge beregningene ingen forskjell sammenlignet med 5 % stigning.  

 

Vegen planlegges med kollektivfelt på deler av strekningen, som medfører at veien blir underdi-

mensjonert i forhold til vegnormalen. Avkjøring og påkjøring i tunnel er også avvik fra vegnorma-

len. Opphøyd kollektivfelt i Drotningsviktunnelen i retning Bergen vil kunne medføre feltskifter for 

kjøretøy som ligger i venstre kjørefelt, samt for kjøretøy fra rampe mot Bergen.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon, vurderes risiko tilknyttet tunnelbrann som økt, mens det 

for trafikkulykker vurderes som redusert. Det er derfor viktig at spesielt Drotningsviktunnelen blir 

planlagt med sikkerhetstiltak for å kompensere for økt sannsynlighet for tunnelbrann, samt at det 
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blir mulig å evakuere mellom tunnelløpene (eventuelt til det fri), og at brann og redning har god 

tilkomst. Dette kan løses ved å stenge ett av tunnelløpene med bom. Om øvrig trafikk i slike 

situasjoner bør ledes i ett tunnelløp med toveistrafikk eller ved bruk av lokalvei og ett tunnelløp 

med enveistrafikk bør vurderes nærmere.   

 

4.2.2 Veg i dagen  

De vanligste ulykkene i dag er påkjørsler bakfra. Statistisk har det inntruffet alvorlige ulykker 

med hardt skadde/drepte flere ganger i året, hovedsakelig møteulykker på rett strekning eller i 

kurver. Plantiltaket vil redusere antall ulykker med hardt skadde/drepte, fordi disse ulykkestype-

ne vil inntreffe sjeldnere med midtdeler på strekningen. Med høy ÅDT også i fremtiden og mulig 

kødannelse, vil mindre alvorlige ulykker trolig inntreffe årlig, mens de alvorligste ulykkene vil 

inntreffe langt sjeldnere.  

 

I dag har Taxi, MC og EL-bil tilgang til kollektivfelt. Dette kan endres i fremtiden, med konkrete i 

planer i dag om å ekskludere EL-biler fra kollektivfelt.  

 

Trafikk fra Knarrevik mot øst må kjøre på dedikerte ramper i Straumekrysset, hvor det kan opp-

stå problemer med kjøretøy i feil kjøreretning når kjøremønsteret endres vesentlig i forhold til 

dagens kjøremønster. Dette vil mest sannsynlig avta etter hvert som trafikantene blir kjent med 

nytt kjøremønster. Start/opphøyd kollektivfelt kan føre til feltskifter for øvrige kjøretøy. Dette 

gjelder for Nye Sotrabrua i begge retninger, samt ved opphøyd kollektivfelt før Valenkrysset i 

retning Kolltveit.   

   

4.2.3 Myke trafikanter 

Gang og sykkelveien blir hovedsakelig adskilt fra biltrafikk, med unntak av enkelte krysnings-

punkter.  

 

Det har inntruffet ulykker med syklister og fotgjengere på delstrekningen tidligere, hovedsakelig i 

konflikt med øvrig trafikk. Det antas at ulykkesbildet vil endres vesentlig med planforslaget. Kon-

flikt med kjøretøy vil bli svært redusert, mens det trolig vil være eneulykker og konflikt mellom 

syklist og fotgjenger som dominerer ulykkesbildet. Det vil ikke bli bussholdeplasser langs hoved-

veien.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon vurderes risikoen som redusert, men det anbefales at syk-

keltunnelen prosjekteres med god bredde og at siktkrav på gang og sykkelveien tilsvarer veg-

normalen, slik at eventuelle farer på sykkelveien ikke fører til ulykker, samt at løsningen ved 

Straume bussterminal får en logisk utforming for syklister.  

 

4.3 Analyse av delelement 3; Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt 

4.3.1 Tunnel  

Det planlegges to nye tunneler på delstrekningen (Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen 

med ramper). Midtstilt kollektivfelt vil være gjennomgående i tunnelene. Statistisk forventes det 

3,5 ulykker med personskade og ett branntilløp i en treårsperiode for tunnelene. Grunnen til det 

relativt høye tallet for tunnelbranntilløp er den bratte stigningen i Drotningsviktunnelen (5,5 %). 

Avviket fra vegnormalen på 0,5 % stigning, utgjør i følge beregningene ingen forskjell sammen-

lignet med 5 % stigning. 

 

I trafikkbildet generelt vil MC kjøre der det er best fremkommelighet. At tiltaket har kollektivfelt i 

venstre kjørefelt fører ikke nødvendigvis til flere feltskifter for MC. Dette vil avhenge av om det er 

køkjøring i høyre felt. Veien vil på deler av strekningen ha ett kjørefelt i hvert tunnelløp for vanlig 

trafikk, noe som er avvik fra vegnormalen. Dette vurderes ikke som et problem som øker risikoen 

vesentlig. For trafikkulykker i tunnel vurderes risiko som redusert sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon vurderes risiko tilknyttet tunnelbrann som økt, mens det for 

trafikkulykker vurderes som redusert. Det er derfor viktig at spesielt Drotningsviktunnelen blir 

planlagt med sikkerhetstiltak for å kompensere for økt sannsynlighet for tunnelbrann, samt at det 

blir mulig å evakuere mellom tunnelløpene (eventuelt til det fri) og at brann og redning har god 
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tilkomst. Dette kan løses ved å stenge ett av tunnelløpene med bom. Om øvrig trafikk i slike 

situasjoner bør ledes i ett tunnelløp med toveistrafikk eller ved bruk av lokalvei og ett tunnelløp 

med enveistrafikk må vurderes nærmere. 

 

4.3.2 Veg i dagen 

De vanligste ulykkene i dag er påkjørsler bakfra. Statistisk har det inntruffet alvorlige ulykker 

med hardt skadde/drepte flere ganger i året, hovedsakelig møteulykker på rett strekning eller i 

kurver. Plantiltaket vil redusere antall ulykker med hardt skadde/drepte, fordi disse ulykkestype-

ne vil inntreffe sjeldnere med midtdeler på strekningen. Med høy ÅDT også i fremtiden vil mindre 

alvorlige ulykker trolig inntreffe årlig, mens de alvorligste vil inntreffe langt sjeldnere.  

 

Det er enkelte utfordringer med midtstilt kollektivfelt på delstrekningen. Blant annet vil det bli 

avkjøring til venstre for busser som skal til bussterminal, noe som er uvanlig kjøremønster. Per-

sonbiler eller lette kjøretøy kan ved feil ta av til venstre og ende på bussterminalen. Dette anses 

mer som et driftsmessig problem, enn et sikkerhetsmessig. Det er ikke lov å kjøre forbi på høyre 

side. Utenom rushtrafikk vil det kunne være høyere fart i høyre kjørefelt enn i venstre. Bilister vil 

da måtte kjøre forbi på høyre side. Et annet moment er fletting fra rampe til ett kjørefelt for van-

lig trafikk, som kan gi farlige situasjoner.  

 

Overgang fra 4 til 2 felt vil føre til feltskifter på Straume. Det finnes ingen tilsvarende løsninger i 

verden i dag og det er derfor ingen erfaringer med eventuell problemstillinger. Trafikk mot Ber-

gen må også flette fra rampe til ett felt etter Valenkrysset, når venstre kjørefelt er forbeholdt 

kollektivtransport.  

 

Veien får midtdeler på hele delstrekningen og det antas at ulykkesbildet vil endres til færre ulyk-

ker og med færre alvorlige ulykker sammenlignet med dagens situasjon.  

  

4.3.3 Myke trafikanter 

Gang og sykkelveien blir hovedsakelig adskilt fra biltrafikk, med unntak av enkelte krysnings-

punkter.  

 

Det har inntruffet ulykker med syklister og fotgjengere på delstrekningen tidligere, hovedsakelig i 

konflikt med øvrig trafikk. Det antas at ulykkesbildet vil endres vesentlig med planforslaget. Kon-

flikt med kjøretøy vil bli svært redusert, mens det trolig vil være eneulykker og konflikt mellom 

syklist og fotgjenger som dominerer ulykkesbildet. Det vil ikke bli bussholdeplasser langs hoved-

veien.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon vurderes risikoen som redusert, men det anbefales at syk-

keltunnelen prosjekteres med god bredde og at siktkrav på gang og sykkelveien tilsvarer veg-

normalen, slik at eventuelle farer på sykkelveien ikke fører til ulykker. Løsningen ved Straume 

bussterminal må utformes på en logisk måte for syklister.  

 

4.4 Analyse av delelement 4; Straume – Storavatnet uten kollektivfelt (0-alternativet) 

4.4.1 Tunnel 

Det planlegges to nye tunneler på delstrekningen, Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen 

med ramper. Statistisk forventes det omtrent 3,5 ulykker med personskade hvert år og ett 

branntilløp i en treårsperiode for tunnelene. Grunnen til det relativt høye tallet for tunnelbranntil-

løp, er den bratte stigningen i Drotningsviktunnelen (stigning 5,5 %). Avviket fra vegnormalen på 

0,5 % stigning, utgjør i følge beregningene ingen forskjell sammenlignet med 5 % stigning.  

 

Vegen planlegges uten kollektivfelt, som medfører at veien blir dimensjonert i henhold til veg-

normalen. Avkjøring og påkjøring i tunnel er avvik fra vegnormalen. Trafikk i rampe mot Bergen 

må flette med øvrig trafikk mot Bergen i Drotningsviktunnelen.   

 

Sammenlignet med dagens situasjon, vurderes risiko tilknyttet tunnelbrann som økt, mens det 

for trafikkulykker vurderes som redusert. Det er derfor viktig at spesielt Drotningsviktunnelen blir 

planlagt med sikkerhetstiltak for å kompensere for økt sannsynlighet for tunnelbrann, samt at det 

blir mulig å evakuere mellom tunnelløpene (eventuelt til det fri), og at brann og redning har god 
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tilkomst. Dette kan løses ved å stenge ett av tunnelløpene med bom. Om øvrig trafikk i slike 

situasjoner bør ledes i ett tunnelløp med toveistrafikk eller ved bruk av lokalvei og ett tunnelløp 

med enveistrafikk bør vurderes nærmere.   

 

4.4.2 Veg i dagen 

De vanligste ulykkene i dag er påkjørsler bakfra. Statistisk har det inntruffet alvorlige ulykker 

med hardt skadde/drepte flere ganger i året, hovedsakelig møteulykker på rett strekning eller i 

kurver. Plantiltaket vil redusere antall ulykker med hardt skadde/drepte, fordi disse ulykkestype-

ne vil inntreffe sjeldnere med midtdeler på strekningen. Med høy ÅDT også i fremtiden vil mindre 

alvorlige ulykker trolig inntreffe årlig, mens de alvorligste ulykkene vil inntreffe langt sjeldnere.  

 

Trafikk fra Knarrevik mot øst må kjøre på dedikerte ramper i Straumekrysset, hvor det kan opp-

stå problemer med kjøretøy i feil kjøreretning når kjøremønsteret endres vesentlig i forhold til 

dagens kjøremønster. Dette vil mest sannsynlig avta etter hvert som trafikantene blir kjent med 

nytt kjøremønster. Uten kollektivfelt vil det ikke bli påtvunget feltskifte for øvrige kjøretøy, uten 

at dette er vurdert til å påvirke risikonivået sammenlignet med sidestilt kollektivfelt.  

 

4.4.3 Myke trafikanter 

Gang og sykkelveien blir hovedsakelig adskilt fra biltrafikk, med unntak av enkelte krysnings-

punkter.  

 

Det har inntruffet ulykker med syklister og fotgjengere på delstrekningen tidligere, hovedsakelig i 

konflikt med øvrig trafikk. Det antas at ulykkesbildet vil endres vesentlig med planforslaget. Kon-

flikt med kjøretøy vil bli svært redusert, mens det trolig vil være eneulykker og konflikt mellom 

syklist og fotgjenger som dominerer ulykkesbildet. Det vil ikke bli bussholdeplasser langs hoved-

veien.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon vurderes risikoen som redusert, men det anbefales at syk-

keltunnelen prosjekteres med god bredde og at siktkrav på gang og sykkelveien tilsvarer veg-

normalen, slik at eventuelle farer på sykkelveien ikke fører til ulykker, samt at løsningen ved 

Straume bussterminal får en logisk utforming for syklister. 

 

4.5 Sammenligning med dagens trafikktall  

I dette avsnittet er det gjort beregninger for tunnelene med dagens trafikktall. Det blir kommen-

tert hvorvidt reduksjon/økning i ulykkestall bidrar til å endre risikonivået sammenlignet med 

2043-trafikkmengde (som er lagt til grunn i TUSI beregningene i analysen). I vedlegg 6 vises 

hovedresultatene fra TUSI beregningen med dagens trafikkmengde. I tabellene nedenfor vises de 

ulike farene som fremkommer i TUSI beregningen, både for ÅDT dagens trafikk og for prognose-

ne for år 2043. Det er i siste kolonne vist en differanse mellom disse trafikkmengdene over en 

100-årsperiode. Tallene i kolonne 2 og 3 viser forventet antall tilfeller i året. For havari er det vist 

aktuell differanse hvert år, og ikke over en 100-årsperiode. 

 

4.5.1 Delelement 1 (Kolltveittunnelen og Straumetunnelen)  

 

Fare 2043-ÅDT Dagens ÅDT Differanse  

Tunnelbranntilløp 0,149 0,115 3,5* 

Ulykker 1,83 1,42 41* 

Havari 132,3 100,7 31,6** 

*over en 100-årsperiode.  

**hvert år. 

4.5.2 Delelement 2 og 3 (Knarrvikatunnelen og Drotningsviktunnelen med ramper) 

 

Fare 2043-ÅDT Dagens ÅDT Differanse  

Tunnelbranntilløp 0,373 0,258 11* 

Ulykker 3,55 2,28 12,5* 

Havari 332 230 102** 

*over en 100-årsperiode.  

**hvert år. 



14  

 

 

  

 

4.5.3 Oppsummert 

Legger man til grunn dagens trafikkmengde i TUSI beregningene vil antall hendelser reduseres 

sammenlignet med 2043-ÅDT. Dette er naturlig fordi trafikkmengden er lavere i dag enn progno-

sene for år 2043 viser. Nedgangen i antall ulykker vurderes ikke som tilstrekkelig til å endre risi-

kobildet vesentlig. Nedgangen i antall havarier med dagens trafikkmengde, spesielt for Knarr-

vikatunnelen og Drotningsviktunnellen vil derimot kunne få betydelig påvirkning på tunellenes 

oppetid. Havari vil kunne medføre stengning av tunnel og eventuelt toveiskjøring i ett tunnelløp 

eller ved å lede trafikk på lokalveienettet. Slik vil nedgang i antall havarier medføre at trafikksik-

kerheten forbedres ytterligere sammenlignet med dagens situasjon, hvis man legger til grunn 

dagens trafikkmengde.   
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5. EVALUERING  

5.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen nedenfor er en sammenfatning av analysen i Vedlegg 3.   

Tabell 7: Risikomatrise Liv og helse med uønskede hendelser for hvert delelement  

Liv og helse Lettere 

skadd 

Hardt skadd 1-4 drepte 5-20 drepte >20 drepte 

< 1 år 1b, 2b, 3b, 

4b 

    

1-10 år 1e, 2c, 2e, 

3c, 3e, 4c, 4e 

3a,     

10-50 år 1c  1a, 2a, 4a     

50-100 år   3d   

> 100 år   1d, 2d, 4d    

 

5.2 Endring av risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Tabell 8: Liste med uønskede hendelser, risikonivå og endring i risiko sammenlignet med dagens situa-
sjon 

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Risikonivå 

(etter ut-

bygging) 

Endring i risikonivå 

sammenlignet med 

dagens situasjon 

1. Kolltveit - Straume 

1a  Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen Gul Redusert 

1b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel Oransje Redusert  

1c Ulykke med myke trafikanter Grønn  Redusert  

1d Ulykke med farlig gods Gul Redusert  

1e Tunnelbrann Gul Redusert  

2. Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt 

2a  Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen Gul Redusert  

2b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel Oransje Redusert 

2c Ulykke med myke trafikanter Gul Redusert  

2d Ulykke med farlig gods Gul Redusert  

2e Tunnelbrann Gul Økt  

3. Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt 

3a  Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen Oransje Redusert 

3b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel Oransje Redusert 

3c Ulykke med myke trafikanter Gul Redusert 

3d Ulykke med farlig gods Gul Redusert 

3e Tunnelbrann Gul Økt  

4. Straume – Storavatnet uten kollektivfelt 

4a  Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i dagen Gul Redusert  

4b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel Oransje Redusert 

4c Ulykke med myke trafikanter Gul Redusert  

4d Ulykke med farlig gods Gul Redusert  

4e Tunnelbrann Gul Økt  

 

Tabellen ovenfor viser risikonivå for delelementene og eventuell endring i risiko som følge av 

planforslaget. Delelement 3 – Straume-Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt vurderes å medføre 

noe høyere risiko enn Delelement 2 – Straume-Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt.  
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Begge delelementene vurderes totalt sett å bidra til lavere risiko enn dagens situasjon, selv om 

hendelsen «Tunnelbrann» vurderes som økt.  

 

5.3 Forslag til risikoreduserende tiltak  

Det er identifisert uønskede hendelser innen grønt, gult og oransje risikonivå. I tabellen nedenfor 

er det listet opp identifiserte tiltak i de ulike kategoriene, hvor enkelte skal vurderes, mens andre 

bør vurderes.  

Tabell 9: Liste med identifiserte tiltak som skal vurderes 

Risikoreduserende tiltak for hendelser hvor tiltak skal vurderes 

ID nr./ 

Risikonivå 

Uønsket hen-

delse 

Tiltak 

Lokalisering Beskrivelse  

1b Ulykke med 

motorisert kjø-

retøy i tunnel 

Kolltveittunnelen  Vurdere muligheten for toveiskjø-

ring i ett tunnelløp for å sikre frem-

kommelighet for beredskapsressur-

ser. 

2b, 3b og 

4b 

Ulykke med 

motorisert kjø-

retøy i tunnel 

Knarrvikatunnelen 

Drotningsviktunnelen 

 Vurdere muligheten for 1) toveis-

kjøring i ett tunnelløp eller 2) ens-

rettet trafikk i ett tunnelløp og be-

nytte lokalvei som erstatning for 

stengt tunnelløp. 

 Vurdere bom som heves/senkes på 

utsiden av tunnelportal for å for-

hindre innkjøring ved ulykker. 

 Vurdere rømning til det fri. 

3a Ulykke med 

motorisert kjø-

retøy på veg i 

dagen 

Storavatnet, 

Drotningsviktunnelen/ 

Nye Sotrabrua 

 Påramping fra ny bussterminal for å 

forhindre feltskifter for buss fra 

Bergen mot vest.  

 Vurdere muligheten for å øke belys-

ningen i siste del av tunnelløpet mot 

vest. Hensikten er å tilpasse føre-

rens øyne til lysforholdene på utsi-

den av tunnelen, ved at en sensor 

på utsiden styrer lysnivået inne i 

tunnelen. Det bør gjøres en vurde-

ring av hvor sterkt lyset må være 

for å kunne påvirke øynene, samt 

hvor lang strekning i tunnelen det 

er behov for økt/redusert belysning 

for at tiltaket skal ha ønsket effekt. 

2a og 4a 
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Tabell 10: Liste med identifiserte tiltak som bør vurderes 

Risikoreduserende tiltak for hendelser hvor tiltak bør vurderes 

ID nr./ 

Risikonivå 

Uønsket hen-

delse 

Tiltak 

Lokalisering Beskrivelse  

1a  Ulykke med mo-

torisert kjøretøy 

på veg i dagen 

Kolltveit – Straume 

på veg i dagen 

 Stor bue i rundkjøring på Kolltveit 

for å redusere farten til gjennom-

kjøringstrafikk. Det kan eventuelt 

vurdere løsning med ett sirkula-

sjonsfelt.  

 Ramper og kryss bør designes slik 

at riktig kjøremønster blir intuitivt 

og ikke avhengig av skilting. 

 Sikre at sideterrenget ikke utgjør 

en fare for trafikanter ved eventuell 

utforkjøring. 

1d, 2d, 3d 

og 4d 

Ulykke med farlig 

gods 

Tunnelene  Vurdere muligheten for begrensning 

av farlig gods i tunnel i de mest tra-

fikkerte periodene. Transport av 

farlig gods kan legges til lokalveier. 

Det må i så tilfelle gjøres en vurde-

ring om en slik omlegging av trafikk 

medfører uakseptabel risiko for øv-

rige trafikanter på lokalveien og om 

det bør være definerte tider hvor 

slik transport er tillatt på lokalvei-

nettet. 

1e, 2e, 3e 

og 4e 

Tunnelbrann Tunnelene  Brannsimulering (Drotningsviktun-

nelen). 

 Utarbeide beredskapsanalyse som 

grunnlag for beredskapsplan for 

tunnelene (gjelder alle tunneler). 

 Vurdere mulighet for stenging av 

ett tunnelløp for å sikre fremkom-

melighet for beredskapsressurser 

ved ulykker. Det bør også vurderes 

hvorvidt det er mest hensiktsmes-

sig å kjøre toveistrafikk i ett løp el-

ler kjøre enveistrafikk i tillegg lo-

kalvei.  

2a Ulykke med mo-

torisert kjøretøy 

på veg i dagen 

Straume - Storavat-

net på veg i dagen 

 Avklare om busstraseen skal regu-

leres som bussvei eller sidestilt kol-

lektivfelt. Ved kollektivfelt må det 

sikres med hensiktsmessig skilting 

slik at andre kjøretøygrupper ikke 

blir ledet inn på kollektivknutepunk-

tet, gitt av veien leder dit.  

 Trafikk fra Knarrevik og østover må 

ledes inn på riktige veier, slik at de 

ikke kjører mot kjøreretningen. 

Spesielt viktig er det for ramper 

med dedikert kjøreretning. 
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Risikoreduserende tiltak for hendelser hvor tiltak bør vurderes 

ID nr./ 

Risikonivå 

Uønsket hen-

delse 

Tiltak 

Lokalisering Beskrivelse  

2c, 3c og 

4c 

Ulykke med myke  

trafikanter 

Gang-/sykkeltrase 

Straume - Stora-

vatnet 

 Sikre en god og logisk løsning for 

syklister ved Straume bussterminal. 

 Designe en sikker løsning for buss-

passasjerer som skal krysse veien 

ved Liljevatnet skole. Forhøyet 

rekkverk på midtdeler på lokalveien 

vil kunne være effektiv for å for-

hindre barn og unge i krysse veien i 

plan.   

 Skjerme syklister mot sidevind på 

Nye Sotrabrua, vurdere om det er 

mulig å skjerme mot trafikken på 

brua slik at ikke en eventuell tra-

fikkulykke kan ramme syklister og 

fotgjengere.  

 Sikre god belysning og tilstrekkelig 

bredde i sykkeltunnelen fra Nye 

Sotrabrua for å redusere sannsyn-

ligheten for ulykker. 

 Vurdere to-plansløsning i områder 

der det krysser mange barn i tett-

bebygde områder. Det bør også 

vurderes vikeplikt for bilister hvor 

boligvei krysser sykkelvei.  

 Sikre god sikt for syklister ut over 

krav i håndbok/veiledere for utfor-

ming av sykkelvei.  

 Vurdere alternative løsninger for 

sykkelvei i Storavatnet kryss hvor 

man kan gå i bro over bussterminal 

og ned i rundkjøringen. 
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6. KONKLUSJON 

Resultater fra analysen: 

De uønskede hendelsene kan deles inn i kategoriene «tunnel», «veg i dagen» og «myke trafikan-

ter». Nedenfor gis en oppsummering av risikoanalysen og konklusjon. For en mer detaljert be-

skrivelse av hvert alternativ og tilhørende risiko, henvises det til kapittel 4 i rapporten og Vedlegg 

3.   

Tunnel 

Det planlegges flere tunnelkilometer enn hva som er i dag på strekningen. Tunneler har en ibo-

ende risiko, spesielt risiko tilknyttet tunnelbrann. Beregningene viser for alle alternativene at 

trafikkulykker og tunnelbrann vil kunne inntreffe en eller flere ganger årlig, men da mest sann-

synlig med mindre alvorlig konsekvens. Risikonivået er i stor grad påvirket av høy ÅDT på strek-

ningen. Det vil være mindre forskjeller mellom alternativene i forbindelse med kollektivfelt i tun-

nel, hvor det kan oppstå flere feltskifter sammenlignet med 0-alternativet uten kollektivfelt. Den 

mulige økningen i feltskifter antas ikke å være utslagsgivende for det overordnede risikonivået.  

 

Legger man til grunn dagens trafikkmengde i beregningene, vil antall hendelser reduseres sam-

menlignet med 2043-ÅDT. Dette er naturlig fordi trafikkmengden er lavere i dag enn prognosene 

for år 2043. Nedgangen i antall ulykker vurderes ikke som tilstrekkelig til å endre risikobildet 

vesentlig. Nedgangen i antall havarier med dagens trafikkmengde, spesielt for Knarrvikatunnelen 

og Drotningsviktunnellen vil derimot kunne få betydelig påvirkning på tunellenes oppetid. Havari 

vil kunne medføre stengning av tunnel og eventuelt toveiskjøring i ett tunnelløp eller ved å lede 

trafikk på lokalveienettet. Slik vil nedgang i antall havarier medføre at trafikksikkerheten forbed-

res ytterligere sammenlignet med dagens situasjon, hvis man legger til grunn dagens trafikk-

mengde. 

 

Veg i dagen 

Ny RV 555 med oppgradert lokalvei vil totalt sett gi en vesentlig redusert risiko sammenlignet 

med dagens situasjon, uavhengig av hvilket alternativ som velges. Økt vegstandard med midtde-

ler er hovedårsaken til dette.  

 

Risikonivået totalt sett vurderes som likt mellom 0-alternativet og med sidestilt kollektivfelt. I 0-

alternativet vil kollektivtransport kjøre i blandet trafikk. Det vil kunne bli flere feltskifter med 

sidestilt kollektivfelt på Nye Sotrabrua og mot Valenkrysset (rampen) i retning fra Bergen. Dette 

antas ikke å påvirke det totale risikobildet.  

 

Midtstilt kollektivfelt er vurdert å kunne medføre hyppigere ulykker enn de øvrige alternativene. 

Dette fordi det er løsning det er lite erfaringer med, og det er usikkerheten som gir denne løs-

ningen noe høyere risiko. Forskjellen er ikke stor mellom alternativene. Fordelen med midtstilt 

kollektivfelt er at bussen kan kjøre relativt uforstyrret fra øvrig trafikk på hovedveien, samt at 

trafikanter som skal opp på rampen i Valenkrysset ikke må skifte kjørefil.  

 

Myke trafikanter 

Fotgjengere og syklister vil utsettes for vesentlig lavere risiko med plantiltaket sammenlignet 

med dagens situasjon. Sannsynlighet og konsekvens er vurdert likt for alle alternativene. Det vil 

ikke bli holdeplasser på hovedveien og situasjonen for passasjerer som skal av og på buss vil bli 

mye bedre enn i dagen situasjon.  

 

Konklusjon: 

Samtlige alternativer gir en betydelig risikoreduksjon sammenlignet med dagens situasjon. Risi-

konivået totalt sett vil være akseptabelt for alle alternativene, selv om 0-alternativet uten kollek-

tivfelt og alternativet med sidestilt kollektivfelt gir en litt lavere forventet risiko. Tunnelbrann er 

eneste uønskede hendelse hvor risikoen er vurdert som økt sammenlignet med dagens situasjon, 

og det vil derfor være viktig å ha fokus i den videre planleggingen både på forebygging av brann 

samt evakuering, omkjøringsmuligheter, mv. Det er i analysen identifisert forslag til tiltak som 

kan redusere risikoen ytterligere. Disse er listet opp i Tabell 9 og Tabell 10, og er rettet mot 

uønskede hendelser det i henhold til håndbok og veileder skal eller bør identifiseres tiltak for å 

redusere risiko.  
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 Etat Navn/rolle E-post 

    
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet 

Natås Magnus/ prosjekteier magnus.natas@vegvesen.no 

Mjelde Lilli/planlegger lilli.mjelde@vegvesen.no 

Knut Ekseth/planlegger Knut.ekseth@vegvesen.no 

Valen Asbjørn/planlegger bru asbjorn.valen@vegvesen.no 

Lofthus Olav/planlegger kollektiv olav.lofthus@vegvesen.no 

Ottesen Sverre /byggherre sverre.ottesen@vegvesen.no 

Sperrevik Nils Torbjørn /trafikksikkerhet nils.sperrevik@vegvesen.no 

Høyland Tor S /trafikksikkerhet tor.hoyland@vegvesen.no 

Bergundhaugen Tore /trafikksikkerhet tore.bergundhaugen@vegvesen.no 

Oen-Sivertsen Grethe M /trafikksikkerhet grethe.oen-sivertsen@vegvesen.no 

Søvik Arild Petter arild.sovik@vegvesen.no 

Gjæringen Gunnar /tunnel gunnar.gjaringen@vegvesen.no 

Andersen Stig Nyland /trafikkavvikling stig.andersen@vegvesen.no 

Bjørge John Ove /byggherre tunnel john.bjorge@vegvesen.no 

Furnes Ståle /kollektivgruppa staale.furnes@vegvesen.no 

Inger Markhus /sykkelgruppa Inger.markhus@vegvesen.no 

Frøyland Per per.froyland@vegvesen.no 

Rambøll Norge AS 
 

Egset Ivar /oppdragsleder ivar.egset@ramboll.no 

Grete Kirkeberg Mørk/fagansvarlig ROS grete.kirkeberg.mork@ramboll.no 

Lars Ole Ødegaard /kollektiv lars.ole.odegaard@ramboll.no 

Sverre D. Hanssen/risikoanalytiker sverre.daniel.hanssen@ramboll.no 

Fjell kommune 
 

Christian Alstad Christian.alstad@fjell.kommune.no 

Tore Dale Tore.dale@fjell.kommune.no 

Roy Hansen Roy.hansen@fjell.Kommune.no 

Sotra Brannvern Nils Anders Mæland nam@sotrabrannvern.no 

Bergen kommune Svein Steine svein.steine@bergen.kommune.no 

Bergen brannvesen Davanger Jan jan.davanger@bergen.kommune.no' 

Kenneth Baustad Kenneth.Baustad@bergen.kommune.no 

Næs Bjørn Bjorn.Naes@bergen.kommune.no 
Skyss Solend Robert 

 
robert.solend@skyss.no 

Hordaland politidistrikt. Fjell – Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt Lefdal Roger roger.lefdal@politiet.no 

Politiet Bergen vest Kent-Ove Haaland kent.ove.haaland@politiet.no 

Helse Bergen Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Haukeland (AMK-
sentralen) 

Dag Arne Farestveit dag.arne.farestveit@helse-bergen.no 

CCB Leiv Prestegård lp@ccb.no 



 

 

 

  

 

VEDLEGG 2 – BESKRIVELSE AV PLANTILTAKET 



Rv. 555 Sotrasambandet, 
parsell Kolltveit-Storavatnet. Reguleringsplan. 
Presentasjon av vegstrekningen på Hazid-samling 8. april 2014



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband
● Fra KDP: Prinsipp for trase og kryssplassering ligger fast

Storavatnet

Kolltveit



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband. Vegstandard

● Rv. 555: 4-feltsveg med midtdeler (20m)

● Hoved-gs Kryss Bildøy til Storavatnet: Sykkelveg med fortau 
(3m+2m)



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband
Kolltveitkrysset

● 2 nye tunnelløp nord for 
dagens tunnel

● Tilpasser kryssplassering ut 
fra nordgående hovedveg

● Filterfelt?
● Ingen kollektivfelt
● GS-veg
● 3% fra tunnel



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband

Kolltveittunnel og Bildøystraumen
● 2 nye tunnelløp nord for 

dagens tunnel
● 2 nye bruer over Straumen. 

River dagens bru
● Gs fra straumen til Kolltveit 

skole
● Kollektiv



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband

Bildøy



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. 
Nytt samband

● 2-planskryss med stor rundkjøring 
over rv. 555

● Buss fra/til vest bruker lokalveg 
videre mot Straume. Holdeplass ved 
lokalveg

● GS-veg langs lokalveg
● Direkte GS mot skoleområde

Bildøy



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Straumsundet og Straume

● GS-veg, lokalveg og ny rv. 
555 på bruer over 
Straumsundet

● Rv. 555 i tunnel i to løp under 
Straume

● Kollektiv følger lokalveg til 
terminal på Straume og 
bussveg videre mot øst

● GS langs lokalveg/bussveg
● Lokalveg tilpasses nytt 

gatenett



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Straumekrysset med sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 ut av tunnel og 

krysser Arefjordpollen på bru
● 2-planskryss v/Arefjordpollen
● Bussveg over tunnel og under 

rampekryss og tilknyttes 
kollektivfelt. Ingen 
holdeplasser

● GS-veger

● Fv. 209 Storskarv.
● Lokalveg fra Straume



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Straumekrysset med midtstilte kollektivfelt
● Løsning i hovedsak som 

for sideplasserte 
kollektivfelt

● Subtraksjonsfelt og ett 
felt i hver retning for  
privatbiler

● Bussveg rampes ned 
mellom tunneltubene.

● Bussveg videre ned mot 
Storskarvegen og 
kollektivfelt videre, 
bygges ikke.

● GS?



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Arefjord-Knarrvika. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 i tunnel fra 

Arefjordpollen og stiger 
med 5 % opp mot 
Sotrabrua

● Kollektivfelt langs 
dagens veg knyttes til 
rundkjøring over tunnel. 
Mulig holdeplass ved 
kryss

● Kollektiv, lokalveger og 
ramper knyttes sammen 
i rundkjøringen

● GS krysser andre veger i 
eget plan



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Arefjord-Knarrvika. Midtstilte kollektivfelt
● Rv. 555 i tunnel fra 

Arefjordpollen og stiger 
med 5 % opp mot 
Sotrabrua

● Kollektivfelt midtstilt på 
rv. 555

● Lokalveger og ramper 
knyttes sammen i 
rundkjøringen

● GS krysser andre veger i 
eget plan



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Sotrabrua. Sideplasserte kollektivfelt



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Sotrabrua. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 stiger med 5 % 

fra begge sider.. 
● Rv. 555 går rett inn i 

tunnel på østsiden
● 50x300m seilingsled
● Kollektivfelt østover 

starter på brua og føres 
frem til kryss i fjell

● Kollektivfelt vestover 
starter på brua, 
avsluttes før kryss

● GS på nordsiden 
parallelt rv. 555. Inn i 
tunnel i øst



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Sotrabrua. Midtstilte kollektivfelt
● Rv. 555 stiger med 5 % 

fra begge sider.. 
● Rv. 555 går rett inn i 

tunnel på østsiden
● 50x300m seilingsled
● Sammenhengende 

kollektivfelt
● GS på nordsiden 

parallelt rv. 555. Inn i 
tunnel i øst



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 går rett inn i tunnel 

med 5 % fall før den vender 
opp med 5 %

● Kollektivfelt østover frem til 
kryss i tunnel (pr7100)

● Ingen kollektivfelt vestover
● GS i tunnel med 5 % opp før 

den faller ned mot dagens veg 
med bru over Janavegen. 
Videreføres langs dagens veg

● GS som prioritert veg over 
atkomstveg

● Lokalvegskryss ved Stiavatnet



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 går rett inn i tunnel 

med 5 % fall før den vender 
opp med 5 %

● Kollektivfelt østover frem til 
kryss i tunnel (pr7100)

● Ingen kollektivfelt vestover
● GS i tunnel med 5 % opp før 

den faller ned mot dagens veg 
med bru over Janavegen. 
Videreføres langs dagens veg

● GS som prioritert veg over 
atkomstveg

● Lokalvegskryss ved Stiavatnet



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Sideplasserte kollektivfelt
● Tunnelkryss



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Sideplasserte kollektivfelt
● Lokalvegskryss ved 

Stiavatnet



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Midtstilte kollektivfelt
● Rv. 555 går rett inn i tunnel 

med 5 % fall før den vender 
opp med 5 %

● Kollektivfelt gjennom hele 
tunnelen

● GS i tunnel med 5 % opp før 
den faller ned mot dagens veg 
med bru over Janavegen. 
Videreføres langs dagens veg

● GS som prioritert veg over 
atkomstveg

● Lokalvegskryss ved Stiavatnet



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Søre Drotningsvik-Breivikskiftet. Midtstilte kollektivfelt
● Kollektivfelt gjennom hele 

tunnelen



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Breivikskiftet_Storavatnet. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555 i tunnel stiger med 5 % 

mot Storavatnet (5,5-6% ?) 
● Ingen kollektivfelt
● GS langs dagens veg i tunnel 

gjennom Kipletunnelen og 
Harafjellstunnelen

● GS føres både langs 
Askøyvegen og Sotravegen

● Lokalveg langs dagens veg og 
svinger av mot Godviksvingane



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Breivikskiftet_Storavatnet. Midtstilte kollektivfelt
● Rv. 555 i tunnel stiger med 5 % 

mot Storavatnet (5,5-6% ?) 
● Sammenhengende kollektivfelt
● GS langs dagens veg i tunnel 

gjennom Kipletunnelen og 
Harafjellstunnelen

● GS føres både langs 
Askøyvegen og Sotravegen

● Lokalveg langs dagens veg og 
svinger av mot Godviksvingane



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Storavatnet. Sideplasserte kollektivfelt
● Rv. 555  har 3 felt både ut og inn av 

tunnel (vekslingsfelt)
● Askøyvegen tilkoples Sotravegen i 2-

planskryss (tilsvarende som i dag)
● Godviksvingane og lokalveg fra 

Drotningsvik tilkoples Askøyvegen i 2-
planskryss

● Bussterminalplassering ikke avklart
● Ingen kollektivfelt langs Sotravegen
● Kollektivfelt langs Askøyvegen/-

lokalveger vurderes når aktuelle 
terminalplasseringer er bestemt

● GS føres både langs Askøyvegen og 
Sotravegen



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Storavatnet. Sideplasserte kollektivfelt



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Storavatnet. Sideplasserte kollektivfelt



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband

Storavatnet. Midtstilte kollektivfelt



Rv. 555, Kolltveit-Storavatnet.
Presentasjon av vegstrekning. Nytt samband
Avvik fra vegnormalkrav. Krever godkjennelser.
● Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Vi legger opp til 2 felt 

på deler av rv. 555
● Vi vurderer om skuldrene skal utvides utover standard for å 

kompensere for manglende felt (i samsvar med KDP)
● Kryss i tunnel (Godkjent uten kollektivfelt)
● Påkjøring før tunnel som ikke er avsluttet rettidig (stoppsikt) 

(Storavatnet. Velger å legge den som vekslingsstrekning)
● Avkjøring som starter i tunnel (Arefjordpollen, Storavatnet)
● Vekslingsstrekning som kan være for kort (ved Olsvikkrysset)
● Stigning i tunnel kan bli brattere enn 5 % øst for Kipledalen
● Midtstilte kollektivfelt krever subtraksjonsfelt i Straumekrysset
● Midtstilte kollektivfelt kan gi situasjoner med på- og avkjøring 

fra/til venstre
● Rundkjøring på H7-veg (Kolltveit) (Tilpasning til eks. forhold)



 

 

 

  

VEDLEGG 3 – DETALJERT BESKRIVELSE AV RISIKO FOR HVERT DELE-

LEMENT 

 

  



 

 

ID nr. 1a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 1  

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Grunnlag: Busstrafikken er lavest vest for Straume, med om lag 10 passeringer i 

timen.  

ÅDT omtrent 20 000 i dag. Andel tunge kjøretøy omtrent 8 %.  

I perioden 1996-2014 har det vært omtrent 100 trafikanter involvert i 

bilulykker på strekningen. 80 personer har fått personskader, hvorav 10 

av disse var alvorlige, og 5 drepte.    

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Det vurderes om skuldrene skal utvides utover standard for å 

kompensere for manglende felt (i samsvar med KDP) 

 Rundkjøring på H7-veg (Kolltveit) 

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker.  

Sannsynlighet: Ulykker med motoriserte kjøretøy inntreffer årlig, med ulik 

alvorlighetsgrad. De fleste ulykker inntreffer med mindre personskader, 

mens de få og alvorlige inntreffer på vei uten midtdeler som følge av 

møteulykker.  

Med midtdeler på hele strekningen vurderes sannsynligheten for 

møteulykker som svært lav. Det er mer sannsynlig med påkjørsel bakfra 

som følge av opphopning eller sidekollisjoner i kryss/rundkjøring.  

På Bildøy planlegges det kryss og ramper som tilsier at trafikanten må 

følge skilt for å kjøre riktig. Det antas at dette kan skape enkelte 

problemer i en tidligfase, mens det over tid vil være avtakende problem.  

Ulykkeshistorikken tilsier statistisk omtrent èn alvorlig ulykke i året. 

Med midtdeler på strekningen vurderes slike ulykker å inntreffe 

sjeldnere.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år.  

Konsekvens: Energien som mennesker påføres under ulykker avgjør i stor grad hvor 

alvorlig konsekvensene blir. Jo høyere hastighet i sammenstøtet, desto 

mer alvorlig konsekvens.  

Kollisjon med møtende kjøretøy eller faste installasjoner, medfører ofte 

alvorlige personskader eller dødsfall – hvis hastigheten er høy nok.  

På denne strekningen vil fartsgrensen være mellom 70-80 km/t. Den 

mest alvorlige konsekvensen vil mest sannsynlig kunne oppstå ved 

utforkjøring i fjellskjæring eller kollisjon med midtrekkverk eller 

lignende. Mest sannsynlige konsekvens vil være ingen eller lettere 

personskader som følge av mindre sammenstøt i køsituasjoner, mens 

man vil kunne erfare mer alvorlige skader langt sjeldnere, anslagsvis 

statistisk i en 50 årsperiode.   

Konsekvens vurderes til: Lettere skader 



 

 

ID nr. 1a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 1  

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag går veien i dagen uten midtdeler. Det vil være samme hastighet 

på trafikken, men med midtdeler i fremtiden. Dette medfører at både 

sannsynligheten for trafikkulykker reduseres, men også sannsynligheten 

for de mest alvorlige konsekvensene. I dag er det omtrent én hardt 

skadd/drept i året. I fremtiden vil dette antallet mest sannsynlig bli 

betydelig redusert.    

Redusert  

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Stor bue i rundkjøring på Kolltveit for å redusere farten til 

gjennomkjøringstrafikk. Eventuelt vurdere ett sirkulasjonsfelt.  

 Ramper og kryss må designes slik at riktig kjøremønster blir 

intuitivt og ikke avhengig av skilting. 

 Sikre at sideterrenget ikke utgjør en fare for trafikanter ved 

eventuell utforkjøring.  

 

  



 

 

 

ID nr. 1b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 1  

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Grunnlag: På strekningen planlegges det to tunneler (Kolltveittunnelen og 

Straumetunnelen). Tunnelene har 2xT9,5. Lengden på tunnelene er 

henholdsvis 1100m og 850m. 

Tunnelene har to tunnelløp med to kjørefelt i hver retning. Det er 

gjennomført TUSI beregninger for estimering av trafikkulykker i 

tunnelene.  

Det er lagt til grunn ÅDT ca 20 000 og 8 % andel tunge kjøretøy.   

Det har inntruffet omtrent 100 trafikkulykker på strekningen, hvor de 

fleste inntraff under gode kjøreforhold. Av disse var det 8 trafikkulykker 

med MC, hvor én av disse resulterte i alvorlig skade. Ulykken inntraff 

som følge av forbikjøring. I dag er det én tunnel på strekningen 

(Kolltveittunnelen).  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
Ingen identifiserte avvik.  

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker.  

Sannsynlighet: Statistisk forventningsverdi for Kolltveittunnelen er 0,95 

personskadeulykker per år. For Straumetunnelen er forventningsverdien 

0,89 personskadeulykker per år. Når vegstandarden er 

underdimensjonert, kan det føre til mer køkjøring. Dette vurderes 

derimot ikke å påvirke sannsynligheten vesentlig.  

Sannsynlighet vurderes til: < 1 år  

 

Konsekvens: Energien som mennesker påføres under ulykker avgjør i stor grad hvor 

alvorlig konsekvensene blir. Jo høyere hastighet i sammenstøtet, desto 

mer alvorlig konsekvens.  

Kollisjon med møtende kjøretøy og tunnelvegg og lignende, medfører 

ofte alvorlige personskader eller dødsfall – hvis hastigheten er høy nok. 

Det er derimot mest sannsynlig med påkjørsler bakfra i tett trafikk.  

Dagens trafikk i dagen uten midtdeler vil gå i Straumetunnelen på deler 

av strekningen. Dette gir potensial for mildere konsekvens gitt en 

ulykke, da det ikke er mulig å få møteulykker i tunnel, med mindre noen 

bevisst kjører inn i feil tunnelløp.  

Beredskapsmessig vil oppstuving av trafikk i tunneler være en 

utfordring. Etter hvert vil også lokalveier fylles opp. Det er ikke lagt opp 

til å bruke ett tunnelløp med toveistrafikk, slik at man kan stenge ett løp 

ved ulykker.  

Konsekvens vurderes til: Lettere skader 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag går veien i tunnel (Kolltveittunnelen) og i dagen uten midtdeler. 

Det er mer sannsynlig med alvorlige personskader/drepte i dagens 

situasjon enn etter planlagt tiltak. I rushtiden vil hastigheten være 

redusert på grunn av køkjøring, og de mest alvorlige konsekvensene er 

mindre sannsynlig. Tunnelen vil holde bedre standard og to tunnelløp 

med ensrettet trafikk, sammenlignet med dagens Kolltveittunnel hvor 

trafikken går i begge retninger uten midtdeler. Selv om tunnelen er 

Redusert  



 

 

ID nr. 1b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 1  

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

underdimensjonert sammenlignet med vegnormalen, vil sikkerheten 

være bedre.   

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Vurdere muligheten for toveiskjøring i ett tunnelløp for å sikre 

fremkommelighet for beredskapsressurser.  

 

  



 

 

 

 

ID nr. 1c Ulykke med myke trafikanter,  

Delelement 1 

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Grunnlag: 3 ulykker med fotgjengere, som resulterte i 2 alvorlig skadde og 1 

lettere skadet. Ulykkene inntraff under kryssing av veg. Det er registrert 

to sykkelulykker på strekningen med lettere skadd og alvorlig skadd. En 

av disse var eneulykke på gang/sykkelvei.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 

Ingen identifiserte avvik. 

Årsaker: Ofte er det konflikt mellom syklist og bilist som fører til ulykker med 

syklister. For fotgjengere vil det ofte være i forbindelse med kryssing av 

vei at sannsynligheten for påkjørsel er høyest.  

Sannsynlighet: Den største faren med tiltaket er konflikt mellom syklist og fotgjenger. 

Disse to trafikantgruppene skilles med opphøyd fortau. Sannsynligheten 

for påkjørsel av kjøretøy vurderes som lav, mens det vurderes som 

sannsynlig at det vil oppstå mindre alvorlige ulykker mellom syklist og 

fotgjenger.   

Sannsynlighet vurderes til: 10-50 år 

 
Konsekvens: Syklister og fotgjengere får eget system som ligger adskilt fra 

hovedveien. Mest alvorlig konsekvens er mellom syklist/fotgjenger og 

kjøretøy. Det vurderes som mer sannsynlig at ulykker mellom syklist og 

fotgjenger vil kunne forårsake lettere skader, enn at fotgjenger/syklist 

blir påkjørt av kjøretøy. 

Konsekvens vurderes til: Lettere skader 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I forhold til dagens situasjon, hvor syklister pendler østover langs 

hovedveien på morgenen og vestover på ettermiddagen, vurderes det 

nye tiltaket å redusere risikoen for de myke trafikantene.  

Redusert  

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Sikre at gang og sykkelveien blir planlagt med gode siktforhold, slik 

at eventuelle hindringer/farer kan oppdages tidlig og unngås.  

 

  



 

 

 

ID nr. 1d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 1 

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Grunnlag: ÅDT omtrent 20 000 i dag. Ikke midtdeler på delstrekningen.  

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 

2008 passerte ca 3 tankbiler med LNG (flytende naturgass) og 4-5 

tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua pr døgn (fra 

Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med 

forbrukskjemikalier (regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. 

Disse transportene vil også nytte hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
Ingen identifiserte avvik. 

Årsaker: Transport med farlig gods kan kjøre utfor veien, kollidere i tunnelvegg, 

velte på veien eller kjøre gjennom midtdeler på deler av strekningen i 

dagen. 

Sannsynlighet: Veien er planlagt med midtdeler på hele delstrekningen. Det er ikke 

sannsynlig at kjøretøy med farlig gods kjører gjennom rekkverket og inn 

i motsatt kjørefelt, selv om dette er mulig. Rekkverksnormen vil bli 

overholdt. Rekkverket vil antakeligvis ikke tåle påkjenningen fra tunge 

kjøretøy. 

Sannsynlighet for ulykke med farlig gods må vurderes i forhold til 

sannsynlighet for trafikkulykker generelt. Ulykker med kjøretøy generelt 

er vurdert med ny vei til 1-10 år med lettere skadde. ÅDT for tunge 

kjøretøy er omtrent 8 % av total ÅDT på delstrekningen. Statistisk gir 

dette en forventet ulykkesfrekvens på inntil 100 år. Transport av farlig 

gods utgjør en mindre del av ÅDT for tunge kjøretøy og vil dermed ha 

lavere forventet ulykkesfrekvens enn tungtransport generelt.  

Transporten vil foregå med yrkessjåfører innenfor strenge regelverk, 

noe som reduserer sannsynligheten for ulykker på et generelt grunnlag.  

Sannsynlighet vurderes til: >100 år  

Konsekvens: En eventuell ulykke med farlig gods kan i verste fall få svært alvorlige 

konsekvenser. Det er ikke gitt at en ulykke får større konsekvenser enn 

en ulykke med et vanlig kjøretøy/tungt kjøretøy, men skadepotensialet 

er større under transport av farlig gods. Kjøretøyene har spesialtanker 

som har innebygget sikkerhet i tilfelle kollisjoner eller velt.  

Med overvekt av gasstransport på delstrekningen er brann og 

eksplosjon en mulig konsekvens. Eksplosjon kan være svært alvorlig for 

omgivelsene og involverte. Ute i det fri vil konsekvensene uansett bli 

mindre omfattende enn i en tunnel. Det er ikke kjent om tid på døgnet 

det fraktes mest farlig gods på delstrekningen. En alvorlig ulykke midt i 

rushtrafikken vil kunne få alvorlige konsekvenser for trafikantene. 

De tunge beredskapsmessige ressursene kommer fra Bergen.   

Konsekvens vurderes til: 1-4 drepte  

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag fraktes farlig gods på vegen uten midtdeler, noe som medfører økt 

sannsynlighet for møteulykker og alvorlige konsekvenser. Med midtdeler 

er det primært påkjørsel bakfra og utforkjøring som er mulig på 

delstrekningen. Utforkjøring kan gi gasslekkasje/eksplosjon under gitte 

omstendigheter. Det vurderes dit hen at risikoen for trafikantene vil bli 

redusert med planforslaget, fordi sannsynligheten for alvorlig 

trafikkulykke med farlig gods blir redusert med midtdeler.  

Redusert 



 

 

ID nr. 1d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 1 

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Ingen identifiserte tiltak spesifikt for farlig gods.  

  



 

 

 

ID nr. 1e Tunnelbrann,  

Delelement 1 

(Kolltveit – Straume) 

Risikonivå 

Grunnlag: På strekningen planlegges to tunneler (Kolltveittunnelen og 

Straumetunnelen). Tunnelene er planlagt med 2xT9,5.  

Tunnelene har to tunnelløp med to kjørefelt i hver retning. Det er 

gjennomført TUSI beregninger for estimering av trafikkulykker i 

tunnelene.  

Det er lagt til grunn ÅDT ca 20 000 og 8 % andel tunge kjøretøy. 

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
Ingen identifiserte avvik. 

Årsaker: Typiske årsaker til tunnelbrann er teknisk feil på kjøretøy og kollisjoner. 

For tunge kjøretøy er teknisk feil hyppigste årsak, mens for lettere 

kjøretøy er kollisjon og eneulykke hyppigste årsak.  

Sannsynlighet: Statistisk forventningsverdi basert på TUSI, er for Kolltveitunnelen 

0,082 branner i året (tunnelbrann omtrent hvert 12. år). For 

Straumetunnelen er forventningsverdien 0,066 tunnelbranner i året 

(omtrent hvert 16. år). Samlet forventningsverdi for tunnelene er 0,14 

tunnelbranner i året, altså ett branntilløp i en tiårsperiode.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år.  

 

Konsekvens: Konsekvens av tunnelbrann varierer og vil påvirkes av blant annet: 

- Hvor brannen inntreffer i tunnelen 

- Hvor mange berørte som befinner seg i tunnelen 

- Beredskap (responstid, tilkomst, etc.)  

Tunnelene får rømning, samt at røyken kan kontrolleres. Det antas også 

at en andel av branntilløpene vil kunne selvslukkes av bilføreren hvis 

den forårsakes av teknisk svikt. Det vurderes ikke til at samtlige 

estimerte ulykker resulterer i drepte. Røykeksponering kan derimot føre 

til fysiske skader, og i noen tilfeller også alvorlige skader. Det er god 

tilkomst for redningspersonell til tunnelene. Inntreffer tunnelbrannen i 

rushtiden på morgenen eller ettermiddagen er det sannsynlig at 

tunnelene er fylt med kjøretøy i saktegående trafikk.  

Konsekvens vurderes til: Hardt skadde  

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag er det én tunnel på strekningen med trafikk i begge kjøreretninger 

uten midtdeler. Det er større sannsynlighet for at tunnelbrann 

forårsakes av møteulykker og dermed alvorlige personskader/drepte 

enn med ny tunnel med ensrettet trafikk og gode rømningsmuligheter. 

Brann i det fri har begrenset konsekvens sammenlignet med 

tunnelbrann. Med bygging av Straumetunnelen vil en bilbrann kunne få 

mer alvorlig konsekvens enn om bilbrannen hadde inntruffet på vei i 

dagen. Samlet vurderes risiko som redusert.    

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

Vurdere muligheten for toveiskjøring i ett tunnelløp for å sikre 

fremkommelighet for beredskapsressurser. 

 

 



 

 

ID nr. 2a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: ÅDT fra 22500 – 30 000 

Andel tunge kjøretøy omtrent 8 %.  

290 trafikkulykker på strekningen i perioden 1996-2014.  

Påkjørsel bakfra er hyppigste type ulykke på stekningen med vanligvis 

lettere personskader. Møteulykker på rett strekning eller i kurve bidrar 

til flest ulykker med alvorlig skadde og drepte.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Vekslingsstrekning som kan være for kort ved Olsvikkrysset 

 Det vurderes om skuldrene skal utvides utover standard for å 

kompensere for manglende felt (i samsvar med KDP) 

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker. 

Sannsynlighet: De fleste ulykkene inntreffer i dag som følge av påkjørsel bakfra. De 

mest alvorlige ulykkene er møteulykker på utenom kryss eller avkjøring 

eller i kurve.  

Sannsynligheten for møteulykker på rett strekning eller i kurve vil bli 

redusert som følge av planforslaget, da det planlegges midtdeler på hele 

strekningen med unntak av kryss. I tillegg vil større deler av 

strekningen gå i tunnel med enveistrafikk sammenlignet med dagens 

situasjon, hvor trafikken hovedsakelig går i dagen uten midtdeler.  

Statistisk har det inntruffet ulykker med alvorlig skadde og drepte flere 

ganger i året på delstrekningen. Det antas at med midtdeler vil 

sannsynligheten reduseres betraktelig. Mest sannsynlig vil ulykkesbildet 

endres fra møteulykker til kryssulykker med lavere hastighet og mindre 

konsekvens. Påkjørsel bakfra vil trolig også kunne inntreffe med samme 

hyppighet som erfaringsdataen tilsier, også i fremtiden.   

De aller fleste bussene skal kjøre innom Straume terminal. Det er ikke 

avgjort om bussveien som ender med sidestilt kollektivfelt skal 

reguleres som bussvei eller kollektivfelt. Det må avhenge om veien skal 

ende på bussterminalen. Kollektivfelt gir tilgang for MC, TAXI, m.v. 

Disse kjøretøygruppene skal ikke ledes inn på terminalområdet. 

Bussveien/lokalveien blir oppgradert med midtdeler. Det kan også 

oppstå uønskede situasjoner hvis TAXI, MC og EL-biler må skifte fra 

kollektivfelt til venstre felt når kollektivfeltet leder inn til 

terminalområdet.  

Trafikk som skal vestover fra Knarrevik må kjøre på dedikerte ramper. 

Det kan oppstå problemer med kjøretøy i feil kjøreretning når 

kjøremønsteret endres vesentlig i forhold til dagens situasjon. Dette 

problemet vil mest sannsynlig avta etter hvert som trafikantene lærer 

seg det nye kjøremønsteret. 

Sannsynligheten vurderes til: 10-50 år. 

 



 

 

ID nr. 2a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Konsekvens: Energien som mennesker påføres under ulykker avgjør i stor grad hvor 

alvorlig konsekvensene blir. Jo høyere hastighet i sammenstøtet, desto 

mer alvorlig konsekvens.  

Kollisjon med møtende kjøretøy eller faste installasjoner, medfører ofte 

alvorlige personskader eller dødsfall – hvis hastigheten er høy nok.  

På denne strekningen vil fartsgrensen være mellom 70-80 km/t. Den 

mest alvorlige konsekvensen vil mest sannsynlig kunne oppstå ved 

utforkjøring i fjellskjæring eller kollisjon med midtrekkverk. Mest 

sannsynlige konsekvens vil være ingen eller lettere personskader som 

følge av mindre sammenstøt i køsituasjoner, feltskifter, i rundkjøringer 

og lignende mens man vil kunne erfare mer alvorlige skader langt 

sjeldnere.   

Det er gode omkjøringsmuligheter på denne delstrekningen som sikrer 

god tilkomst for nødetatene ved en eventuell trafikkulykke. 

Konsekvens vurderes til: Hardt skadd 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag inntreffer det årlig ulykker med alvorlig skadde eller drepte på 

strekningen. Det antas at med planforslaget vil risikoen reduseres som 

følge av midtdeler og bedre standard på veien. Sannsynligheten for de 

mest alvorlige konsekvensene vurderes som redusert, mens ulykker 

uten personskade og lettere skadde vil kunne inntreffe med tilsvarende 

hyppighet som i dag.  

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Avklare om busstraseen skal reguleres som bussvei eller sidestilt 

kollektivfelt. Ved kollektivfelt må det sikres med hensiktsmessig 

skilting slik at andre kjøretøygrupper ikke blir ledet inn på 

terminalområdet, gitt av veien leder dit.  

 Trafikk fra Knarrevik og vestover må ledes inn på riktige veier, slik 

at de ikke kjører mot kjøreretningen. Spesielt viktig er det for 

ramper med dedikert kjøreretning.  

 

  



 

 

 

ID nr. 2b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 2  

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det er i dag to tunneler på strekningen, Kipletunnelen (170m) og 

Harafjelltunnelen (250m), med ett tunnelløp og motgående 

kjøreretninger uten midtdeler. Fartsgrensen er 80km/t.  

På delstrekningen planlegges det to tunneler, Knarrvikatunnelen (750m) 

og Drotningsviktunnelen (1950m). Tunnelene er planlagt med to løp 

med ensrettet trafikk i hvert tunnelløp.  

Tilknyttet Drotningsviktunnelen er det planlagt ramper i tunnel som 

kobles på Drotningsviktunnelen. Lengden på rampene er ca 700m.  

Det er planlagt sidestilt kollektivfelt i Drotningsviktunnelen i østgående 

retning mellom tunnelportal fram til kryss i tunnel hvor 

påkjøringsrampen kobles på tunnelen. Videre østover i tunnelen er det 

ikke kollektivfelt. Det er ikke planlagt kollektivfelt i tunnelens 

vestgående retning.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Påkjøring før tunnel som ikke er avsluttet rettidig (stoppsikt) 

(Storavatnet). Aktuelt å legge den som vekslingsstrekning 

 Avkjøring som starter i tunnel (Arefjordpollen, Storavatnet) 

 Stigning i tunnel kan bli brattere enn 5 % øst for Kipledalen 

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker.  

Sannsynlighet: Statistisk forventes det 3,5 trafikkulykker i tunnelene i året basert på 

TUSI-beregninger for Knarrvikatunnelen, Drotningsviktunnelen og 

rampene. Det er planlagt tunnelkryss i Drotningsviktunnelen hvor trafikk 

fra rampene skal flettes med trafikk fra vest, samt hvor trafikk vestover 

og videre nordover skal kjøre av rampen nordover. Kryssløsningen i 

tunnelen er ikke kvantitativt vurdert i TUSI-beregningene. Det vurderes 

som at denne løsningen vil føre til flere feltskifter i tunnelen for de som 

skal av eller på RV 555. Statistisk vil man derfor kunne forvente flere 

ulykker enn hva TUSI-beregningene viser.  

De siste 20 årene har det inntruffet omtrent 1 trafikkulykke i året i/ved 

eksisterende tunneler på strekningen (Kipletunnelen og 

Harafjelltunnelen). Tunnelene er til sammen omtrent 400m, 

sammenlignet med de planlagte tunnelene som til sammen er omtrent 

2,7km i tillegg til ramper.  

Sannsynlighet vurderes til: < 1 år.  

 



 

 

ID nr. 2b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 2  

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Konsekvens: Energien som mennesker påføres under ulykker avgjør i stor grad hvor 

alvorlig konsekvensene blir. Jo høyere hastighet i sammenstøtet, desto 

mer alvorlig konsekvens.  

Kollisjon med møtende kjøretøy eller tunnelvegg medfører ofte alvorlige 

personskader eller dødsfall – hvis hastigheten er høy nok.    

Mest sannsynlige konsekvens er lettere personskader. Det kan inntreffe 

ulykker med høyere konsekvens, men da med en lavere forventet 

ulykkesfrekvens.  

Beredskapsmessig vil oppstuving av trafikk i tunneler være en 

utfordring. Etter hvert vil også lokalveier fylles opp. Det er ikke lagt opp 

til å bruke ett tunnelløp med toveistrafikk, slik at man kan stenge ett løp 

ved ulykker.  

Konsekvens vurderes til: Lettere skader  

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag består vegstrekningen av veg i dagen uten midtdeler og to 

tunneler (Kipletunnelen og Harafjelltunnelen). Forventet 

ulykkesfrekvens vurderes som lavere med planlagt veg sammenlignet 

med eksisterende veg. Veg uten midtdeler erstattes i stor grad av nye 

og moderne tunneler, med lavere sannsynlighet for møteulykker og 

alvorlige konsekvenser.    

Redusert  

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Vurdere muligheten for toveiskjøring i ett tunnelløp. 

 Vurdere bom som heves/senkes på utsiden av tunnelportal for å 

forhindre innkjøring ved ulykker. 

 Vurdere rømning til det fri. 

 

 

  



 

 

 

ID nr. 2c Ulykke med myke trafikanter,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det har inntruffet 5 sykkelulykker på strekningen, hvor én av disse 

resulterte i alvorlig skade og de øvrige med lettere skader.  

Det har inntruffet 8 ulykker med fotgjengere som resulterte i 9 skadde, 

hvor én ble meget alvorlig skadd, og resterende lettere skadd. Ulykkene 

er relativt jevnt fordelt på døgnet, fra tidlig om morgenen til natt, med 

flest på ettermiddagen.   

 

Avvik fra 

vegnormalen: 

Ingen identifiserte avvik. 

Årsaker: Ofte er det konflikt mellom syklist og bilist som fører til ulykker med 

syklister. For fotgjengere vil det ofte være i forbindelse med kryssing av 

vei, at sannsynligheten for påkjørsel er høyest. 

Sannsynlighet: Syklister må foreta feltskifte ved Straume bussterminal hvis veien får 

sidestilt kollektivfelt videre mot Storavatnet.  

Det er planlagt at syklistene skal sykle over Straumekrysset i bro over 

rampene. Broen kan få bratt stigning og dermed fremstå som mindre 

innbydende. Dette kan føre til at syklister velger andre løsninger.  

Ved Straume skole er det prosjektert krysning av veg for 

busspassasjerer i bro øst for busslommen. Det kan være fristende å 

krysse veien i plan for å spare tid. Det er regulert mulig krysning av veg 

vest for busslommen.  

På Sotrabrua går sykkelveien på nordsiden av veien. Videre går 

sykkelveien i tunnel (ca. 270m) med ca. 5 % helning/stigning. 

Antakeligvis vil syklister ha høy fart inn og ned i tunnelen for å ha mest 

mulig fart i den kommende stigningen.  

Sykkelveien går videre gjennom et boligfelt i dagen. Det er 

erfaringsmessig mange barn som krysser mot skolen i dette området og 

det er i så måte et potensielt konfliktområde hvis syklister kommer i høy 

fart med kryssende barn.  Sykkelveien vil også krysse eksisterende 

boligvei.  

Sykkelveien går deretter i tunnel vest for Storavatnet kryss. Dette er en 

flat tunnel som går ut i dagen og inn i en ny flat tunnel, før den krysser i 

plan i rundkjøring i krysset med trafikken fra Askøy/Sotra.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år  

 

Konsekvens: Konsekvensen av ulykke vil avhenge av hvor ulykken inntreffer og om 

det er eneulykke eller påkjørsel av myke trafikanter. Historisk har 

ulykkene vært påkjørsel av myke trafikanter med lettere skader og 

alvorlige skader. Ulykker vil fortsatt kunne inntreffe på strekningen på 

enkelte punkter med kryssende trafikk og kryssende fotgjengere. 

Konsekvenser av slike ulykker er sjeldne alvorlige.  

Ulykker i sykkeltunnel med 5 % helning/stigning, vil kunne resultere i 

alvorlige skader. Det antas at det vil inntreffe ulykke med lettere skader 

i en tiårsperiode, mens ulykker med alvorlige skader vil kunne inntreffe 

sjeldnere.   

Konsekvens vurderes til: Lettere skadd. 



 

 

ID nr. 2c Ulykke med myke trafikanter,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

Med planforslaget skjermes myke trafikanter i stor grad fra øvrig trafikk, 

med unntak av enkelte mulige konfliktpunkter. Sykkeltunnel er nytt på 

strekningen og helningen/stigningen kan gi alvorlige skader gitt en 

ulykke i høy fart. Det antas at sannsynligheten for hendelsen blir 

redusert sammenlignet med dagens situasjon, og dermed vurderes også 

risikoen som redusert.  

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Sikre en god og logisk løsning for feltskifte for syklister ved 

Straume bussterminal. 

 Sikre at utformingen på sykkelbro over rampene på Straumekrysset 

ikke gjør sykkelveien mindre brukervennlig i forhold til sidevind, 

høyde, og lignende. 

 Designe en sikker løsning for busspassasjerer som skal krysse veien 

ved Straume skole.  

 Skjerme syklister mot sidevind på Sotrabrua, vurdere om det er 

mulig å skjerme mot trafikken på brua slik at ikke en eventuell 

trafikkulykke kan ramme syklister og fotgjengere.  

 Sikre god belysning og tilstrekkelig bredde i sykkeltunnelen fra 

Sotrabrua for å redusere sannsynligheten for ulykker. 

 Vurdere to-plansløsning i områder der det krysser mange barn i 

tettbebygde områder. Det bør også vurderes vikeplikt for bilister 

hvor boligvei krysser sykkelvei.  

 Sikre god sikt for syklister ut over krav i håndbok/veiledere for 

utforming av sykkelvei.  

 Vurdere alternative løsninger for sykkelvei i Storavatnet kryss hvor 

man kan gå i bro over bussterminal og ned i rundkjøringen.  

 

  



 

 

 

ID nr. 2d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: ÅDT omtrent 30 000 i dag. Ikke midtdeler på delstrekningen i dag, men 

det planlegges midtdeler på hele delstrekningen på veg i dagen.   

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 

2008 passerte ca 3 tankbiler med LNG (flytende naturgass) og 4-5 

tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua pr døgn (fra 

Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med 

forbrukskjemikalier (regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. 

Disse transportene vil også nytte hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

Årsaker: Transport med farlig gods kan kjøre utfor veien, kollidere i tunnelvegg, 

velte på veien eller kjøre gjennom midtdeler på deler av strekningen i 

dagen. 

Sannsynlighet: Veien er planlagt med midtdeler på hele delstrekningen. Det er ikke 

sannsynlig at kjøretøy med farlig gods kjører gjennom rekkverket og inn 

motsatt kjørefelt, selv om dette er mulig. Rekkverksnormen blir 

overhold, men rekkverket vil antakeligvis ikke tåle påkjenningen fra 

tunge kjøretøy. 

Sannsynlighet for ulykke med farlig gods må vurderes i forhold til 

sannsynlighet for trafikkulykker generelt. Ulykker med kjøretøy generelt 

er vurdert med ny vei til 10-50 år med alvorlig skadde/drepte. ÅDT for 

tunge kjøretøy er omtrent 10 % av total ÅDT på delstrekningen 

(omtrent 3 000). Transport av farlig gods utgjør en mindre del av ÅDT 

for tunge kjøretøy og vil dermed ha lavere forventet ulykkesfrekvens 

enn tungtransport generelt.  

Transporten vil foregå med yrkessjåfører innenfor strenge regelverk, 

noe som reduserer sannsynligheten for alvorlige ulykker på et generelt 

grunnlag.  

Sannsynlighet vurderes til: >100 år 
 

Konsekvens: En eventuell ulykke med farlig gods kan i verste fall få svært alvorlige 

konsekvenser. Det er ikke gitt at en ulykke får større konsekvenser enn 

en ulykke med et vanlig kjøretøy/tungt kjøretøy, men skadepotensialet 

er større under transport av farlig gods. Spesialkjøretøy har innebygd 

sikkerhet som gir ekstra beskyttelse ved en eventuell ulykke.  

Med overvekt av gasstransport på delstrekningen er brann og 

eksplosjon en mulig konsekvens. Eksplosjon kan være svært alvorlig for 

omgivelsene og involverte. Ute i det fri vil konsekvensene uansett bli 

mindre omfattende enn i en tunnel. Det er ikke kjent om tid på døgnet 

det fraktes mest farlig gods på delstrekningen. En alvorlig ulykke midt i 

rushtrafikken vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for trafikantene. 

De tunge beredskapsmessige ressursene kommer fra Bergen.   

Konsekvens vurderes til: 1-4 drepte  



 

 

ID nr. 2d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag fraktes farlig gods på vegen uten midtdeler, noe som medfører økt 

sannsynlighet for alvorlige trafikkulykker. Med midtdeler er det primært 

påkjørsel bakfra og utforkjøring som er mulig på delstrekningen. 

Utforkjøring og velt er generelt et problem ved transport av farlig gods, 

men dette er en like relevant problemstilling i dagens situasjon som 

etter endt utbygging. Utforkjøring kan gi gasslekkasje/eksplosjon under 

gitte omstendigheter. Det vurderes dit hen at risikoen for trafikantene 

vil bli redusert med planforslaget, fordi sannsynligheten for alvorlig 

trafikkulykke med farlig gods blir redusert med midtdeler.  

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Ingen forslag til risikoreduserende tiltak.  

  



 

 

 

ID nr. 2e Tunnelbrann,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det er i dag to tunneler på strekningen, Kipletunnelen og 

Harafjelltunnelen. Tunnelene har ett tunnelløp med toveistrafikk uten 

midtdeler. 

På delstrekningen planlegges det to tunneler, Knarrvikatunnelen (750m) 

og Drotningsviktunnelen (1950m). Tunnelene er planlagt med to løp 

med ensrettet trafikk i hvert tunnelløp.  

Tilknyttet Drotningsviktunnelen er det planlagt ramper i tunnel som 

kobles på Drotningsviktunnelen. Lengden på rampene er ca 700m.  

Det er planlagt sidestilt kollektivfelt i Drotningsviktunnelen i østgående 

retning mellom tunnelportal fram til kryss i tunnel hvor 

påkjøringsrampen kobles på tunnelen. Videre østover i tunnelen er det 

ikke kollektivfelt. Det er ikke planlagt kollektivfelt i tunnelen vestgående 

retning.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Stigning i tunnel kan bli brattere enn 5 % øst for Kipledalen 

 Avkjøring som starter i tunnel 

Årsaker: Typiske årsaker til tunnelbrann er teknisk feil på kjøretøy og kollisjoner. 

For tunge kjøretøy er teknisk feil hyppigste årsak, mens for lettere 

kjøretøy er kollisjon og eneulykke hyppigste årsak. 

Sannsynlighet: Drotningsviktunnelen får relativt bratt stigning/helning, som resulterer i 

forventet antall branntilløp for tunnelene på 0,33 branntilløp i året, som 

tilsier ett branntilløp hvert 3. år.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år 

 

Konsekvens:  Konsekvens av tunnelbrann varierer og vil påvirkes av blant annet: 

- hvor brannen inntreffer i tunnelen 

- hvor mange berørte som befinner seg i tunnelen 

- Beredskap (responstid, tilkomst, etc.)  

Tunnelene får rømning i henhold til krav, samt at røyken kan 

kontrolleres. Det antas også at en andel av tunnelbrannene vil kunne 

selvslukkes av bilføreren hvis den forårsakes av teknisk svikt. Det 

vurderes ikke til at samtlige estimerte ulykker resulterer i drepte. 

Røykeksponering kan derimot føre til fysiske skader, og i noen tilfeller 

også alvorlige skader. Det er god tilkomst for redningspersonell til 

tunnelene. Inntreffer tunnelbrannen i rushtiden på morgenen eller 

ettermiddagen er det sannsynlig at tunnelene er fylt med kjøretøy i 

saktegående trafikk.  

Konsekvens vurderes til: Hardt skadde 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag går veien hovedsakelig i dagen, og i to kortere tunneler. 

Konsekvenser av brann i dag vil mest sannsynlig ikke medføre alvorlige 

konsekvenser. Drotningsviktunnelen er nesten 2km lang og en 

tunnelbrann kan dermed potensielt skade mange mennesker som 

befinner seg i tunnelen. Risiko vurderes som økt.  
Økt 



 

 

ID nr. 2e Tunnelbrann,  

Delelement 2 

(Straume – Storavatnet m/sidestilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Brannsimulering av Drotningsviktunnelen pga økt brannrisiko.  

  



 

 

 

ID nr. 3a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: ÅDT fra 22500 – 30 000. 

Andel tunge kjøretøy omtrent 8 %.  

290 trafikkulykker på strekningen i perioden 1996-2014.  

Påkjørsel bakfra er hyppigste type ulykke på stekningen med vanligvis 

lettere personskader. Møteulykker på rett strekning eller i kurve bidrar 

til flest ulykker med alvorlig skadde og drepte.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Midtstilte kollektivfelt kan gi situasjoner med på- og avkjøring fra/til 

venstre 

 Midtstilte kollektivfelt krever subtraksjonsfelt i Straumekrysset. 

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker. 

Sannsynlighet: Busstrafikk fra Straume ledes ned på ny vei i tunnelinnslaget. Det kan 

bli kø og/eller kollisjoner, og størst blir nok problemet med trafikk fra 

øst mot vest, fordi man da må svinge av til venstre – noe som er 

uvanlig kjøremønster. Personbiler kan også ta «snarveien» med å kjøre 

opp kollektivfeltet og ender da på bussterminalen. Køproblematikk kan 

forflytte noe av trafikken over på gammelveien. I forhold til 

kjøremønster, vil buss (utenom rushtid) kunne holde lavere fart i 

venstre kjørefelt sammenlignet med trafikken i høyre kjørefelt. 

Forbikjøring i høyre kjørefelt er i dag ikke lov, selv om det gjøres på 

motorveier når det er saktegående kø i venstre felt. 

Det vil også bli overgang fra 4-felt til 2-felt for øvrig trafikk der 

kollektivfeltet starter. Dette vil nok føre til flere feltskifter. Det finnes 

ingen tilsvarende løsninger i verden i dag, og det er derfor ingen 

erfaringer med eventuelle problemstillinger. Køproblematikk 

hovedsakelig fra vest mot øst.  

Over Sotrabrua vil det ikke bli problemer med feltskifter. Det kan 

derimot bli påkjøringsproblemer fra rampene og ved fletting fra rampe 

til ett kjørefelt.  

For Storavatnet kryss kan det bli en sikker løsning gitt at det 

prosjekteres en god løsning for avramping til terminalområdet.  

Statistisk har det inntruffet ulykker med alvorlig skadde og drepte flere 

ganger i året på strekningen. Det antas at med midtdeler vil 

sannsynligheten for slike ulykker reduseres betraktelig. Mest sannsynlig 

vil ulykkesbildet endres fra møteulykker til kryssulykker med lavere 

hastighet og mindre konsekvens, samt muligens problematikk i 

forbindelse med feltskifteulykker for MC, TAXI og lignende som skal av 

og på kollektivfeltet. Påkjørsel bakfra vil trolig inntreffe med samme 

hyppighet som erfaringsdataen tilsier, også i fremtiden.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år.  

 



 

 

ID nr. 3a Ulykke med motorisert kjøretøy på veg i 

dagen,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Konsekvens: Veien vil få midtdeler og dermed vil sannsynligheten for alvorlige 

konsekvenser, gitt en ulykke, reduseres. Med midtstilt kollektivfelt er 

det derimot enkelte steder på strekningen hvor man kan anta at MC vil 

benytte seg av kollektivfeltet.  

Konsekvens vurderes til: Alvorlig skadd 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I forhold til dagens situasjon vurderes tiltaket som risikoreduserende. 

Dette fordi det planlegges midtdeler på strekningen og sannsynligheten 

for alvorlig skadde og drepte antas redusert.  

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Påramping fra ny bussterminal for å forhindre feltskifter for buss fra 

Bergen mot vest.  

 

 

  



 

 

 

ID nr. 3b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 3  

(Straume – Storavatnet med midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det er i dag to tunneler på strekningen, Kipletunnelen (170m) og 

Harafjelltunnelen (250m), med ett tunnelløp og motgående 

kjøreretninger uten midtdeler. Fartsgrensen er 80km/t.  

På delstrekningen planlegges det to tunneler, Knarrvikatunnelen (750m) 

og Drotningsviktunnelen (1950m). Tunnelene er planlagt med to løp 

med ensrettet trafikk i hvert tunnelløp.  

Tilknyttet Drotningsviktunnelen er det planlagt ramper i tunnel som 

kobles på Drotningsviktunnelen. Lengden på rampene er ca 700m.  

Det er planlagt sidestilt kollektivfelt i Drotningsviktunnelen i østgående 

retning mellom tunnelportal fram til kryss i tunnel hvor 

påkjøringsrampen kobles på tunnelen. Videre østover i tunnelen er det 

ikke kollektivfelt. Det er ikke planlagt kollektivfelt i tunnelen vestgående 

retning.  

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Kryss i tunnel (ikke godkjent med kollektivfelt) 

 Påkjøring før tunnel som ikke er avsluttet rettidig (stoppsikt) 

 (Storavatnet). Velger å legge den som vekslingsstrekning) 

 Avkjøring som starter i tunnel (Arefjordpollen, Storavatnet) 

 Stigning i tunnel kan bli brattere enn 5 % øst for Kipledalen 

Årsaker: Høy fart, dårlig sikt, kø/opphopning, glatt veibane, menneskelig svikt, 

teknisk svikt.  

Statistisk inntreffer flest trafikkulykker med motoriserte kjøretøy som 

følge av menneskelig svikt (70 %), mens teknisk svikt og veisystem og 

naturpåvirkning (vær og vind) forårsaker færre ulykker. 

Sannsynlighet: Statistisk forventes det 3,5 trafikkulykker i tunnelene i året basert på 

TUSI beregninger for Knarrvikatunnelen, Drotningsviktunnelen med 

ramper. Det er planlagt tunnelkryss i Drotningsviktunnelen hvor trafikk 

fra rampene skal flettes med trafikk fra vest, samt hvor trafikk vestover 

og videre nordover skal kjøre av rampen nordover. Kryssløsningen i 

tunnelen er ikke kvantitativt vurdert i TUSI beregningene. Med midtstilt 

kollektivfelt i østgående retning, vil MC antakeligvis ønske feltskifte etter 

rampen for å komme i venstre kjørefelt. Dette kan gi oversiktlige 

situasjoner og mulige ulykker.  

De siste 20 årene har det inntruffet omtrent 1 trafikkulykke i året i/ved 

eksisterende tunneler på strekningen (Kipletunnelen og 

Harafjelltunnelen). Tunnelene er til sammen omtrent 400m, 

sammenlignet med de planlagte tunnelene som til sammen er omtrent 

2,7km i tillegg til ramper.  

For strekningen videre mot Storavatnet kryss vil det bli mindre fletting i 

tunnel med midtstilt kjørefelt. Det kan være fare for MC som kommer 

på rampe og skal over i venstre kjørefelt (kollektivfeltet). 

Sannsynlighet vurderes til: < 1 år  

 



 

 

ID nr. 3b Ulykke med motorisert kjøretøy i tunnel,  

Delelement 3  

(Straume – Storavatnet med midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Konsekvens: Energien som mennesker påføres under ulykker avgjør i stor grad hvor 

alvorlig konsekvensene blir. Jo høyere hastighet i sammenstøtet, desto 

mer alvorlig konsekvens.  

Kollisjon med møtende kjøretøy og tunnelvegg og lignende, medfører 

ofte alvorlige personskader eller dødsfall – hvis hastigheten er høy nok.    

Mest sannsynlige konsekvens er lettere personskader. Det kan inntreffe 

ulykker med høyere konsekvens, men da med en lavere forventet 

ulykkesfrekvens.  

Beredskapsmessig vil oppstuving av trafikk i tunneler være en 

utfordring. Etter hvert vil også lokalveier fylles opp. Det er ikke lagt opp 

til å bruke ett tunnelløp med toveistrafikk, slik at man kan stenge ett løp 

ved ulykker.  

Feltskifter med MC er vanlig, men fletting i tunnel fra rampe til venstre 

kjørefelt kan skape uoversiktlige situasjoner og potensial for alvorlige 

ulykker i relativt høy hastighet.  

Konsekvens vurderes til: Hardt skadd 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag består vegstrekningen av veg i dagen uten midtdeler og to 

tunneler (Kipletunnelen og Harafjelltunnelen). Forventet 

ulykkesfrekvens vurderes som lavere med planlagt veg sammenlignet 

med eksisterende veg. Veg uten midtdeler erstattes i stor grad av nye 

og moderne tunneler, med lavere sannsynlighet for møteulykker med 

alvorlige konsekvenser.    

Redusert  

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Vurdere muligheten for toveiskjøring i ett tunnelløp. 

 Vurdere bom som heves/senkes på utsiden av tunnelportal for å 

forhindre innkjøring ved ulykker. 

 Vurdere rømning til det fri. 

 

 

  



 

 

 

ID nr. 3c Ulykke med myke trafikanter,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det har inntruffet 5 sykkelulykker på strekningen, hvor en av disse 

resulterte i alvorlig skadd og de øvrige lettere skadd.  

Det har inntruffet 8 ulykker med fotgjengere som resulterte i 9 skadde, 

hvor én ble meget alvorlig skadd, og resterende lettere skadd. Ulykkene 

er relativt jevnt fordelt på døgnet, fra tidlig om morgenen til natt, med 

flest på ettermiddagen.   

 

Avvik fra 

vegnormalen: 

Ingen identifiserte avvik. 

Årsaker: Ofte er det konflikt mellom syklist og bilist som fører til ulykker med 

syklister. For fotgjengere vil det ofte være i forbindelse med kryssing av 

vei, at sannsynligheten for påkjørsel er høyest. 

Sannsynlighet: Syklister må foreta feltskifte ved Straume bussterminal når veien får 

sidestilt kollektivfelt videre mot Storavatnet.  

Det er planlagt at syklistene skal sykle over Straumekrysset i bro over 

rampene. Broen kan få bratt stigning og dermed fremstå som mindre 

innbydende. Dette kan føre til at syklister velger andre løsninger.  

Ved Straume skole er det prosjektert krysning av veg for 

busspassasjerer i bro øst for busslommen. Det kan være fristende å 

krysse veien i plan for å spare tid. Det er regulert mulig krysning av veg 

vest for busslommen.  

På Sotrabrua går sykkelveien på nordsiden av veien. Videre går 

sykkelveien i tunnel (ca. 270m) med ca. 5 % helning/stigning. 

Antakeligvis vil syklister ha høy fart inn og ned i tunnelen for å ha mest 

mulig fart i den kommende stigningen.  

Sykkelveien går videre gjennom et boligfelt i dagen. Det er 

erfaringsmessig mange barn som krysser mot skolen i dette området og 

det er i så måte et potensielt konfliktområde hvis syklister kommer i høy 

fart med kryssende barn.  Sykkelveien vil også krysse eksisterende 

boligvei.  

Sykkelveien går deretter i tunnel vest for Storavatnet kryss. Dette er en 

flat tunnel som går ut i dagen og inn i en ny flat tunnel, før den krysser i 

plan i rundkjøring i krysset med trafikken fra Askøy/Sotra. 

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år. 

 

Konsekvens: Konsekvensen av ulykke vil avhenge av hvor ulykken inntreffer og om 

det er eneulykke eller påkjørsel av myke trafikanter. Historisk har 

ulykkene vært påkjørsel av myke trafikanter med lettere skader og 

alvorlige skader. Ulykker vil fortsatt kunne inntreffe på strekningen på 

enkelte punkter med kryssende trafikk og kryssende fotgjengere. 

Konsekvenser av slike ulykker er sjeldne alvorlige.  

Ulykker i sykkeltunnel med 5 % helning/stigning, vil kunne resultere i 

alvorlige skader. Det antas at det vil inntreffe ulykke med lettere skader 

i en tiårsperiode, mens ulykker med alvorlige skader vil kunne inntreffe 

sjeldnere.   

Konsekvens vurderes til: Lettere skadd. 



 

 

ID nr. 3c Ulykke med myke trafikanter,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

Med planforslaget skjermes myke trafikanter i stor grad fra øvrig trafikk, 

med unntak av enkelte mulige konfliktpunkter. Sykkeltunnel er nytt på 

strekningen og helningen/stigningen kan gi alvorlige skader gitt en 

ulykke i høy fart. Det antas at sannsynligheten for hendelsen blir 

redusert sammenlignet med dagens situasjon, og dermed vurderes også 

risikoen som redusert.  

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Sikre en god og logisk løsning for feltskifte for syklister ved 

Straume bussterminal. 

 Sikre at utformingen på sykkelbro over rampene på Straumekrysset 

ikke gjør sykkelveien mindre brukervennlig i frohold til sidevind, 

høyde, og lignende). 

 Designe en sikker løsning for busspassasjerer som skal krysse veien 

ved Straume skole. Det er regulert mulig kryssing av veg vest for 

skolen, og det er prosjektert krysning i bro øst for busslommen. Det 

kan være fristende å krysse vegen i plan for å spare tid.  

 Skjerme syklister mot sidevind på Sotrabrua, vurdere om det er 

mulig å skjerme mot trafikken på brua slik at ikke en eventuell 

trafikkulykke kan ramme syklister og fotgjengere.  

 Sikre god belysning og tilstrekkelig bredde i sykkeltunnelen fra 

Sotrabrua for å redusere sannsynligheten for ulykker. 

 Vurdere to-plansløsning i områder der det krysser mange barn i 

tettbebygde områder. Det bør også vurderes vikeplikt for bilister 

hvor boligvei krysser sykkelvei.  

 Sikre god sikt for syklister ut over krav i håndbok/veiledere for 

utforming av sykkelvei.  

 Vurdere alternative løsninger for sykkelvei i Storavatnet kryss hvor 

man kan gå i bro over bussterminal og ned i rundkjøringen. 

 

  



 

 

 

ID nr. 3d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: ÅDT omtrent 30 000 i dag. Ikke midtdeler på delstrekningen i dag.  

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 

2008 passerte ca 3 tankbiler med LNG (flytende naturgass) og 4-5 

tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua pr døgn (fra 

Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med 

forbrukskjemikalier (regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. 

Disse transportene vil også nytte hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

Årsaker: Transport med farlig gods kan kjøre utfor veien, kollidere i tunnelvegg, 

velte på veien eller kjøre gjennom midtdeler på deler av strekningen i 

dagen. 

Sannsynlighet: Veien er planlagt med midtdeler på hele delstrekningen. Det er ikke 

sannsynlig at kjøretøy med farlig gods kjører gjennom rekkverket og inn 

motsatt kjørefelt, selv om dette er mulig. Selv om rekkverksnormen blir 

overhold, vil rekkverket antakeligvis ikke tåle påkjenningen fra tunge 

kjøretøy. 

Sannsynlighet for ulykke med farlig gods må vurderes i forhold til 

sannsynlighet for trafikkulykker generelt. Ulykker med kjøretøy generelt 

er vurdert med ny vei til 1-10 år med alvorlig skadde/drepte. ÅDT for 

tunge kjøretøy er omtrent 10 % av total ÅDT på delstrekningen 

(omtrent 3000).  

Transport av farlig gods utgjør en mindre andel av ÅDT for tunge 

kjøretøy og vil dermed ha lavere forventet ulykkesfrekvens enn 

tungtransport generelt. Det er vurdert en noe høyere forventet 

ulykkesfrekvens for trafikkulykker på veg i dagen for veg med midtstilt 

kollektivfelt versus sidestilt kollektivfelt. Transport av farlig gods vil 

følge samme trasé og vil dermed også berøres av de samme mulige 

utfordringene i forhold til uvanlig kjøremønster og mulige faremomenter 

i trafikkbildet.  

Transporten vil foregå med yrkessjåfører innenfor strenge regelverk, 

noe som reduserer sannsynligheten for ulykker på et generelt grunnlag.  

Sannsynlighet vurderes til: 50-100 år 

 

Konsekvens: En eventuell ulykke med farlig gods kan i verste fall få svært alvorlige 

konsekvenser. Det er ikke gitt at en ulykke får større konsekvenser enn 

en ulykke med et vanlig kjøretøy/tungt kjøretøy, men skadepotensialet 

er større under transport av farlig gods.  

Med overvekt av gasstransport på delstrekningen er brann og 

eksplosjon en mulig konsekvens. Eksplosjon kan være svært alvorlig for 

omgivelsene og involverte. Ute i det fri vil konsekvensene uansett bli 

mindre omfattende enn i en tunnel. Det er ikke kjent om tid på døgnet 

det fraktes mest farlig gods på delstrekningen. En alvorlig ulykke midt i 

rushtrafikken vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for trafikantene. 

De tunge beredskapsmessige ressursene kommer fra Bergen.   

Konsekvens vurderes til: 1-4 drepte  



 

 

ID nr. 3d Ulykke med farlig gods,  

Delelement 3 

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag fraktes farlig gods på vegen uten midtdeler, noe som medfører økt 

sannsynlighet for alvorlige trafikkulykker. Med midtdeler er det primært 

påkjørsel bakfra og utforkjøring som er mulig på delstrekningen. 

Utforkjøring og velt er generelt et problem ved transport av farlig gods, 

men dette er en like relevant problemstilling i dagens situasjon som 

etter endt utbygging. Utforkjøring kan gi gasslekkasje/eksplosjon under 

gitte omstendigheter. Det vurderes dit hen at risikoen for trafikantene 

vil bli redusert med planforslaget, fordi sannsynligheten for alvorlig 

trafikkulykke med farlig gods blir redusert med midtdeler. 

Redusert 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Ingen forslag til risikoreduserende tiltak.  

  



 

 

 

ID nr. 3e Tunnelbrann,  

Delelement 3  

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Grunnlag: Det er i dag to tunneler på strekningen, Kipletunnelen og 

Harafjelltunnelen. Tunnelene har ett tunnelløp med toveistrafikk uten 

midtdeler. 

På delstrekningen planlegges det to tunneler, Knarrvikatunnelen (750m) 

og Drotningsviktunnelen (1950m). Tunnelene er planlagt med to løp 

med ensrettet trafikk i hvert tunnelløp.  

Tilknyttet Drotningsviktunnelen er det planlagt ramper i tunnel som 

kobles på Drotningsviktunnelen. Lengden på rampene er ca 700m.  

Det er planlagt sidestilt kollektivfelt i Drotningsviktunnelen i østgående 

retning mellom tunnelportal fram til kryss i tunnel hvor 

påkjøringsrampen kobles på tunnelen. Videre østover i tunnelen er det 

ikke kollektivfelt. Det er ikke planlagt kollektivfelt i tunnelen vestgående 

retning. 

 

Avvik fra 

vegnormalen: 
 Trafikkmengdene tilsier 4 ordinære felt. Det legges opp til 2 felt på 

deler av Rv 555 

 Stigning i tunnel kan bli brattere enn 5 % øst for Kipledalen 

 Avkjøring som starter i tunnel 

Årsaker: Typiske årsaker til tunnelbrann er teknisk feil på kjøretøy og kollisjoner. 

For tunge kjøretøy er teknisk feil hyppigste årsak, mens for lettere 

kjøretøy er kollisjon og eneulykke hyppigste årsak. 

Sannsynlighet: Drotningsviktunnelen får relativt bratt stigning/helning, som resulterer i 

forventet antall branntilløp for tunnelene på 0,33 branntilløp i året, som 

tilsier ett branntilløp hvert 3. år.  

Sannsynlighet vurderes til: 1-10 år 

 

Konsekvens:  Konsekvens av tunnelbrann varierer og vil påvirkes av blant annet: 

- hvor brannen inntreffer i tunnelen 

- hvor mange berørte som befinner seg i tunnelen 

- Beredskap (responstid, tilkomst, etc.)  

Tunnelene får rømning, samt at røyken kan kontrolleres. Det antas også 

at en andel av tunnelbrannene vil kunne selvslukkes av bilføreren hvis 

den forårsakes av teknisk svikt. Det vurderes ikke til at samtlige 

estimerte ulykker resulterer i drepte. Røykeksponering kan derimot føre 

til fysiske skader, og i noen tilfeller også alvorlige skader. Det er god 

tilkomst for redningspersonell til tunnelene. Inntreffer tunnelbrannen i 

rushtiden på morgenen eller ettermiddagen er det sannsynlig at 

tunnelene er fylt med kjøretøy i saktegående trafikk.  

Konsekvens vurderes til: Hardt skadde 

Vurdering av 

endring i risiko 

som følge av 

planen 

sammenlignet 

med dagens 

situasjon: 

I dag går veien hovedsakelig i dagen, og i to kortere tunneler. 

Konsekvenser av brann i dag vil mest sannsynlig ikke medføre alvorlige 

konsekvenser. Drotningsviktunnelen er nesten 2km lang og en 

tunnelbrann kan dermed potensielt skade mange mennesker som 

befinner seg i tunnelen. Risiko vurderes som økt.  
Økt 



 

 

ID nr. 3e Tunnelbrann,  

Delelement 3  

(Straume – Storavatnet m/midtstilt kollektivfelt) 

Risikonivå 

Risiko-

reduserende 

tiltak: 

 Brannsimulering av Drotningsviktunnelen pga økt brannrisiko  

 



 

 

 

  

VEDLEGG 4 – ULYKKESSTATISTIKK 

  



 

 

Type ulykke og antall ulykker med ulik skadegrad 

Ulykke type Antall Lettere 
skadd 

Antall 
alvorlige 

skader 

Antall meget 
alvorlige skader 

Antall 
dødsulykker 

 

Bilulykke 297 32 3 9 

 Fotgjenger eller akende 
involvert 10 3 1 1 

 Mc ulykke 26 5 0 0 

 Sykkelulykke 5 2 0 0 

 Totalsum (antall 
ulykker) 338 42 4 10 

 

 Ulykke type Antall lettere 
skadd 

Antall 
alvorlige 

skader 

Antall meget 
alvorlige skader 

Antall 
dødsulykker 

SUM 

Bilulykke 75,4 % 8,1 % 1 % 2 % 87 % 
Fotgjenger eller akende 
involvert 2,5 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 4 % 

Mc ulykke 6,6 % 1,3 % 0 0 % 8 % 

Sykkelulykke 1,3 % 0,5 % 0 0 % 2 % 
Totalsum (antall 
ulykker) 85,8 % 11 % 1 % 3 % 

100,0 
% 

 

Fordeling av ulykkestyper på tid på døgnet 

Tid på 
døgnet 

Antall lettere 
skader 

Antall alvorlige 
skader 

Antall meget alvorlige 
skader 

Antall 
dødsulykker 

Morgen 77 12 0 4 

Dag 170 20 2 3 

Kveld 70 9 1 2 

Natt 19 1 1 1 

Totalsum 336 42 4 10 

 

Forholdet mellom siktforhold og skadekategori 

Siktforhold Antall lettere 
skader 

Antall alvorlige 
skader 

Antall meget alvorlige 
skader 

Antall 
dødsulykker 

Dårlig sikt forøvrig 4 2 1 0 

Dårlig sikt, nedbør 23 2 1 1 
Dårlig sikt, tåke 
eller dis 1 0 0 0 

God sikt, nedbør 62 10 0 3 

God sikt, opphold 230 26 2 6 

Ukjent 16 2 0 0 

Totalsum 336 42 4 10 

 

 

 



 

 

Årsaksforhold og skadegrad 

Årsaksforhold Antall 
lettere 
skader 

Antall 
alvorlige 

skader 

Antall meget 
alvorlige 

skader 

Antall 
døds-

ulykker 

Avsvinging i hver sin retning 1 0 0 0 

Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning 7 1 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler 4 0 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 3 0 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 6 1 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 15 5 1 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 6 0 0 1 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 5 0 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett 
vegstrekning 10 0 0 0 

Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. 1 0 0 0 

Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 4 2 0 0 

Forbikjøring 4 1 0 0 

Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig 4 3 1 1 

Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 1 0 0 0 

Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset 1 0 0 0 

Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen 3 0 0 0 



 

 

Årsaksforhold Antall 
lettere 
skader 

Antall 
alvorlige 

skader 

Antall meget 
alvorlige 

skader 

Antall 
døds-

ulykker 

Høyresving foran kjørende i samme retning 2 0 0 0 

Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig 1 0 0 0 

Kryssende kjøreretninger 7 0 0 0 

Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling 1 0 0 0 

Møting i kurve 34 6 2 3 

Møting på rett vegstrekning 48 13 0 3 

Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy 2 0 0 0 

Møting under forbikjøring i høyrekurve 0 0 0 0 

Møting under forbikjøring på rett vegstrekning 3 0 0 0 

Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen 2 0 0 0 

Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 3 1 0 0 

Påkjøring bakfra 118 7 0 1 

Påkjøring bakfra ved høyresving 2 0 0 0 

Påkjøring bakfra ved venstresving 2 0 0 0 

Påkjøring forøvrig ved venstresving 3 0 0 0 

Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning 5 0 0 0 



 

 

Årsaksforhold Antall 
lettere 
skader 

Antall 
alvorlige 

skader 

Antall meget 
alvorlige 

skader 

Antall 
døds-

ulykker 

Samtidig venstresving 1 0 0 0 

Skifte av felt til høyre 4 0 0 0 

Skifte av felt til venstre 1 0 0 0 

Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen 
bestemt uh.kode 9 0 0 0 

Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor 
vegen 1 0 0 0 

Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme 
kjøreretning 3 0 0 0 

Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme 
kjøreretning 2 0 0 0 

Uhell med uklart forløp ved møting 3 2 0 1 

Venstresving foran kjørende i motsatt retning 3 0 0 0 

Venstresving foran kjørende i samme retning 3 0 0 0 

(tom) 
 

 
  

Totalsum 338 42 4 10 

Sammendrag tabell: 
 
 Påkjøring bakfra forårsaker flest ulykker med Lettere skader (118) 

 Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling forårsaker flest ulykker med alvorlige skader (2) 

 Møting i kurve forårsaker flest ulykker med meget alvorlige skader (13) 

 Møting i kurve og Møting på rett veg forårsaker flest dødsulykker (3) 

 

 

 

 



 

 

Antall ulykker med skadegrad i forhold til tid på døgnet og kjøreforhold 

Kjøreforhold og tid på 
døgnet 

Antall lettere 
skader 

Antall alvorlige 
skader 

Antall meget 
alvorlige skader 

Antall dødsulykker 

Delvis snø / isbelagt veg 14 3 1 1 

dag 10 3 1 1 

kveld 1 0 0 0 

morgen 3 0 0 0 

Glatt ellers 7 0 0 0 

dag 0 0 0 0 

kveld 4 0 0 0 

morgen 3 0 0 0 

Snø / isbelagt veg 25 4 1 0 

dag 7 1 0 0 

kveld 8 0 0 0 

morgen 8 3 0 0 

natt 2 0 1 0 

Tørr, bar veg 164 20 2 4 

dag 98 11 1 1 

kveld 26 3 1 1 

morgen 29 5 0 2 

natt 11 1 0 0 

Ukjent 12 2 0 0 

dag 6 0 0 0 

kveld 2 1 0 0 

morgen 4 1 0 0 

natt 0 0 0 0 

Våt, bar veg 112 13 0 5 

dag 48 5 0 1 

kveld 29 5 0 1 

morgen 29 3 0 2 

natt 6 0 0 1 

Totalsum 334 42 4 10 

 

 



 

 

 

  

VEDLEGG 5 – HOVEDRESULTATER TUSI-BEREGNINGER FOR PLANLAGTE 

TUNNELER PÅ STREKNINGEN



 

 

 

 

Hovedresultater fra TUSI-beregninger av planlagte tunneler på strekningen. Det er lagt til grunn estimert trafikkmengde for år 2043 i beregningen. 

        

Trafikk 

arbeid 

x 1000kjtkm 

Ulykker 

  

Branner pr år Havari 

Navn 
 

ÅDT Lengde pr år frekvens Lett Tung pr år 

(år 2043) (m) 

     
Kolltveittunnelen 18510 1100 7537,161 0,947 0,126 0,069 0,014 75,37161 

          

Straumetunnel 19110 850 6037,69 0,894 0,148 0,055 0,011 54,33921 

               

Arefjordtunnelen 30660 750 8567,753 1,365 0,159 0,078 0,015 77,10978 

         

Drotningsviktunnelen 30757 1950 22066,43 1,737 0,079 0,201 0,040 220,6643 

         

Rampe mot øst 4760 1050 1851,373 0,244 0,132 0,017 0,003 18,51373 

         

Rampe mot vest 4420 1050 1719,132 0,228 0,132 0,016 0,003 17,19132 

 



 

 

 

  

VEDLEGG 6 – HOVEDRESULTATER TUSI-BEREGNINGER FOR PLANLAGTE 

TUNNELER MED DAGENS TRAFIKKMENGDE



 

 

 

 

Hovedresultater fra TUSI-beregninger av planlagte tunneler på strekningen. Det er lagt ÅDT for dagens situasjon til grunn i 
beregningen. 

        

Trafikk Ulykker 

 

Branner pr år Havari 

 
Navn 

 

 
ÅDT  

(dagens 
trafikkmengde) 

 
Lengde 

(m) 

Arbeid 
x 1000kjtkm 

 
pr år 

 
frekvens 

 
Lett 

 
Tung 

 
pr år 

        Kolltveittunnelen 14200 1100 5782,155 0,726 0,126 0,053 0,010 57,82155 

          

Straumetunnel 15080 850 4764,436 0,705 0,148 0,043 0,009 42,87992 

               

Arefjordtunnelen 19920 750 5566,524 0,887 0,159 0,051 0,010 50,09872 

         

Drotningsviktunnelen 21700 1950 15568,53 1,226 0,079 0,142 0,028 155,6853 

         

Rampe mot øst 3120 1050 1213,505 0,167 0,138 0,011 0,002 12,13505 

         

Rampe mot vest 3360 1050 1306,852 0,178 0,136 0,012 0,002 13,06852 

 


