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1 ANALYSEOBJEKT, FORMAL OG
VURDERINGSKRITERIER

Formålet med tunnelen gjennom Tjernfiellet er å forbedre fremkommeligheten og

trafikksikkerheten på strekningen. Se planheftet for øvrig.

Prosjektet består av:

Rv. 77: Tunnel ca. 3 200 m. Veg i dagen ca. 800 m.
E6: ca. 650 m (kanalisering av kryss med rv. 77)
Lokalveg ca. 450 m (tilknytning mellom ny og eksisterende rv. 77)
Massedeponi
Omklassifisering av ca. 4 500 m av eksisterende rv. 77

Det antas at det må mellomlagres ca. 300 000 løse m3 tunnelmasse i grustaket på
Hestbrinken.

Tunnelen antas ferdigstilt tidligst 2016, hvis midler stilles til rådighet, se planheftet for øvrig.

1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET
Risikoanalysen tar for seg trafikant--, og personsikkerhet, samt og miljøforhold for

strekningen

Avgrensning: Risikoanalysen tar ikke for seg HMS i byggefasen da det finnes egne krav til
dette i kontrakten SVV inngår med hovedentreprenør.
Det blir utført en trafikksikkerhetsrevisjon av planen som fokuserer mer i detaljer på
trafikksikkerhet, på et senere tidspunkt som en del av kravene i vegsikkerhetsforskriften.

1.2 DAGENS SITUASJON
Strekningen har i dag store utfordringer med tungtransport over fiellet på vinteren, mange

tunge kjøretøy har problemer med fremkommeligheten på glatt føre. Strekningen er «fryktet»

blant europeiske lastebilsjåfører og mange velger annen rute, som er lengere for å unngå

Tjernfiellet. Veien over fjellet er relativt ofte stengt pga. tunge kjøretøy som har satt seg fast,

dette utgjør også en trafikksikkerhetsrisiko. Se planheftet for øvrig.

1.3 FORMAL OG KRAV TIL RISIKOANALYSE
En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet
og miljø. Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer ("beste praksis") og skal være
et positivt bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig og sikre at miljøet ikke skades.
Risikoanalysen skal belyse risikobildet, dvs. indentifisere uønskede hendelser, årsaker til disse
og mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet.

Kravet om risikoanalyse på reguleringsplan-nivå er hjemlet i Plan- og bygningslovens (PBL)
kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen § 3-1, bokstav h:

«h) fremme samfunnssikkerhet ved åforebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljo og
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.»
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Samt kapittel 4. Generelle utredningskrav § 4-3: «Samfunnssikkerhet og risiko- og
sårbarhetsanalyse»

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomfores for planområdet, eller selv foreta slik analyse.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som folge av
planlagt utbygging. Område medfare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nodvendig for å
avverge skade og tap.» (ref. Lovdata)

1.4 METODE
En generell metode for risikovurderinger i fem trinn ble brukt. Metoden bygger på HAZID

(HAZard IDentification), som er en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse.

HAZID innebærer en risikogjennomgang av analyseobjektet på ulike nivåer i en gruppe med

relevant kompetanse. Gjennomgangen foretas på minst to nivåer:

En overordnet gjennomgang av hele prosjektet med tanke på å identifisere generelle

risikofaktorer og deres bidrag til risiko. Hensikten er å kartlegge risikonivå og

risikoprofil ved hele prosjektet som grunnlag for valg av hovedløsninger og

identifisere elementer som bidrar til risiko og bør bearbeides.

En mer detaljert gjennomgang av de enkelte elementene i planen for å kartlegge

spesifikke risikofaktorer og optimalisere utformingen. Figuren under viser de fem

trinnene i metoden som ble brukt for å gjennomføre risikovurderingen.

1. Beskrive analyseobjekt, formål og

2. Identifisere sikkerhetsproblemer

Vurdere risiko

Foreslå tiltak

Dokumentere
3.

Figur 1: Generell metode for risikovurderinger (kilde: Veileder for
risikovurderinger i vegtrafikken SVV).
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1.5 RISIKOVURDERINGSPROSESSEN
Roar Andersen SVV tok initiativ til å få gjennomført en risikoanalyse av
detaljreguleringsplanen.

Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens
vegvesen (SVV) På møtet deltok følgende personer som er satt opp i tabell I. Personene
deltok med sine kunnskaper om området som vegsystemet skal bygges i, og sine
fagkunnskaper i forhold til vegprosjekter, trafikksikkerhet, brann og redning.

NAVN REPRESENTERER

Roar Andersen SVV, Ressursavd. Bestiller av risikoanalysen

Henrik Wildenschild SVV, Miljø- og trafikksikkerhetsseksjonen
Region nord.

Arild Madsen SVV, Ressursavd.

Rune Amundsen SVV, Trafikksikkerhetskoordinator. Vegavd.
Nordland

Christian Høydal Forsmo SVV, Sikkerhetskontrollør

Trond Albrigtsen SVV, Ressursavd.

Ivar Hogstad Salten Brannvesen

Tore Jodal Salten Brannvesen

Idar Henriksen Politiets data- og materielltjeneste

Per Arnt Ludvigsen Salten Politi, Fauske

Tabell 1: Deltakere på HAZID - samling, Bodø, 13.11.2012 kl. 09.00- 15.00

Rapporten er skrevet av Henrik Wildenschild, som også var prosessleder for HAZID-
samlingen.

Saltdal Kommune var invitert, men var ikke til stede.
Idar Henriksen forlot møtet etter 2 timer. (samband i tunnelen ble diskutert da han var til
stede).

Risikovurderingen baserer seg på deltakernes kompetanse og erfaringer og diskusjoner i
gruppa. Gjennom diskusjonene ble det etablert et felles bilde av risiko ved de ulike løsningene
i prosjektet som presenteres i denne rapporten.

Rapporten vil bli sendt på epost til alle deltakere. Bestiller Roar Andersen har ansvaret for
distribusjon og har også ansvaret for en evt. publisering/offentliggjøring av rapporten.
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1.6 VURDERINGSKRITERIER
Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i vegprosjekter i Statens vegvesen. De
valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra fiere forhold som standarder og normaler,
Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i forhold til
omgivelsene de skal fungere i.

Nullvisjonens krav til sikre veger:

Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste

for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi

trafikantene nødvendig informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til

ønsket fart gjennom linjeføring, utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å

handle riktig og vanskelig å gjøre feil.

Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen

skal ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være tilpasset

vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne.

Det opereres med 3 ulike nivåer som sikrer 90 % overlevelsesgrad:
gående og syklende, maks 30 km/t ved krysningspunkt
sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss
møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk)
utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen)

De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene
og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra
disse. En risikoanalyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil
være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi vil tillate.

I arbeidet med risikovurderingen har gruppa tatt utgangspunkt i de foreliggende løsningene i
forslaget til detaljreguleringsplanen, vurdert risiko ved disse og foreslått eventuelle
risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i endelig byggeplan. Tiltakene dreier seg om å
optimalisere utformingen av veganlegget med hensyn til risiko for trafikkulykker og risiko for
skading av miljø. Gruppa har anslått sannsynligheter for ulike hendelser og kommet fram til et
bilde av forskjellene i hyppighet og konsekvens av hendelsene.

1.7 DATAGRUNNLAG
Det er brukt div. plantegninger for prosjektet, Ressursavd. (SVV) har levert alle andre data
som er opplyst. NVDB er brukt for å innhente opplysninger om ulykker på den eksisterende
strekning. TUSI-beregning (brannberegning) utført etter møtet. Det var ingen registrerte
personskadeulykker i området de siste 4 år og tas derfor ikke med videre, da dette er et nytt
veganlegg meget forskjellig fra dagen vegsystem på stedet. Andre data som for eksempel
responstid for nødetatene fremkom på HAZID-samlingen.

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel
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KOMMENTAR

Tunnel ca. 3200 m og ca.
800 m veg i dagen.

Se planheftet

ÅDT 655 i 2011

LNG transport fra
hammerfest, fiskebiler
Trelast fra Sverige og
avfallstransport til
Sverige. Mulig at det i
fremtiden etableres
drivstoffanlegg ved
Junkerdal. En del
hytteturister frakter større
mengder med (usikret)
drivstoff i privatbiler for
bruk ved f.eks. snøscooter.

Ekstra trafikk i forbindelse
med helg (hyttetrafikk).
Lite trafikk på vinteren
over gammel vei på
Tjernfjellet, denne vil
høyst sannsynlig øke mye
på vinteren når tunnel blir
det nye alternativet i stedet
for Tjernfiellet.

80 km/t i tunnel

Myke trafikanter ledes inn
på "Gammelveien"

DATAGRUNNLAG

Veglengde (total inkl, bru og Ca. 4000 m
tunnel).

Kjørefeltbredde

Trafikkvolum/årsdøgntrafikk 820 (+20 år)
ÅDT

Andel tungtrafikk 26 % (+20 år)

Farlig gods Ja

ÅDT sesongvariasjoner Ja

Hastighetsaspekter 90/80 krn/t

Myke trafikanter Ja

Ulykkesdata fra NVDB Det er registrert 0 uhell med Data i NVDB stammer fra
personskade i løpet av de Politiets STRAKS-
siste 4 år i området. register.

Tabell 2: Datagrunnlag.

1.8 TUSI-beregning RV77 Tjernfjell tunnel
TUSI (Tunnelsikkerhet): Ved hjelp av geometriske data for tunnelen beregnes en forventet
ulykkesfrekvens for deler av og hele tunnelen. Beregningene er basert på norske og
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utenlandske undersøkelser som dokumenterer sammenhengen mellom ulykkesfrekvens og
geometriske forhold.

ÅDT: 820 kjt./døgn
Tunnellengde: 3260 m
Tungtrafikkandel: 25 %
Fartsgrense: 80 km/h

Havari / Kjøretøystopp
Personskadeulykker
Branntillø lett k'øretø
Branntillø tun k'øretø
Branntillø total
Ulykkesfrekvens *

Antall hendelser pr. år
12

0,074
0,007
0,005
0,012

0,076

Tid mellom hver hendelse
30 dager
13,5 år
143 år
200 år
83 år

* Ulykkesfrekvens = antall personskadeulykker pr. mill.kjt.km

Tabell 3: TUSI- beregning

Kjøretøystopp: betyr normalt at kjøretøyer slipper opp for drivstoff, eller får
motorstopp. Normalt vil slike hendelser ikke kreve aksjon fra
utrykningskjøretøy.

Personskadeulykker: vil kreve innsats fra politi / ambulansekjøretøy.

Branntilløp: vil kreve stenging, utrykning, slokking og eventuelt evakuering av hele
tunnelen.

TUSI-beregning utført:
Dato: 15.11.12
Christian Høydal Forsmo
Sikkerhetskontrollør Statens vegvesen Region nord. Seksjon: Byggherre

2 IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER

2.1 FREMGANGSMATE
Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede
hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Vi har også sett på risiko i forhold
til miljø som støy og forurensning. Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske
forhold og risikofaktorer for dette.

2.2 HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE?
Det er vurdert ulike hendelser som satt i tabellene nedenfor. Tabell 5 viser

Definisjon: Normal risiko (med normal risiko menes: akseptabel risiko sammenlignet med
lignende veianlegg bygget etter dagens normer, krav, standard, trafikkmengde og
sammensetning). Når det står OK menes at tenkt løsning har normal risiko.

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel
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SJEKKLISTE PLANLAG
IDENTIFISERING AV

RISIKO-
FAKTORER

T VEG OG TUNNEL
RISIKOFORHOLD
SPØRSMÅL BIDRAG TIL

RISIKO
SIKKERHETS-
KRITISKE
FORHOLD
1 Logisk og lettlest

2 Informativ og
ukomplisert

3 Invitere til ønsket
fart

4 Beskyttende
barrierer

5 Fartsnivå tilpasset
menneskets
tåleevne

6 Trafikkmengde

7 Drift og
vedlikehold

8 Belysning

9 Registrerte ulykker
på aktuelle
strekning eller
tilsvarende ve er

10 Andre forhold

Er standarden tilpasset
trafikkmengden?
Er det liten variasjon i
trafikkmengden?
Er andelen mindre enn
10 %?
Er standarden
forutsigbar i iht.
kravene?
Er andelen
møteul kker liten?
Er det få alvorlige
personskader?

Mil'ø, støv, stø ,

8

Kryss,
på/avkjøringer.
kurver, gangfelt
Vegmiljø. sikt.
vegutstyr, skilting
og o merkin
Linjeføring.
geometri,
vegbredde
Rekkverk,
sideterreng

Gangfelt

Kryss

Veg med ÅDT
>4000 uten
midtrekkverk
Harde hindre i
sikkerhetssonen
uten siderekkverk

Vegstandard

Variasjon

Andel tunge
k'øretø
Friksjon, sikt,
rekkverk,
s ord bde
Møteulykker

Antall, type og
alvorlighetsgrad

Er vegen forutsigbar
for trafikantene?

Gir vegmiljøet bare
nødvendig
informas'on?
Er sikker fart et
naturlig valg?

Kan en feilhandling få
alvorlige
konsekvenser?
Er fartsnivået under 30
km/t?

Er fartsnivået over 50
km/t?
Er fartsnivået under 70 Ikke aktuell
km/t?

Er fartsnivået under 70
km/t?

Andel på ca. 26
% (+20år)

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel



SIKKERHETS- RISIKO-
KRITISKE ORHOLD FAKTORER

Helhetsvurdering

forurensnin med mer?
SPØRSMÅL BIDRAG TIL

RISIKO

9

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn
Tabell 4: SJEKKLISTE PLANLAGT VEG OG TUNNEL. IDENTIFISERING AV
RISIKOFORHOLD

SIKKERHETSPARAMETRE RISIKOANALYSE TUNNEL

SIKKERHETSPARAMETER SPESIELLE KOMMENTAR
FORHOLD
VED
TUNNELEN

Tunnellengde Ca. 3200 m

Antall løp 1

Antall kjørefelt og 2 og 3,25 m 2 kjørefelt 1 i hver retning 3,25 m hver
kjørefeltbredde

Kryss/rundkjøring i tunnel nei

Tverrsnittsgeometri T 9,5

Stigning (3-5 %) 3,4 % Stigning fra vest opp mot øst

Enveis- eller toveistrafikk to

Stoppsikt lht. håndbok om tunnelbygging. Trond
Harborg (TS-revisor) har godkjent stoppsikt.
Er innenfor kravene.

Konstruksjonstype I fjell

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel
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Trafikkvolum/årsdøgntrafikk + 20år = 820

ÅDT sesongvariasjoner

Prosentandel tunge kjøretøy og

type tungtransport

Særtrekk ved adkomstveger

Hastighetsaspekter

Avløp for brannfarlige og
giftige væsker

Ankomsttid for redningstjeneste
(antatt utrykningstid etter alarm
er mottatt)

+20år Ca. 26

nei

80 km/t

ja

Politi 45min.

Brann 30
min.

Ambulanse
25 min

Geografi og meteorologi Dominerende
vind fra øst
mot vest.

Ekstra trafikk i forbindelse med helg
(hyttetrafikk). Lite trafikk på vinteren over
gammel vei på Tjernfiellet, denne vil høyst
sannsynlig øke mye på vinteren når tunnel blir
det nye alternativet i stedet for Tjernfiellet.

LNG transport fra hammerfest, fiskebiler
Trelast fra Sverige og avfallstransport til
Sverige. Mulig at det i fremtiden etableres
drivstoffanlegg ved Junkerdal. En del
hytteturister frakter større mengder med
(usikret) drivstoff i privatbiler for bruk ved
f.eks. snøscooter.

Ingen spesiell type er kjent. Det kan være
møbeltransport, fisketransport m.m.

Veg i dagen 90 km/t

Diskutert med brannvesenet på møtet

Det opplyses på møtet at det er generelt lite
vind pga. omkringliggende fjell. Ingen
målepunkter nært området på
nb.windfinder.com Det bør undersøkes når

tunnelen er ferdigbygd, da lokale vindkast
pga. fjell kan være annerledes enn området for
øvrig. Brannvesen bør sjekke dette i
beredskapsplan som SVV utarbeider til
åpningsdagen.

Flom ved vassdrag vil ikke berøre tunnel eller
vegen pga. stor høydeforskjell.

Transport av farlig gods ja

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel
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Ventilasjon Nei ingen

Myke trafikanter nei


Iht. krav i håndbok om tunnelbygging. Lav

ÅDT gjør at det ikke utløser krav om

ventilasjon.

De skal bruke "gammelvegen" over
Tjernfiellet. Denne vil kun være mulig å bruke
når det ikke er snø, da den gamle vegen over
Tjemfiellet ikke vil bli brøytet. Det meldes om

svært lite myke trafikanter i området.

Brannsikring/dimensjonering. ja Dekket PE-skum

Dekket eller udekket PE-skum

Vann- og frostsikring ja PE-skum (dekket)

Omkjøringsmuligheter Ja Gammel veien over Tjernfiellet. Kan evt.

brøytes ved behov. Andre omkjøringsveger i
området men ganske lang omkjøringsveg. Se
beredskapsplan når denne er ferdigstilt.

Føringsveier for elektrisk kraft Ikke klarlagt på nåværende stadie.

Tabell 5: SIKKERHETSPARAMETRE RISIKOANALYSE TUNNEL

SAMMENLIGNING MOT KRAV I TUNNELKLASSER FRA A OG B, (DENNE
TUNNELEN ER KLASSE B).

TEMA

Tunnelprofil

Belysning

GENERELLE KRAV

Tunnelprofil 5.5, 8,5. 9.5

Fri høyde 4,6 m

Minimum høyde til teknisk
utrustning over kjørebanen

Fri høyde under sidemonterte skilt
minimum

Kjørefeltbredde minimum 3,25 m
(for tunneler over 500 m) Ved
saktegående tung trafikk er
minimum kjørefeltbredde 3,5 m.

Ved 60 km/t er lengde på
inngangssone 50 m. Lengde på
overgangssone I og II er begge 80

TUNNELEN

9,5

Ja, Iht. krav i håndbok.

Iht. krav i håndbok.

Iht. krav i håndbok.

Iht. krav i håndbok.

Iht. krav i håndbok.
Solblending skal ikke
være noe problem ved

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel
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m. Luminansnivå (cd/m2) i denne tunnelen
tunneler med ADT 2500;

Inngangssone —50
Overgangssone I -10
Overgangssone II —2
Indre sone —0,5

Havarinisjer og snunisjer skal
belyses slik at de visuelt skiller seg
ut fra tunnelen for øvrig. Fra
tunnelklasse B

Dreneringssystem i undersjøiske
tunneler skal overdimensjoneres
med 50 % eller mer i forhold til
dim. Kapasitet i tunneler.

Anlegg.

0,4 m til sikring mellom
normalprofil og sprengningsprofil.

Havarinisje hver 500 m. Fra klasse
B.

Ved ÅDT (20) <=2500 og stigning
over 5 % i en lengde over 1 km, bør
det vurderes en ekstra havarinisje
pr km stigning. I tunneler med
toveistrafikk og stigning over 5 %,
over en lengde større enn 1 km,
skal det anlegges et eget
forbikjøringsfelt når ÅDT (20) >
2500. Fra klasse B.

Snunisje hver 2000 m. Fra klasse
B.

Belysning i nisjer

Drenering

Vann- og frostsikring

SIKKERHETSTILTAK

Havarinisje

Havarinisje

Snusnisje

Ja, iht. krav i håndbok.

Ikke aktuell.

Iht. krav i håndbok.

2/3 menes å være godt
fjell, 1/3 med dårlig
fjell. Under driving blir
det bestemt hvor det
skal være vann- og
frostsikring. Som regel
er dette PE-skum dekket
med sprøytebetong. Iht.
krav i håndbok.

Ja, Iht. krav i håndbok.
Nisjevegger har i
håndbok krav om 1:10
slik at det ikke kan bli
bråstopp ved kollisjon.

Ikke aktuell.

Ikke aktuell, da tunnelen
må være min 4000 m

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Rv. 77 Tjernfjellet tunnel



SIKKERHETSUTRUSTNING
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Avbruddsfri strømforsyning,
minimum 1 time driftstid er
påkrevd for:

Overvåkning, styring
Rødt stoppblinksignal
Sikkerhetsbelysning
Evakueringslys
Nødtelefon
Serviceskilt
Kommunikasjons- og
kringkastingsanlegg

Fra klasse A.

Avbruddsfri strømforsyning kan
vurderes for ventilasjons-anlegg

Skal tennes automatisk ved f_jerning
av brannslokker eller alarm for
brannsentral. Monteres på en side,
innbyrdes avstand ca. 62,5 m og i
kurve med sikt fra lys til lys.
Lysytelse ca. 1800 Lu, fargetemp
ca. 4000 K. Fra A.

Avbruddsfri strømforsyning

Evakueringslys, ledelys

Ja, iht. krav i håndbok.

Min. 1 time driftstid og
min 8 timer driftstid til
nødnettet (nødetatenes
kommunikasjonssystem)
ved bruk av UPS

Ja, iht. krav i håndbok.

Tabell 6: SAMMENLIGNING MOT KRAV I TUNNELKLASSER FRA A OG B

RISIKOANALYSE TUNNEL OG VEG

NR ELEMENT HENDELSE RISIKO
1 Tunnel / veg Påk'ørselbakfra
2 Påk'ørsel tunnelve /installas'oner
3 Møteulykke

4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Elg og rein krysser
vegen på vestsiden av
tunnelen. Kjent
elgtrekk. Rein slippes
ut på beite i nærheten
og trekker forbi ved
området ved
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tunnelåpning på
vestsiden av
tunnelen.

5 Kollisjon med stein og is

6 Portal / veg Påkjørsel portal

7 Utforkjøring mot sideterreng

14

8
9 Brann
10

11 Lekkasjer
12
13 Utenfor tunnel
14 Støv
15 Støy
16 Ytre miljø

Trafikkulykke i vegbanen
Brann i lett k'øreto
Brann i tungt kjøretøy

Farli ods i tunnel o ve
Vann i tunnel o ve
Utfork'ørin å ve inn mot tunnelen
Berørin s unkter
Berørin s unkter
Biologisk mangfold nært tunnelen

Høy andel
tungtransport på 26
%, lang responstid fra
redningsetater. Vifter
bør vurderes

17 Friluftsområde nært tunnelen
18 Kulturminner nær tunnelen
19 Landbruk nært tunnelen
20 Drikkevann nært tunnelen som kan forurenses
21 Verneplan vassdrag berørt nært tunnelen

22
23
24
25
26 Opphold
27 Annet

Geolo isk forhold i tilknytning til tunnelen
Nedslagsfelt for tunnelvann
Utsli av tunnelvann
Saltin i tunnel o utsli
0 hold i tunnelen ved dårli vær

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn
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Tabell 7: RISIKOANALYSE TUNNEL

Tunnelen bygges iht. gjeldende krav i SVV håndbøker, avvik fra disse normaler behandles av
Vegdirektoratet.

2.3 MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE

Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette kan være
uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og
vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller
omgivelser (barrieremangler) og så videre.

3 VURDERING AV RISIKO

3.1 FREMGANGSMATE

Hver uønskede hendelse er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen.
Det er brukt en enkel risikomatrise med 4 x 4 felt. Dette gir et helhetlig risikobilde av alle
hendelsene. Tallene i risikomatrisen stammer fra skjemaet «risikoanalyse tunnel og veg»,
hvor hver nr./tall henviser til en gitt uønsket hendelse.

Med risiko menes sannsynlighet multiplisert med konsekvensen. Usikkerhet vil alltid være en
del av et risikobilde, man vet aldri nøyaktig hvor stor sannsynlighet en hendelse har for å skje,
og konsekvensen kan påvirkes av tilfeldigheter og små marginer. Når HAZID-samlingen
antar en sannsynlighet og en konsekvens er det ut i fra, erfaring og kvalifiserte anslag.

Risikoanalyse har nesten alltid en utfordring i forhold til usikkerheten i forbindelse med noen
typer uønskede hendelser, der er derfor ikke alltid hensiktsmessig å plassere disse i en
risikomatrise, men fortsatt viktig at disse diskuteres og forsøkes løst med anbefalte tiltak hvor
man bruker et føre var prinsipp. Tunnelen må sikkerhets godkjennes iht.
tunnelsikkerhetsforskriften hvert 5. år og i den anledning kan det skje at man finner nye
problemstillinger i forbindelse med det.

I Risikomatrisen er det kun tatt med de uhellstyper som vi mener er spesielt
fremtredende, dvs, at de mulig overstiger akseptabel risiko.

15
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RISIKOMATRISE LIV OG HELSE

FREKVENS LETTERE HARDT DREPT FLERE
KONSEKVENS SKADD SKADD DREPTE
SVÆRT OFTE
MINST 1 GANG
PR ÅR
OFTE U114 (veg)
MELLOM HVERT
1-10 ÅR
SJELDEN
MELLOM HVERT
10-100 ÅR
SVÆRT SJELDEN
SJELDNERE ENN
HVERT 100 ÅR

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes
Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig

Uh = Uhellstyper: 4 = Påkjørsel av dyr. 10 = Brann i tungt kjøretøy

Tabell 8: Risikomatrise Liv og helse.

RISIKOMATRISE MILJØ OG ØKONOMI
MILJØ OG INGEN LITEN STOR MEGET STOR
ØKONOMI KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD

ELLER ELLER ELLER ELLER
EFFEKT EFFEKT EFFEKT EFFEKT

16

SVÆRT OFTE

MINST 1
GANG PR ÅR
OFTE -
MELLOM
HVERT 1-10
ÅR
SJELDEN -
MELLOM
HVERT 10-100
ÅR
SVÆRT
SJELDEN -
SJELDNERE
ENN HVERT
100 ÅR

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes
Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig
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Uh = Uhellstyper: 4 = Påkjørsel av dyr (rein og elg), (i et miljø/dyrevellferdsperspektiv)

Tabell 9: Risikomatrise Liv og helse, miljø veg.

4 HELHETLIG RISIKOBILDE OG TEMAER DISKUTERT PÅ
HAZID-SAMLINGEN.

Tunnelen og nytt vegsystem vil forbedre fremkommeligheten betraktelig spesielt på vinteren.

Trafikksikkerheten vil også å bli bedre, men høyere fart kan gi større konsekvenser ved

ulykker spesielt ved møteulykker. Det bør vurderes om det bør være sinusfrest rumlelinje

midtlinje.

Det skal være et tilbud til myke trafikanter (gjelder ikke på vinteren og eller ved mindre enn

potensielt 50 myke trafikanter i døgnet). Derfor bør den gamle veien kunne brukes av myke
trafikanter, ellers skal det tilrettelegges for myke trafikanter i tunnelen. Det innebærer økt

belysning og ventilasjonskrav. Eierforholdet til den gamle vegen må avklares og det må tas en

beslutning om vegen skal vedlikeholdes i fremtiden. Brannvesenet ønsker at den gamle vegen

er operativ hele året, noe som krever brøyting. Vifter i tunnelen og stor slukkevannskum på

vestsiden kan kompensere for at det kun vil være en reel innsatsveg. Samtidig kan etablering

av et område på østsiden av tunnelen tilrettelagt slik at helikopter kan lande redusere risikoen

ytterligere. Vi anbefaler at det etableres en snuplass for enden av den gamle vegen hvor

kjøretøy fra østsiden ikke kan komme inn. Denne snuplassen vil egne seg godt til en

landingsplass for helikopter, samtidig som kjøretøy fra øst ikke samler seg opp her ved en

ulykke og forhindre helikopter i å lande.

Tollvesenet bør bli med på høringen da de har oversikt over hvilken type farlig gods som

passerer grensen. Eller at de har andre innspill.

Politiet ønsker å ha mulighet for fartsmåling i tunnelen, for deretter å kunne ha en plass å

vinke kjøretøy inn til siden på utsiden av tunnelen.

Ventilasjon er ikke krav til denne tunnelstørrelsen ved ÅDT under 1000.

Både brannvesenet til stede på møtet og sikkerhetskontrollør Christian Fløydal Forsmo

anbefaler at det monteres brannventilasjon grunnet lang innsatstid fra redningsetatene. Kun en

reel innsatsveg, høy andel tungtransport med og uten farlig gods. For øvrig er ÅDT 820 tett

opp til kravet om ventilasjon ved ÅDT på mer enn 1000. Det kan tenkes at strekningen blir

mye mer populær enn antatt å bruke på vinteren, når det kommer tunnel. Slik at ÅDT mulig

kan bli på mer enn 1000 et stykke inn i fremtiden. Det vil koste mye å montere vifter i en

tunnel som ikke er bygget i utgangspunktet for å ha vifter.
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Nødetatene skal i nær fremtid gå over til digitalt nødnett, det må sikres at det er analogt og

digitalt kommunikasjonsutstyr i tunnelen. Dette kan avgjøres i sluttfasen av drivingen av

tunnelen, da vet SVV hvor langt nødetatene er kommet med utbyggingen og bruken av det
nye digitale nødnettet. Det vi må unngå er at det kun monteres digitalt nødnett i tunnelen, men
at det digitale nødnettet utenfor tunnelen ikke er ferdig utbygd, slik at man reelt ikke har noe
kommunikasjon inne i tunnelen. Det er mulig at det må vurderes at det monteres både analogt
og digitalt. Evt. mobildekning i tunnelen er opp til mobiloperatørene å velge om de skal

montere.

Det er mye elg i området og det er elgtrekk rett forann tunnelinnslaget på vestsiden.
Reindriftseiere slipper løs rein på beite i området og de bruke samme området som elgen til å

krysse vegen. Det anbefales at det monteres viltgjerde i området mellom E6 og
tunnelinnslaget og en viltovergang over eller ved tunnelinnslaget. Økt belysning og skiltet fart
på 60 km/t kan være et annet tiltak.

5 ANBEFALTE RISIKOREDUSERENDE TILTAK
Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig. Forslag til tiltak
er Hazid-samlingens vurdering, formulert av forfatter av rapporten.

Tiltakene er ikke listet opp i prioritert rekkefølge.

Uh Hendelse Tiltak
4 (veg) Påkjørsel av rein Det monteres viltgjerde i området fra E6 helt inn

mot tunnelinnslaget på vest siden av tunnelen.
Etablere viltkorridor/overgang rett over
tunnelinnslaget, eller tilsvarende løsning som
forhindrer rein og elg i å passere vegen rett før
tunnelinnslaget. Dette vil antakelig også
forhindre dyr i å gå inn i tunnelen fra vestsiden.
Det bør også vurderes å sette opp gatebelysning
i dette området og evt. skilte ned hastigheten til
f.eks. 60 km/t i området fra E6 inn mot
tunnelen. Ved en god løsning med viltgjerde og
viltovergang er det mulig sistnevnte ikke er
nødvendi .
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Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes

19

Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig

Tabell 10: Oppsummering av anbefalte tiltak fra risikomatrisen.

Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av
andre ting som er nevnt andre steder i rapporten. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet
eller nye opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv.

Rapport slutt.

Henrik Wildenschild 26.11.12
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