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I forbindelse med utbedring av en ca. én kilometer lang strekning av fv. 33 forbi Skreikampen, skal det 

bygges en 460 meter lang tunnel. Tunnelen skal redusere fare for utglidning og ras, samt sikre 

fremkommeligheten i begge retninger.  

I henhold til SVVs håndbok N500 [B] skal det for nye tunneler over 500 m gjennomføres en risikoanalyse 

for å dokumentere risiko. Siden Skreikampentunnelen kun er 460 meter lang og derfor ligger like under 

dette kravet, ønsker Viken Fylkeskommune likevel å gjennomføre en risikoanalyse for tunnelen. Sweco 

er engasjert for å bistå med dette arbeidet. 

Formålet med risikoanalysen er å kartlegge risikobildet for Skreikampentunnelen, slik at det kan tas 

bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet. Risikoanalysen skal vurdere og foreslå kompenserende 

tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  

Fylkesveg 33 er en viktig regional veg mellom Gjøvik og Gardermoen/Oslo, og fungerer som 

avlastningsveg for E6 og rv4. Flere steder på strekningen er preget av bratt sideterreng på begge sider 

av vegen, med Mjøsa i øst. Tunnelen vil få en gjennomsnittsstigning på 2,54 % i sørlig retning. Tunnelen 

vil ha en ÅDT på i overkant av 1600 etter ibruktagelse, der tungtrafikk vil utgjøre ca. 16 %. Fartsgrensen 

på strekningen og gjennom tunnelen vil være 80 km/t. 

Metodikk for risikoanalysen og vurderingskriterier benyttet i analysen, er hentet fra Statens Vegvesen sin 

«Veiledning for risikoanalyser av vegtunneler» [C]. Beregninger ved bruk av TØI-modell, samt 

erfaringsdata fra inntrufne trafikkulykker og branner i norske tunneler, er brukt for å vurdere forventede 

sannsynligheter og konsekvenser for de ulike ulykkestypene. 

Det ble avholdt et fareidentifikasjonsmøte 09.06.2021. I dette møtet ble det lagt vekt på å identifisere 

mulige forhold som beskriver risiko ved Skreikampentunnelen.  

Totalt ble det avdekket 29 risikoer i fareidentifikasjonsmøtet. Ingen av risikoene er vurdert som 

uakseptable, og de fleste risikoene er vurdert å havne i gult risikoområde. Alt i alt er risikobildet for 

tunnelen lavt. Det konkluderes med at selvbergingsprinsippet er godt ivaretatt i tunnelen, selv uten 

sikkerhetsutrustning. Tunnelen er kort, har liten stigning og lav ÅDT. Det er i all hovedsak lav 

sannsynlighet for at ulykker oppstår i og utenfor tunnelen, og det er få lokale forhold som tilsier at 

risikonivået er forhøyet. Og dersom en ulykke skulle oppstå, har man gode muligheter til å rømme ut en 

av utgangene før ulykken eskalerer. Det er i tillegg kort avstand til brannvesenet i Feiring, som kan være 

på stedet på omtrent ti minutter.  

I kapittel 7 er det listet opp ytterligere risikoreduserende tiltak som bør vurderes implementert. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med utbedring av en ca. én kilometer lang strekning av fv. 33 forbi Skreikampen, skal det 

bygges en 460 meter lang tunnel. Den nye utformingen skal redusere fare for utglidning og ras, samt sikre 

fremkommeligheten i begge retninger.  

I henhold til SVVs håndbok N500 [B] skal det for nye tunneler over 500 m gjennomføres en risikoanalyse for 

å dokumentere risiko. Siden Skreikampentunnelen kun er 460 meter lang og derfor ligger like under dette 

kravet, ønsker Viken Fylkeskommune likevel å gjennomføre en risikoanalyse for tunnelen. Sweco er 

engasjert for å bistå med dette arbeidet. 

 

1.2 Formål 

Formålet med risikoanalysen er å kartlegge risikobildet for Skreikampentunnelen, slik at det kan tas bevisste 

beslutninger med hensyn til sikkerhet. Risikoanalysen skal vurdere og foreslå kompenserende tiltak for å 

oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  

 

1.3 Avgrensninger 

Følgende avgrensninger ligger til grunn for analysen: 

• Analysen avgrenses til selve tunnelen samt ca. 250 meter «i dagen» på hver side av tunnelen.  

• Analysen dekker kun personrisiko under normal drift, ikke materielle skader, miljøeffekter eller 

terrorisme og sabotasje. Personrisiko ved utførelse av vedlikeholdsarbeid i tunnelen dekkes ikke. 

• Hovedfokus i analysen er på selve ulykkeshendelsen og frem til og med iverksetting av selvberging. 

• Analysen fokuserer ikke på kapasiteter fra nødetater. 

• Analyserapporten foreslår risikoreduserende tiltak som innspill til beslutninger og videre oppfølging 

hos Viken Fylkeskommune. 

 

1.4 Forutsetninger 

• Forutsetninger knyttet til beredskap, trafikale forhold, sikkerhetsutrustning, tunnelens beliggenhet og 

geometri, samt teknisk utforming er gitt i kapittel 2. 

• Ikke alle detaljer i tunnelen er ferdig detaljert på nåværende tidspunkt. Analysen er derfor 

gjennomført på et overordnet nivå.  

• Det forutsettes at tunnelen ikke vil utstyres med sikkerhetsutrustning og sikkerhetstiltak gitt i 

Tunnelsikkerhetsforskriften og N500. 

 

 



   

 
 

 SIDE 7 AV 41  

 

 
 

1.5 Data og informasjonsinnhenting 

I dette kapittelet er det gjengitt dokumentasjon som er benyttet som en del av underlaget for risikoanalysen. 

 

Lover og krav til vegtunneler: 

• Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften) 

• Håndbok N500 Vegtunneler, 2020 

Krav og veiledninger til risikoanalyser: 

• Veileder for risikoanalyser av vegtunneler, TS 2007:11 

• NS5814 Krav til risikovurderinger, 2021 

Erfaringsdata: 

• Statens vegvesen, Temaanalyse om dødsulykker i tunnel UAG 2005-2012  

• TØI rapport 1205/2012, Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008–2015  

 

1.6 Terminologi og forkortelser  

Tabell 1-1: Forkortelser 

Forkortelse  Forklaring 

ALARP As Low As Reasonably Practicable (Så lavt som praktisk mulig) 

fv. Fylkesveg 

NTP Nasjonal Transportplan 

SVV Statens vegvesen 

TØI Transport Økonomisk Institutt 

UAG Ulykkesanalysegruppe 

VTS Veitrafikksentralen 

ÅDT ÅrsDøgnTrafikk - gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn 

 

Tabell 1-2: Begrepsforklaringer 

Begrep Forklaring 

Kontrollsentral «Kontrollsentral» som oppgis i forskriften er det samme som VTS. 

HAZID – 

samling 

Tverrfaglig fareidentifikasjonsmøte med aktuelle aktører 
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2 Beskrivelse av analyseobjektet 

2.1 Tunnelens beliggenhet, geometri og tekniske utforming 

Fylkesveg 33 er en viktig regional veg mellom Gjøvik og Gardermoen/Oslo, og fungerer som avlastningsveg 

for E6 og rv4. Flere steder på denne strekningen er preget av veldig bratt sideterreng på begge sider av 

vegen, med Mjøsa på østsiden. Strekningen er utsatt for ras og steinsprang. I tillegg er vegen i generelt 

dårlig forfatning, samt at den på enkelte steder er smal og svingete. Strekningen forbi Skreikampen er i dag 

skiltet til 30km/t.  

 

Figur 2-1: Oversiktsbilde som viser plassering av tunnelen på fv.33. 

Strekningen som skal utbedres er ca. 1 km lang, og ca. 460 m av strekningen skal gå i tunnel. Øvrige partier 

vil gå i skjæring ca. 250 m på hver side av tunnelen. Terrenget er svært sidebratt og skjæringer skal 

sprenges i paller pga. den store høyden. Steinmasser fra tunnel og skjæringer skal bl.a. benyttes i fyllinger 

nord i planområdet (ikke planlagt utfylling ut i Mjøsa), i tillegg til at overskuddsmasser skal kjøres til mulig 

midlertidig eller permanent deponi i nærheten. Eksisterende vei skal være åpen i anleggsperioden, med 

lysregulering og stenging ved sprenging. I driftsfasen skal eksisterende vei fungere som g/s-veg, samt 

beredskapsvei for utrykningskjøretøy.  
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Figur 2-2: Svart strek på figuren viser hvordan den nye linjen vil ligge i forhold til eksisterende vei.   

 

Figur 2-3: Figur som viser plan og profil.  
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I Tabell 2-1 er det oppgitt tekniske data for den nye tunnelen. 

Tabell 2-1: Tekniske data for Skreikampentunnelen på fv. 33. 

Hva Data 

Lengde 460 m 

Stigning 2,54 % 

Fri høyde 4,6m 

Tunnelprofil T9,5 

Tunnelklasse - 

 

 

Figur 2-4: Illustrasjon av tunnelprofil T9,5 (mål i meter). 

 

2.2 Trafikale forhold 

Trafikale forhold for Skreikampentunnelen er gitt i Tabell 2-2.  

Tabell 2-2: Trafikale forhold for Skreikampentunnelen. 

Trafikale forhold Verdi 

Fartsgrense 80 km/t 

ÅDT 1610 

Tunge kjøretøy 16 % 

Myke trafikanter Ikke tillatt  
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2.3 Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrusting 

Skreikampentunnelen er under 500 meter og klassifiseres derfor ikke som noen tunnelklasse henhold til 

SVVs håndbok N500 [B]. Det er dermed ikke krav til sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning listet opp i N500 

eller Tunnelsikkerhetsforskriften [A]. Figur 2-5 under viser krav til sikkerhetskrav- og utrustning for ulike 

tunnelklasser. Det vil i denne analysen være nærliggende å vurdere tiltak for tunnelklasse A for 

Skreikampentunnelen. 

 

Figur 2-5: Figur hentet fra håndbok N500 og viser sikkerhetstiltak og -utrustning som kreves og/eller skal vurderes for 

ulike tunnelklasser. 

 

Vannforsyning er ikke er tilgjengelig på strekningen hvor den nye tunnelen skal ligge. Fremføring av vann vil 

medføre store investeringskostnader. Det legges derfor ikke opp til uttak av slokkevann i tunnelen. Viken 

Fylkeskommune og Brannvesenet bør derfor gå i dialog slik at denne problemstillingen blir ivaretatt.   
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2.4 Beredskap ved ulykker 

Responstider for brannvesen: 

Brannvesen Feiring   ca. 10 minutter (sørside av tunnel) 

Brannvesen Eidsvoll   ca. 27 minutter (sørside av tunnel) 

Brannvesen Østre Toten   ca. 26 minutter (nordside av tunnel) 

 

Brannvesen: 

Aktuelle brannvesen er Feiring og Eidsvoll sør for tunnelen og Østre Toten på nordsiden av tunnelen. Feiring 

har ikke tankbil og trenger eventuelt bistand fra Eidsvoll brannvesen ved bekreftet brann.   
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3 Vurderingskriterier  

3.1 Nullvisjonens krav til et sikkert vegsystem 

«Nullvisjonen» ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) 2002 – 2011. 

Trafikksikkerhetsarbeidet skal ha som visjon om «et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig 

skade», hvor grunnpilaren er at ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Målet er at nye veier skal utformes 

for menneskets forutsetninger og ha barrierer mot feilhandlinger og potensielle konsekvenser av disse. 

Nullvisjonens krav til sikre veger (Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (Revidert) – TS2007:11) 

• 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 handle 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. 

3.2 Beslutningskriterier 

Overordnede sikkerhetsmål for virksomheten legges til grunn for hvordan risikovurderingene skal utarbeides. 

Ut fra de funn som gjøres, må det vurderes om disse ligger innenfor tekniske og økonomisk gjennomførbare 

rammer. Resultatene fra analysen presenteres ut fra potensielle konsekvenser i antall drepte og hardt 

skadde, med tilhørende tunnelløsning og tiltak. Det er lagt til grunn fire ulike kriterier som utgangspunkt for 

valg av endelig løsning. 

Beslutningskriterier angitt i veileder (Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (Revidert) – 

TS2007:11) 

• Endring i risiko; dvs. en vurdering av hvor stor risikoreduserende effekt ulike alternativer til 

nullalternativet har eller hvilken effekt ulike risikoreduserende tiltak har. Dette kan være kvantifisert 

ved en tallverdi eller det kan være kvalitative vurderinger der risiko beskrives og rangeres i ulike 

kategorier (for eksempel høy, middels, lav). Her velges typisk det sikreste alternativet eller mest 

effektive tiltaket basert kun på nytteverdi (reduksjon i antall drepte eller hardt skadde) 

• Kostnadseffektivitet; I kostnadseffektivitetsanalysen beregnes forventet kostnad i kroner per 

forventet sparte liv eller hardt skadd som følge av valg av løsning eller iverksettelse av tiltak. Den 

mest kostnadseffektive løsningen eller tiltaket blir valgt. 

• Grensekostnad = grensenytte. Dette prinsippet kan brukes for å vurdere hvor mye man skal 

investere i risikoreduksjon. Grensenytten kan måles i den statistiske verdien av et tapt liv eller en 

hardt skadd (eller et sammenveid mål). Man skal da investere i sikkerhet til kostnaden er like stor 

eller overskrider verdien av ett liv og/eller hardt skadd. Dette kan sette en grense mellom alternative 

løsninger i planfasen for hvilke som er sikkerhetsmessig lønnsomme og hvilke risikoreduserende 

tiltak som skal implementeres. 

• Nytte-kostnadsanalyse: I en fullstendig Nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle effektene av et tiltak i 

kroner. Kroneverdiene brukes så til å veie betydningen av de ulike konsekvensene opp mot 

hverandre. Dersom den beregnede forventede verdien av alle konsekvensene ved et tiltak blir 

positiv, er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nytte-kostnadsanalyse er beskrevet i Håndbok 140 

– Konsekvensanalyser. 
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3.3 Selvbergingsprinsippet 

Dersom det er behov for å evakuere en tunnel i forbindelse med ulykkeshendelse eller brann, er det lagt til 

grunn at dette skal kunne utføres av den enkelte bilfører eller passasjer. Selv om prinsippet er allment 

akseptert i hverdagen er det fortsatt viktig at det legges til rette for at dette kan utføres uten at tidsfaktoren 

blir kritisk. Det er flere forhold i en tunnel som kan komplisere en slik evakuering hvis en hendelse oppstår, 

og dette må inkluderes i design og utforming av tunnelen og det integrerte sikkerhetsutstyret. 

Selvberging gjelder som hovedprinsipp i alle norske vegtunneler. Avhengig av responstid og tilgjengelig 

utstyr, er begrenset i hvilket omfang en kan påregne at eksterne redningsmannskaper kan komme til 

unnsetning ved en brannhendelse i en tunnel. Ved vanlige ulykker uten brannutvikling, vil det fungere som 

ved respons på en tilsvarende ulykke i friluft. 

Det verste scenarioet som kan inntreffe er en omfattende brann. Tidsaspektet vil da bli avgjørende med 

hensyn på det å redde mennesker og unngå tap av liv. Erfaring fra tunnelbranner som har inntruffet i Norge 

og andre steder i Europa angir at et brannforløp kan utvikle seg meget hurtig i en tunnel. 

For at en selvberging skal være vellykket, må tunnelutforming og varsling være utført slik at det er praktisk 

mulig å utføre dette på rett måte. Spesielt er varslingsfasen kritisk, ettersom en forsinkelse her kan få 

konsekvenser for utførelse av selvbergingen. Samtidig er det også viktig å varsle ved tunnelmunningen slik 

at ikke flere trafikanter kjører inn i tunnelen.  

 

3.4 ALARP-prinsippet 

For alle identifiserte farer anbefaler Sweco at behov for risikoreduserende tiltak vurderes ut fra ALARP-

prinsippet, det vil si at risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig, der «praktisk mulig» ses i forhold til alle 

de andre fordelene (godene) og ulempene ved alternativet. ALARP-prinsippet innebærer «omvendt 

bevisbyrde»: som betyr at identifiserte tiltak skal implementeres, med mindre det kan dokumenteres at det er 

et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytten av tiltaket. ALARP-prosessen innebærer med 

andre ord, mer enn en kost/nytte vurdering. Prinsippet er illustrert i Figur 3-1. 

Dersom risikoen er neglisjerbar er det vanlig å si at risikoen ikke er i ALARP-området. Tiltak kan fortsatt 

identifiseres og enkle/rimelige tiltak anbefales å implementeres, men det er ikke nødvendigvis et krav. Det 

anbefales at alle tiltak vurderes for alle risikoer, da det kan ligge antagelser eller forutsetninger til grunn som 

har blitt endret, eller var feile under analysetidspunktet. 
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Figur 3-1: Illustrasjon av ALARP-prinsippet. 
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4 Metode 

Metodikken som er benyttet i analysen baserer seg på veileder fra Statens Vegvesen [C] og støttet opp av 

NS5814:2021 [H]. TØI-beregninger [K] for aktuell tunnel er en del av analysen.  

4.1 Målsetning med risikoanalysen 

Den overordnede målsettingen med risikoanalysen som utføres, er å avdekke om det finnes spesielle forhold 

ved tunnelen som kan gi et høyt risikonivå. Her analyseres elementer som både kan påvirke at en uønsket 

hendelse inntreffer, samt forhold som angår mulige konsekvenser. Analysen kan også benyttes til å 

sammenligne alternative løsninger i driftsfasen, for å identifisere hvilke tiltak som gir høyest effekt på 

risikobildet. 

Figur 4-1 viser en illustrasjon på hvordan barrierer både kan beskytte mot uønskede hendelser, samt hvilke 

barrierer som reduserer konsekvensen av en inntruffet hendelse. 

 

 

Figur 4-1: Risikobildet som risikoanalyse skal belyse [C]. 

 

4.2 Gjennomføring av risikoanalyse 

En risikoanalyse gjennomføres som en organisert prosess. Statens Vegvesen sin veileder [C], angir 5 trinn i 

sin gjennomføringsmodell. Figur 4-2 viser en illustrasjon av modellen. Trinn 1 og 5 kan gjøres separat av en 

mindre gruppe eller enkeltperson, mens trinnene 2 – 4 gjennomføres i løp av en HAZID-samling. 

I veileder [C] fra Statens Vegvesen skilles det mellom «Grov risikovurdering» og «Detaljert Risikoanalyse». 

Nivået og formålet med analysen er med på å avgjøre om denne skal være «grov» eller «detaljert». For den 

aktuelle analysen, er det valgt «grov risikovurdering» som metode. 

Metodikken for denne analysen følger prosessflyten som er angitt i Veileder for risikoanalyse i vegtunneler, 

TS 2007:11. [C] 
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Figur 4-2: Gjennomføring av grov risikovurdering. 

 

Den dekker følgende elementer: 

• Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 

Beskrivelse av analyseobjektet gjennomføres før en HAZID-samling avvikles. Her identifiseres blant 

annet hva som skal inkluderes, samt hvordan gjennomgangen av selve tunnelen skal deles opp. I tillegg 

skal tilstøtende vei og kryss vurderes opp mot farer hvor tunnelens plassering og utforming påvirker 

trafikkbildet.  

Formålet med analysen er å avdekke om det er spesielle forhold ved tunnelen som kan gi et forhøyet 

risikonivå. Et annet mål er å avdekke mulige tiltak / tekniske bytter som gir minst like høyt sikkerhetsnivå 

for tunnelen som om det ikke hadde vært spesielle særtrekk eller fravik ved denne. 

Vurderingskriterier er omtalt i kapittel 0 og vektlegger løsninger som er tekniske / økonomisk mulig å 

oppnå innenfor gitt ramme. 

 

• Identifisere sikkerhetsproblemer (uønskede hendelser og årsaker) 

Potensielle sikkerhetsproblemer identifiseres gjerne både før og under en HAZID- samling. Her benyttes 

en liste med ledeord, samt erfaring fra tidligere hendelser. Relevante rapporter fra UAG, Statens 

Havarikommisjon, TØI og Vegdirektoratet benyttes også, samt innspill fra nødetatene. Det er viktig å 

belyse lokale forhold som kan påvirke den aktuelle tunnelen. 

 

• Vurdere risiko (identifisere konsekvenser og vurdere sannsynlighet) 

Selve vurderingen gjøres med bakgrunn i potensielle konsekvenser, samt tilhørende sannsynligheter. 

Dette arbeidet systematiseres i en tabell som inneholder informasjon om hvert enkelt identifisert 

sikkerhetsproblem. 
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Angivelse av kategoriseringen for sannsynlighet og konsekvens skjer med bakgrunn i kvantifiserte og 

kvalifiserte verdier. Hvis en ulykkeshendelse inntreffer i en tunnel, er det ofte mange faktorer som har 

medvirket. Det er derfor viktig å vurdere helheten av resultatene, for å se på mulige fellestrekk som kan 

bedre trafikksikkerheten. 

 

• Foreslå tiltak (forebyggende og skadereduserende tiltak) 

Identifiserte tiltak kan enten være forebyggende eller skadereduserende. Her er det viktig å klarlegge 

hvilke som er påkrevd, i tillegg til hvordan nytte av mulige tiltak kan måles opp mot andre muligheter. 

Foreslåtte tiltak kategoriseres ut fra om de er skadereduserende eller forebyggende. Effekten av disse 

vurderes ut fra beslutningskriteriene omtalt i kapittel 3.2. 

 

• Dokumentere (inkludert vurdering av resultater, prioritering og anbefaling) 

Risikovurderingen dokumenteres i form av en skriftlig rapport som belyser bakgrunnsinformasjon, funn 

og resultater, samt forslag til prioriterte tiltak for å redusere den totale risikoen. For å fremstille det totale 

risikobildet benyttes en risikomatrise. Figur 4-3 viser risikomatrise fra SVV sin veileder [C]. Ettersom hver 

ulykkeshendelse er unik, er det viktig at dette presenteres slik at ulike sikkerhetsproblemer kan 

sammenlignes. Denne kategoriseringen illustrerer hvilke typer hendelser som er vurdert til å utgjøre 

størst risiko for aktuell tunnel. Det bemerkes at angitte farger i risikomatrisen ikke skal benyttes som 

risikoakseptkriterier, men kun for å nyansere risikobildet. 

 

 

 

Figur 4-3: Risikomatrise.   
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De forskjellige fargekodene i matrisen tolkes som følger: 

 

Er risikoen plassert i rødt område i matrisen betyr det at den er for høy, og risikoreduserende 
tiltak må iverksettes, enten i form av sannsynlighetsreduserende- eller 
konsekvensreduserende tiltak. 

 

Er risikoen plassert i oransje område i matrisen betyr det at risikoreduserende tiltak skal 
vurderes. Denne vurderingen bør gjøres ut ifra ALARP - prinsippet, som er omtalt i kapittel 3.4 

 

Er risikoen plassert i gult område i matrisen betyr det at risikoreduserende tiltak bør vurderes. 
Denne vurderingen bør gjøres ut ifra ALARP - prinsippet. 

 

Er risikoen plassert i grønt (lav) område i matrisen betyr det at den er akseptabel og det ikke er 
krav til at tiltak må iverksettes. Det betyr likevel ikke at tiltak ikke skal implementeres. Dersom 
lavkostnads tiltak kan implementeres som fører til at risikoen senkes ytterlige, bør dette utføres 
(ALARP – prinsippet). 
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4.3 Organisering av arbeidet 

For å identifisere uønskede hendelser ble det gjennomført et fareidentifikasjonsmøte. Møtet ble gjennomført 

over Teams 09.06.21. Deltakerne på møtet er presentert i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1: Deltakere på fareidentifikasjonsmøte 09.06.2021. 

Navn Rolle i prosjekt/Fagområde Representerer 

Hans Runar 

Kynningsrud 

Praktisk tunnelforvalter og brannvernleder , 

sikkerhetskontroll for Viken vest, drift og vedlikehold sør 

Viken Fylkeskommune 

Lars Fredrik 

Pettersen 

Byggeleder elektro og tunnelkontrakt i Østfold, seksjon 

drift og vedlikehold 

Viken Fylkeskommune 

Per Lyder Nyland Byggeleder, byggeledelse i prosjektet Viken Fylkeskommune 

Erling Fergestad Samferdsel - planlegging og forvaltning Viken Fylkeskommune 

Erik Jensen Geolog Viken Fylkeskommune 

Finn Gulbrandsen Trafikksikkerhet og risikovurderinger Viken Fylkeskommune 

Anders Kinn Vidste Prosjektleder fv. 33 Viken Fylkeskommune 

Håkon Stokkenes Vegtrafikksentralen SVV VTS 

Malene Solheim 

Sathasivam 

Avdelingsleder plansaker Eidsvoll kommune 

Marianne Bergh Arealplanlegger Eidsvoll kommune 

Jan Petter Pedersen Branninspektør Øvre Romerike brann 

og redning 

Stian Andberg Branningeniør på forebyggende avdeling Øvre Romerike brann 

og redning 

Eva-Lena Winge Oppdragsleder Sweco 

Hanna Utkilen Senior sikkerhetsrådgiver, teknisk sekretær Sweco 

Vidar Dahle Sikkerhetsrådgiver, prosessleder Sweco 
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5 Erfaringsdata, ulykkesstatistikk og TØI-modell  

5.1 Erfaringsdata 

Som et grunnlag for vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser er det innhentet 

erfaringsdata fra tunnelulykker fra følgende datakilder: 

• «Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015»  

• «Temaanalyse om dødsulykker 2005-2012 i tunnel»  

 

I perioden 2005-2012 er det registrert 1057 personskadeulykker i tunneler på europa-, riks- og 

fylkesvegnettet. Tabell 5-1 viser fordelingen av skadegrad for de ulike ulykkene, mens Tabell 5-2 angir 

fordeling av type ulykke for skade- og dødsulykker. 

Tabell 5-1: Fordeling av skadegrad for 1057 ulykker (2005-2012). [G] 

Skadegrad Antall % 

Drepte 55 5,2  

Meget alvorlig skadde 9 0,9  

Alvorlig skadde 89 8,4  

Lettere skadde 904 85,5  

Totalt 1057 100 

 

Tabell 5-2: Fordeling av type ulykke for skade- og dødsulykker (2005-2012). [G] 

Ulykkestype Skader Dødsulykker Antall dødsulykker per 

personskadeulykke 
Antall % Antall % 

Utforkjøring 347 32,8% 34 44,1% 9,8% 

Fotgjengerulykke 10 1,0% 3 3,9% 30% 

Kryssende 

kjøreretning 

4 0,4% - 0% 0% 

Møteulykker 199 18,8% 32 41,6% 16,1% 

Samme kjøreretning 446 42,2% 6 7,8% 1,3% 

Andre uhell 51 4,8% 2 2,6% 3,9% 

Totalt 1057 100% 77 100%  

 

Som vist i Tabell 5-2 var 77 av de 1057 registrerte personskadeulykkene dødsulykker. Tabell 5-3 viser 

dødsulykker fordelt på tunnelsoner og tunnelløp. Det er ikke fastsatt eksakt lengde fra ulykkespunktet til 

tunnelåpning for de ulike sonene. For ulykker som har skjedd utenfor tunnelen er det tatt med utløsende 

kjøretøy som er på veg inn i tunnelen eller vekk fra tunnelen, noe som også er gjort for inngangssonen. Den 

indre sonen defineres fra den delen av tunnelen som er innenfor inngangssonen.  
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De fleste dødsulykker skjer i den indre sonen, men dette henger sammen med at den indre sonen er 

betydelig lengre enn inngangs/utgangssonene. Den prosentmessige fordelingen av fartsgrenser er ikke 

belyst, kun aktuell fartsgrense der hvor en dødsulykke har funnet sted. Dette er vist i Tabell 5-4. Angitte 

årsaker til bilbranner i tunnel, samt brann / branntilløp som resulterer i personskade er vist i Tabell 5-5 og 

Tabell 5-6. 

Tabell 5-3: Dødsulykker (2005-2012) fordelt på soner og tunnelløp. [G] 

Sone Ettløpstunnel Toløpstunnel Totalt % 

Utenfor 15 6 21 27,3% 

Inngangssone 14 4 18 23,4% 

Indre sone 34 4 38 49,3% 

Totalt 63 14 77 100% 

% vis fordeling 81,8% 18,2% 100%  

 

Tabell 5-4: Dødsulykker (2005-2012) fordelt på fartsgrenser. [G] 

Skiltet fartsgrense Antall % 

50 km/t 5 6,5% 

60 km/t 3 3,9% 

70 km/t 10 13,0% 

80 km/t 54 70,1% 

90 km/t 0 0% 

100 km/t 5 6,5% 

Totalt  100% 

 

Tabell 5-5: Årsaker til vegtunnelbranner og tilløp for biler under og over 3,5 tonn. Tall fra hele Norge 2008-2015. [D] 

Årsakskategorier Biler under 3,5 tonn Biler over 3,5 tonn Antall hendelser 

Uklart 61% 41% 154 

Teknisk problem 20% 52% 95 

Eneulykke 8% 1% 15 

Kollisjon 11% 7% 27 

Antall hendelser 175 116 291 
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Tabell 5-6: Årsaker til vegtunnelbranner/tilløp som involverer personskade, tall fra hele Norge 2008-2015. [D] 

Årsakskategorier Ingen skadde Uklar 

konsekvens 

Lettere 

skadet 

Alvorlig 

skade/død 

Antall 

hendelser 

Uklart 91% 5% 2% 1% 100% 

Teknisk problem 91% 2% 6% 1% 100% 

Eneulykke 36% 0% 14% 50% 100% 

Kollisjon 17% 26% 13% 44% 100% 

Antall hendelser 247 16 15 20 298 

 

5.2 Beregninger med bruk av TØI-modell 

Som grunnlag for vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser, er det utført beregninger av den nye 

tunnelen med bruk av modell utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) [K]. Beregningen er utført ved 

bruk av tekniske data angitt i Tabell 2-1 og trafikale forhold i Tabell 2-2. Resultatene fra beregningene er 

fremstilt i Tabell 5-7. 

Tabell 5-7: Resultater fra TØI-beregninger for den nye tunnelen. 

Scenario Frekvens per år Tid mellom hver hendelse 

Havari lette kjøretøy 0,145 6,9 år 

Havari tunge kjøretøy 0,124 8,1 år 

Ulykke med personskader (PSU) 0,011 90,9 år 

Ulykker med drepte eller hardt skadde (DHSU) 0,006 166,7 år 

Brann i personbil/varebil 0,004 250 år 

Brann i tungt kjøretøy 0,002 500 år 

 

Avgrensninger for beregninger med bruk av TØI-modell: 

• TØI-beregninger er begrenset til de seks scenarioene som er listet i Tabell 5-7 og viser ingen 

fordeling mellom type ulykker eller skadeomfang for en brann eller trafikkulykke.  

• TØI-beregningene gjelder kun for selve tunnelløpet og dermed ikke for dagsonene som er inkludert i 

denne analysen.   

• TØI-beregningene tar ikke hensyn til lokale forhold ved tunnelen. 
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5.3 Ulykkesstatistikk 

5.3.1 Trafikkulykker 

Det er gjennomført en avsjekk med Vegkart.no [E] for å få en oversikt over registrerte trafikkulykker for den 

aktuelle vegstrekningen. Disse er presentert under. 

 

Figur 5-1: Utklipp hentet fra Vegkart.no [E] som viser registrerte trafikkulykker i området. 
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Tabell 5-8: Oversikt over ulykker registrert for den aktuelle veistrekningen [E]. 

Hendelsestidspunkt  Ulykkestype Stedsforhold Føreforhold 

26.12.1981 Møting under forbikjøring på rett 

vegstrekning 

Vegstrekning utenfor 

kryss/avkjørsel 

Snø / isbelagt veg 

13.11.1991 Enslig kjøretøy kjørte utfor på 

venstre side i høyrekurve 

Vegstrekning utenfor 

kryss/avkjørsel 

Snø / isbelagt veg 

09.06.2004 Enslig kjøretøy kjørte utfor på 

høyre side på rett vegstrekning 

Vegstrekning utenfor 

kryss/avkjørsel 

Tørr, bar veg 

25.10.2005 Møting på rett vegstrekning Vegstrekning utenfor 

kryss/avkjørsel 

Snø / isbelagt veg 

16.08.2007 Påkjøring bakfra Vegstrekning utenfor 

kryss/avkjørsel 

Tørr, bar veg 

 

5.3.2 Skred 

I NVE sine skredregistre [F] er det registrert en rekke skredhendelser langs fjellet hvor tunnelen kommer. 

Under er det laget en tabell hvor registrerte hendelser for de fremtidige dagsonene er listet opp. 

 

Figur 5-2: Utklipp hentet fra NVE sine skredregistre [F] og viser registrerte skredhendelser i området. 
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Tabell 5-9: Oversikt over skredhendelser [F] 

Hendelses-

tidspunkt  

Skredtype Skredstørrelse Kommentar 

17.03.2020 Steinsprang < 100 m3 Ingen kommentar registrert 

08.01.2020 Steinsprang <1m^3 Stein på FV. 33 løsnet fra vegskjæring. 

19.01.2017 Steinsprang <1m^3 Stein på fv. 33 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. 

15.03.2017 Steinskred 5 kbm Steinsprang på cirka 5 kbm. løsnet cirka 30 meter over 

vegen. Medførte stenging av veg. undersøkelser med 

drone indikerte at skredløp måtte renskes før rydding og 

åpning av veg. Fjellrensk ble utført, og veg ble åpnet 

igjen 18. mars 2017. årsak til skredet var trolig tine- og 

frostprosesser gjennom en relativt mild vinter, etterfulgt 

av mildvær siste dagene før skredet. 

26.02.2020  < 100 m3 Ingen kommentar registrert 

31.12.2016 Steinsprang < 100 m3 Ingen kommentar registrert 

21.03.2017 Løsmasseskred Uspesifisert Ingen kommentar registrert 
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6 Identifikasjon av risikoforhold 

Under fareidentifikasjonsmøte ble analyseobjektet delt inn i fem delelementer og det ble sett på spesielle 

forhold for hvert av delelementene som kan føre til uønskede hendelser. Delelementene er vist under: 

• Delelement 1: Veistrekning (ca. 250 meter) utenfor tunnelportal (sør) 

• Delelement 2: Fra tunnelportal (sør) og ca. 100 meter inn i tunnel 

• Delelement 3: Midtsone 

• Delelement 4: Fra tunnelportal (nord) og ca. 100 meter inn i tunnel 

• Delelement 5: Veistrekning (ca. 250 meter) utenfor tunnelportal (nord) 

 

6.1 Identifikasjon av uønskede hendelser og vurdering av risiko 

I fareidentifikasjonsmøtet ble det identifisert uønskede hendelser som er typiske for vegtunneler. Det ble lagt 

vekt på å identifisere mulige forhold som beskriver spesifikke risikoforhold ved Skreikampentunnelen. De fem 

delelementene ble gjennomgått og det ble identifisert uønskede hendelser for hver av disse. De følgende 

delkapitlene beskriver identifiserte uønskede hendelser. 

I tabellene er det også utført en semi-kvalitativ vurdering av sannsynlighet og konsekvenser av hver 

hendelse, basert på erfaringsdata (kapittel 5.1), TØI-beregninger (kapittel 5.2), ulykkesstatistikk (kapittel 5.3), 

samt spesifikke forhold for Skreikampentunnelen. Begrunnelser og kommentarer er også trukket frem ved 

vurdering av hver enkelt hendelse. Den angitte fargen viser plassering ut fra matrise omtalt i kapittel 4.2. 

 

6.1.1 Delelement 1 og 2: Veistrekning utenfor tunnelportal, samt tunnelportal 
(sør) 

Hendelser som ble identifisert for delelement 1 og 2 er angitt i Tabell 6-1. Under er det lagt ved en 

illustrasjon av hvordan portalområdet i sør kan bli seende ut.  

 

Figur 6-1: Illustrasjon av portal i sør. 
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Tabell 6-1: Uønskede hendelser for delelement 1 og 2. 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

1 
Skred/ 

steinsprang 
Steinsprang 

Løse steiner i fjellsiden 

som kan rase ned i 

veibane. 

2 2 

Rasutsatt område. Det skal lages nye 

skjæringer i dagsonen som vil være 

mellom 5 og 10 meter høye. Fjellsiden er 

allerede sikret. Eksisterende gjerde må 

opp igjen etter skjæringer er etablert. 

Situasjon blir ikke verre med nye 

skjæringer, med mindre vi påfører 

usikkerhet i fjellsiden. Det etableres grøft 

langs skjæring på ca. 3m, som vil ta imot 

store deler av nedfall. 

Etter at planlagte tiltak er gjennomført er 

restrisikoen lav. Det er vurdert at 

sannsynlighet for et steinsprang som når 

veien er én gang per 101 - 1000 år. 

Konsekvens vil være avhengig av 

størrelse på nedfall, men er antatt å 

kunne føre til hardt skadde. 

 

2 

Trafikkulykke 

Påkjørsel 

bakfra 
Klimatiske forhold på 

vinterstid kan gjøre vei 

glatt, noe som kan føre 

til både påkjørsler 

bakfra, utforkjøringer og 

møteulykker. Når nye 

skjæringer sprenges ut 

kan dette endre 

vannveier slik at vann 

kan ende opp i 

kjørebane. 

Innlandsklima i området 

og ganske stabile 

vinterforhold. Det kan 

komme snø, men dette 

håndteres av ordinært 

vintervedlikehold. Flom i 

området er ikke aktuelt. 

3 2 

Påkjørsel bakfra som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 11-100 år og medføre hardt 

skadde. 

 

3 Utforkjøring 2 2 

Utforkjøring som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 101 - 1000 år og medføre 

hardt skadde. Det etableres rekkverk og 

vegskulder på 1,25m på motsatt side av 

skjæring. Rekkverket fortsetter helt inn 

mot portal og går over i betongrekkverk. 

Det blir et punkt i rekkverket der 

avkjørsel til eksisterende vei kommer, 

hvor man kan få et mer momentant 

stopp. Dette punktet blir sikret med 

støtpute.  

 

4 Møteulykke 2 3 

Møteulykke som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 101 - 1000 år og medføre 

omkomne. 

 

5 Trafikkulykke 

Påkjørsel av 

vilt eller 

beitedyr 

Påkjørsel av dyr i 

vegbanen 
2 2 

Trafikkulykke som følge av påkjørsel av 

dyr. Det er noen gårder og beiteområder 

i området. I tillegg er det naturreservat i 

området med både hjort og elg. Det er 

dog svært bratt langs fjellside og svært 

lite sannsynlig at dyr vil komme ned 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

herfra. Må i så fall komme ned lengre sør 

borte og følge vei mot tunnel.  

Det har vært rapportert om sauer i 

Falketunnelen, tilsvarende kan oppstå 

også her.  

Det er vurdert at det kan forekomme 

påkjørsel sjeldnere enn en gang i per 100 

år, noe som vil føre til hardt skadde. 

6 

Trafikkulykke 

Påkjørsel 

bakfra 

Veg er ikke belyst i 

dagsonen. Tunnelen og 

overgangssone blir 

opplyst. Havari i 

dagsone uten belysning 

vil medføre parkering 

delvis ut i veibane. 

Veiskulder er 1,25m 

bred. Kan føre til 

påkjørsel bakfra eller 

eventuelt at bilist legger 

seg langt ut i vei og kan 

kollidere med 

motgående kjøretøy. 

2 2 

Det er vurdert at påkjørsel bakfra og 

møteulykke som følge av havari i 

dagsone kan oppstå en gang per 101 - 

1000 år. Påkjørsel bakfra er vurdert å 

kunne føre til hardt skadde, mens 

møteulykke kan føre til omkomne.  

 

7 Møteulykke 2 3 

 

8 Trafikkulykke Utforkjøring 

Bekk ved portal vil ledes 

under vei i rør. Ved høy 

vannføring på grunn av 

f.eks. issmelting kan det 

oppstå flom.  

Det er også fare for at 

rør tettes. Dette kan 

også bidra til 

oversvømmelse. Det er 

trolig ikke mye 

erosjonsfare siden det er 

mye fjell i området. I 

utgangspunktet veldig 

små avrenningsområder 

lengre opp i fjellside. 

Kombinert med kalde 

temperaturer kan 

vannet fryse og gjøre 

veibane glatt.  

2 2 

Det er planlagt at det lages ytterligere 

plass til bekk for å trekke denne unna 

veien. 

Det er vurdert at utforkjøring kan oppstå 

en gang per 101 - 1000 år som følge av 

flom i bekk.  

 

9 Trafikkulykke Utforkjøring 
Utforkjøring pga. 

blending. Kan være noe 

formiddagssol midt på 

2 2 Det er kun få ganger i løpet av året dette 

vil være utfordrende. Det er vurdert at 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

10 
Påkjørsel 

bakfra 

vinteren, noen få uker 

om vinteren.  2 2 

en hendelse kan oppstå som følge av 

blending en gang per 101 - 1000 år.  

 

 
 

 

6.1.2 Delelement 3: Midtsone av tunnel 

Hendelser som ble identifisert for tunnelløpet er beskrevet i Tabell 6-2.  

Tabell 6-2: Uønskede hendelser for delelement 3. 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

11 Havari 
Påkjørsel 

bakfra 

Havari i tunnel som fører 

til påkjørsel bakfra.  
2 2 

I henhold til TØI-modell predikeres havari 

for lette og tunge kjøretøy en gang hver 

6,9 og 8,1 år. 

Det er planlagt en havarinisje i tunnelen, 

i sørgående retning. Nisjen vil ligge i en 

ytterkurve, og det vil være god sikt inn og 

ut av denne nisjen. I resten av tunnelen 

er det 0,25m vegskulder og 1m bankett 

på utsiden av veibane. Langs fjellvegg 

etableres føringskant. 

Sannsynligheten for at det oppstår havari 

er lav. I tillegg er det god sikt i tunnelen 

og plass til å parkere kjøretøy på 

nødfortau dersom man er nødt å 

nødstoppe. Det er derfor vurdert at en 

påkjørsel bakfra kan oppstå en gang per 

101 - 1000 år, med hardt skadde som 

potensiell konsekvens.  

 

12 

Trafikkulykke 

Påkjørsel 

bakfra/ 

utforkjøring/  

møteulykke 

Trafikkulykke i tunnelen 

uavhengig av årsak, som 

fører til personskade. 

3 2 

I henhold til TØI-modell predikeres 

trafikkulykke i tunnelen som fører til 

personskade til en gang hvert 90,9 år. 

 

13 

Trafikkulykke i tunnelen 

uavhengig av årsak, som 

fører til hardt 

skadde/omkomne. 

2 3 

I henhold til TØI-modell predikeres 

trafikkulykke i tunnelen som fører til 

hardt skadde/omkomne til en gang hvert 

166,7 år. 

 



   

 
 

 SIDE 31 AV 41  

 

 
 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

14 Brann 
Brann i lett 

kjøretøy 

Brann i kjøretøy som 

følge av  

- Elektrisk feil  

- Følgekonsekvens av 

ulykkeshendelse  

- Brann i motor 

- Lekkasje av brennbar 

væske 

2 2 

Sannsynlighet for brann i lett og tungt 

kjøretøy er iht. TØI-beregninger vurdert 

til å oppstå hhv. én gang per 250 og 500 

år. Ingen lokale forhold som tilsier at 

sannsynlighet vil være høyere enn dette. 

Brann i mindre kjøretøy kan i verste 

tilfelle føre til omkomne. Brann i tungt 

kjøretøy kan føre til større konsekvenser 

med omkomne. 

Ved brann vil selvbergingsprinsippet 

være relativt godt ivaretatt. Det er kort 

vei ut av tunnel i begge retninger og det 

er lav stigning i tunnelen. I tillegg er det 

lagt inn havarinisje som kan gjøre det 

lettere for småbiler å snu ved behov 

(dersom det blir havarinisje, et ekstra 

tiltak). Varsling vil fortrinnsvis være via 

mobiltelefon.  

Det vil trolig være PE-skum i tunnelen, 

men dette blir dekket med betong og 

skal ikke medføre potensial for 

ytterligere konsekvenser. 

Brannvesenet har stasjon på Feiring, som 

vil ha en utrykningstid på ca. 10 minutter 

fra. Feiring brannvesen har ikke tankbil 

og vil trenge bistand fra Eidsvoll ved 

bekreftet brann. Har samarbeid med 

Østre Toten nord for tunnelen som kan 

bistå ved behov. Tid fra Eidsvoll ca. 27 

min, Østre Toten ca. 26 minutter. Tankbil 

vil kunne levere 3000 liter på første bil. 

Det legges opp til at eksisterende vei kan 

benyttes som beredskapsvei.  

Det er vurdert å etablere manuelle 

bommer og rødblink på utsiden av hver 

portal. 

 

15 Brann 
Brann i tungt 

kjøretøy 
2 3 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

16 
Lekkasje 

farlig stoff 

Lekkasje av 

farlig gods 

pga. teknisk 

feil eller 

kollisjon 

Lekkasje av farlig gods i 

tunnel. Kan forekomme 

fra tekniske feil på 

kjøretøy eller som følge 

av kollisjon. 

2 1 

16% tungtrafikk på strekningen. Liten 

andel transport av farlige stoffer - Rv4 og 

E6 kan være mer naturlig å benytte for 

tungtransport. Rv. 4 har dog en del 

stigning som gjør at Fv. 33 heller velges. 

Dette kan bli enda mer attraktivt i 

fremtiden når veien utbedres. 

Hovedsakelig drivstoff som fraktes av 

farlig stoff. Lite industri på strekningen. 

Dersom lekkasje oppstår, tar 

drensledning unna akutte lekkasjer. Stoff 

blir ført ut med en ledning mot nord hvor 

det blir etablert basseng som fanger opp 

farlig avfall. I tillegg etableres 

tradisjonelle fangkummer som tar unna 

vaskevann. 

Lekkasje av farlig stoff vurderes i de 

fleste tilfeller å samles opp av 

drenssystem uten at det medfører 

konsekvenser for trafikanter i tunnelen. 

 

17 

Lekkasje 

farlig stoff 

som 

antennes 

2 3 

Den største faren med farlige stoffer er 

dersom denne antennes. Antent farlig 

stoff kan føre til store ødeleggelser og 

medføre et svært farlig ulykkesscenario 

for publikum i tunnelen. Det er vurdert at 

en slik hendelse kan oppstå en gang 

mellom 101 - 1000 år og medføre 

omkomne. 

 

18 Trafikkulykke 
Påkjørsel 

bakfra 

Påkjørsel bakfra som 

følge av kødannelse i 

tunnel 

2 2 

Ulykke som følge av kødannelse. Mest 

aktuelt dersom E6 eller Rv4 blir stengt. 

Eventuelt at begge på samme tid. Ellers 

ikke vanlig med noe særlig med kø. Kan 

derfor komme overraskende på fører 

dersom det plutselig er kø. Rv. 33 er 

korteste veien fra Gjøvik til Gardermoen. 

Kan bli litt mer brukt siden Gardermoen 

er et mål for en del, men trolig ikke stor 

betydning. Flybuss er foreløpig nedlagt 

pga. covid-situasjon. Påkjørsel bakfra 

som følge av kødannelse er vurdert å 

kunne oppstå en gang per 101 - 1000 år 

og medføre hardt skadde. 

 

19 Trafikkulykke Påkjørsel 

bakfra/ 

Ulykke som følge av 

strømbrudd i tunnel 
2 3 

Nettstasjon tenkt plassert på sørside av 

tunnel. Elvia har krav om at det skal være 

oppstillingsplass ved siden av denne for 

betjening, samt plass for aggregat. Med 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

møteulykke/ 

utforkjøring 

denne løsningen vil det bli mørkt dersom 

strømmen går. De fleste har lys på bil, og 

det vil trolig ikke være lang periode uten 

strøm. Strekningen utenfor tunnel er 

heller ikke belyst. Det er derfor vurdert at 

sannsynlighet for en ulykke som følge av 

strømbrudd er lav. 

 

 

6.1.3 Delelement 4 og 5: Veistrekning utenfor tunnelportal, samt tunnelportal 
(nord) 

Hendelser som ble identifisert for delelement 4 og 5 er angitt i Tabell 6-3. Under er det lagt ved en 

illustrasjon av hvordan portalområdet i nord kan bli seende ut. 

 

Figur 6-2: Illustrasjon av portal i nord. 

 

Tabell 6-3: Uønskede hendelser for delelement 4 og 5. 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

20 
Skred/ 

steinsprang 
Steinsprang 

Løse steiner i fjellsiden 

som kan rase ned i 

veibane. 

2 2 

Rasutsatt område også på denne siden av 

tunnelen. Det er en del nedfall i løpet av 

året, men det i all hovedsak mindre 

nedfall. Ras skjer ofte tidlig på morgenen 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

eller seint på kvelden, når det er lite biler 

på veien. 

Det skal lages nye skjæringer i dagsonen 

som vil være over 20 meter. Fjellsiden er 

allerede sikret. Eksisterende gjerde i 

skråning må opp igjen etter skjæringer er 

etablert. Situasjon blir ikke verre med 

nye skjæringer, med mindre vi påfører 

usikkerhet i fjellsiden. Det etableres grøft 

langs skjæring på ca. 3m, som vil ta imot 

store deler av nedfall. 

Etter at planlagte tiltak er gjennomført er 

restrisikoen lav. Det er vurdert at 

sannsynlighet for et steinsprang som når 

veien er én gang per 101 - 1000 år. 

Konsekvens vil være avhengig av 

størrelse på nedfall, men er antatt å 

kunne føre til hardt skadde. 

21 

Trafikkulykke 

Påkjørsel 

bakfra 
Klimatiske forhold på 

vinterstid kan gjøre vei 

glatt, noe som kan føre 

til både påkjørsler 

bakfra, utforkjøringer og 

møteulykker. Når nye 

skjæringer sprenges ut 

kan dette endre 

vannveier slik at vann 

kan ende opp i 

kjørebane. 

Innlandsklima i området 

og ganske stabile 

vinterforhold. Det kan 

komme snø, men dette 

håndteres av ordinært 

vintervedlikehold. Flom i 

området er ikke aktuelt. 

3 2 

Påkjørsel bakfra som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 11-100 år og medføre hardt 

skadde. 

 

22 Utforkjøring 2 2 

Utforkjøring som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 11-100 år og medføre hardt 

skadde. Det etableres rekkverk og 

vegskulder på 1,25m på motsatt side av 

skjæring. Rekkverket fortsetter helt inn 

mot portal og går over i betongrekkverk. 

Det blir et punkt i rekkverket der 

avkjørsel til eksisterende vei kommer, 

hvor man kan få et mer momentant 

stopp. Dette punktet blir sikret med 

støtpute. Langs skjæring  

 

23 Møteulykke 2 3 

Møteulykke som følge av klimatiske 

forhold er vurdert å kunne forekomme 

en gang per 11-100 år og medføre 

omkomne. 

 

24 Trafikkulykke 

Påkjørsel av 

vilt eller 

beitedyr 

Påkjørsel av dyr i 

vegbanen 
2 2 

Trafikkulykke som følge av påkjørsel av 

dyr. Det er noen gårder og beiteområder 

i området. I tillegg er det naturreservat i 

området med både hjort og elg. Det er 

enklere tilkomst til veg på denne siden av 

tunnelen. Det etableres fyllingsskråning 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

hvor vilt kan bevege seg. Det er dog lite 

sannsynlig at dyr vil komme ned til veien.  

Det har vært rapportert om sauer i 

Falketunnelen, tilsvarende kan oppstå 

også her.  

Det er vurdert at det kan forekomme 

påkjørsel sjeldnere enn en gang i per 100 

år, noe som vil føre til hardt skadde. 

25 

Trafikkulykke 

Påkjørsel 

bakfra 

Veg er ikke belyst i 

dagsonen. Tunnelen og 

overgangssone blir 

opplyst. Havari i 

dagsone uten belysning 

vil medføre parkering 

delvis ut i veibane. 

Veiskulder er 1,25m 

bred. Kan føre til 

påkjørsel bakfra eller 

eventuelt at bilist legger 

seg langt ut i vei og kan 

kollidere med 

motgående kjøretøy. 

2 3 

Det er vurdert at påkjørsel bakfra og 

møteulykke som følge av havari i 

dagsone kan oppstå en gang per 101 - 

1000 år. En eventuell ulykke er vurdert å 

kunne føre til omkomne.  

 

26 Møteulykke 2 3 

 

27 Trafikkulykke Utforkjøring 

Bekk ved portal vil ledes 

under vei i rør som på 

motsatt side. Bekken på 

denne siden ligger noe 

dypere, men kommer fra 

samme høyde. Ved høy 

vannføring på grunn av 

f.eks. issmelting kan det 

oppstå flom.  

Det er også fare for at 

rør tettes. Dette kan 

også bidra til 

oversvømmelse. Det er 

trolig ikke mye 

erosjonsfare siden det er 

mye fjell i området. I 

utgangspunktet veldig 

små avrenningsområder 

lengre opp i fjellside. 

Kombinert med kalde 

temperaturer kan 

vannet fryse og gjøre 

veibane glatt.  

2 2 

Også på denne siden av tunnelen 

kommer det ned en bekk akkurat ved 

påhugget. De samme utfordringene og 

vurderingene er aktuelle på denne siden.  

Det er planlagt at det lages ytterligere 

plass til bekk for å trekke denne unna 

veien. 

Det er vurdert at utforkjøring kan oppstå 

en gang per 101 - 1000 år som følge av 

flom i bekk.  
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Varianter Årsak 
Risikoklassifisering 

Kommentar Risiko 
Sanns. Konsek. 

28 Trafikkulykke 
Påkjørsel 

syklist 

Det er syklister på 

strekningen som kan 

påkjøres. I punktet der 

eksisterende vei flettes 

sammen med vei som 

kommer fra tunnel vil 

spesielt være et 

konfliktpunkt. 

3 3 

Strekningen er ikke et attraktivt sted for 

syklister, men benyttes likevel jevnlig. 

Strekningen kan bli mer attraktiv i 

fremtiden dersom sykkelruten Mjøsa 

rundt etableres. 

Det er vurdert at påkjørsel av syklist kan 

oppstå en gang per 11 - 100 år og kan 

føre til dødsfall.  

 

29 Trafikkulykke Utforkjøring 

Utforkjøring i dagsonen, 

uavhengig av årsak, der 

man kolliderer med 

rekkverk langs Mjøsa. 

Det er foreløpig 

prosjektert inn en 

åpning i dette 

rekkverket som kan øke 

konsekvenser ved 

kollisjon.  

2 3 

Det er foreløpig prosjektert med åpning i 

rekkverket mot Mjøsa. Dette er planlagt 

inn etter forslag fra grunneier som 

ønsker tilkomst. Denne åpningen kan 

gjøre utforkjøring betydelig farligere 

siden den skaper et hinder som ikke er 

påkjøringsvennlig. Kan føre til dødsfall. 
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6.2 Risikomatrise 

For å fremstille det samlede risikobildet er de identifiserte hendelsene plassert i risikomatrisen i Tabell 6-4. 

Totalt er det identifisert 29 risikoer. 

 

Tabell 6-4: Plassering av identifisert hendelser i matrise 

 
K1: Lettere  

skadd 
K2: Hardt  

skadd 
K3: 1-4  
drepte 

K4: 5-20  
drepte 

K5: Mer enn 20 
drepte 

S5: Svært ofte 
(minst en gang per år) 

      

S4: Ofte 
(en gang per 2 til 10 år) 

     

S3: Sjelden 
(en gang per 11-100 år) 

 [2] [12] [21]  [28]    

S2: Svært sjelden 
(en gang per 101-1000 

år) 
[16] 

[1] [3] [5] [6] 
[8] [9] [10] [11] 
[14] [18] [20] 
[22] [24] [27] 

[4]  [7] [13] 
[15] [17] [19] 
[23] [25] [26] 

[29] 

  

S1: Ekstremt sjelden 
(sjeldnere enn hvert 

1000. år) 
         

 

Risikomatrisen viser at flertallet av hendelsene er vurdert til å havne i gult risikoområde. Hendelsene som er 

identifisert er vurdert til å kunne oppstå en gang mellom 11 - 100 år eller 101 - 1000 år, med hardt skadde 

eller omkomne som konsekvens. Det påpekes at fargene i risikomatrisen ikke skal benyttes som 

risikoakseptkriterier, men kun for å nyansere risikobildet.  

Dagsonene har svært mange likheter. Dette gjør at det er del hendelser som er like for sør- og nordsiden av 

tunnelen.  
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7 Risikoreduserende tiltak 

Det ble under fareidentifikasjonsmøtet nevnt tiltak for å redusere risiko for noen av hendelsene vurdert i 

kapittel 6.1. Det er allerede planlagt flere tiltak for å håndtere noen av hendelsene. Noen tiltak må detaljeres 

ytterligere for å redusere risiko til et akseptabelt minimum. Foreslåtte tiltak er listet opp i Tabell 7-1.  

 

Tabell 7-1: Oversikt over tiltak anbefalt i analyserapporten 

Berørte uønskede hendelser 
Del- 
element 

Høyeste vurderte 
risiko 

Tiltak 

Ras/skred 1, 2, 4, 5  

- Utforme/detaljere tunnelportal med hensyn til potensielt ras.  

- Fjerne løse steinmasser. 

- Sikre skjæringer. 

- Detaljere og etablere fanggjerder. 

Ulykke som følge av klimatiske 

forhold 
1, 2, 4, 5  

- Fokus på vintervedlikehold i vintermånedene 

- Vurdere å etablere isnett 

Påkjørsel av vilt 1, 5  - Involvere Eidsvoll viltnemnd når plan skal ut på høring  

Utforkjøring ved tunnelportal 

det eksisterende vei møter ny 

vei 

2, 4  - Detaljere og sikre plass til hele modulen til kollisjonspute ved begge portaler. 

Tetting av rør hvor bekk går 

gjennom 
2, 4  - Driftspersonell må sørge for at rør ikke går tett. 

Sprut fra bekk 2, 4  
- Sprut fra bekk bør vurderes nærmere i byggefase og eventuelle tiltak 

implementeres ved behov 

Brann 3  

- Fylkeskommune og brannvesen bør gå i dialog for å sikre at slokkevann er 

håndtert.  

- Avklare mobildekning med aktuelle aktører. Mobil er primær varslingsmetode 

for bilister og bør være på plass.  

- Vurdere å etablere nødskap hver 125m i tunnelen. Vil kunne gi publikum en 

mulighet til å enten slokke eller dempe et branntilløp tidlig før det eskalerer 

fram til brannvesenet ankommer. Kan være aktuelt siden tunnelen er relativt 

nært kravet på 500 m, og sannsynligvis ikke vil få installert slokkevann i 

umiddelbar nærhet. 

Utforkjøring i dagsone i nord 5  
- Rekkverk i dagsone bør tettes og være jevnt. Eventuell avklaring med 

grunneier bør gjennomføres. 
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8 Usikkerhetsvurdering 

Identifikasjon av farer, og delvis forslag til tiltak, er basert på den faglige kompetansen til deltakerne i 

fareidentifikasjonsmøtet. Dette representerer alltid en usikkerhet, men den anses som akseptabel for denne 

typen analyse og krav til tilstrekkelig kompetanse vurderes som ivaretatt. 

I forbindelse med risikoanalyse av vegtunneler skal det i henhold til SVV sin veileder [C] utføres TØI-

beregninger som resulterer i beregnet forventet frekvens for visse uønskede hendelser. Gjennomsnittlig ÅDT 

er en av parameterne som benyttes for å utføre TØI-beregninger, men det tas ikke hensyn til tidvis endring i 

trafikken. Etter informasjon mottatt på fareidentifikasjonsmøtet kom det frem at det vil være minimale 

variasjoner i trafikkmengde i tunnelen i løpet av et døgn. Det vil derfor være lite usikkerhet knyttet til bruk av 

gjennomsnittlig ÅDT.  

Risiko knyttet til uønskede hendelser for tunneler kan blant annet avhenge av trafikkforhold, vær- eller 

lysforhold, utforming av veier og tunneler, personer involvert (unge/eldre), samt andre lokale forhold. Slike 

faktorer brukes som bakgrunnsinformasjon når det utføres risikovurderinger av tunneler. Tidligere registrerte 

hendelser, og generell ulykkesstatistikk for tunneler, kan ofte gi en indikasjon på hva som kan forventes i 

fremtiden av uønskede hendelser, samt hyppighet og mulige konsekvenser av disse. Siden dette er en ny 

tunnel, har man ikke tidligere statistikk for tunnelen man kan benytte. Det vil derfor være noe usikkerhet 

rundt vurderingene som gjøres av en tunnel som er på planleggingsstadiet.   

Den største usikkerheten knyttet til risikovurderinger av trafikkulykker er mennesker. Som regel er det 

menneskelige feilhandlinger som er utløsende årsak til ulykker, og slike feilhandlinger er svært vanskelige å 

forutse.  
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9 Konklusjon 

I fareidentifikasjonsmøtet ble det benyttet ledeord fra veileder til SVV for å avdekke spesifikke forhold som 

angår den nye tunnelen på fv. 33. Det er også identifisert risikoreduserende tiltak.  

Totalt ble det avdekket 29 risikoer i fareidentifikasjonsmøtet. Ingen av risikoene er vurdert som uakseptable, 

og de fleste risikoene er vurdert å havne i gult risikoområde. Alt i alt er risikobildet for tunnelen lavt. Både 

trafikale forhold og tunnelens utforming gjør at det er lav sannsynlighet for at uønskede hendelser skal 

oppstå.  

Viken fylkeskommune har hatt et ønske om at man gjennom arbeidet med analysen skal kunne få noen 

føringer rundt hvorvidt man bør inkludere noen av kravene til utrustning i Håndbok N500 eller 

tunnelsikkerhetsforskriften, satt for tunneler over 500 meter. Tunnelen er i dag ikke planlagt å utstyres med 

sikkerhetsutrustning, med unntak av fluoriserende skilt som viser avstand ut av tunnel i hver retning, samt en 

havarinisje i tunnelens sørlige retning. 

Det konkluderes med at selvbergingsprinsippet er godt ivaretatt i tunnelen, selv uten sikkerhetsutrustning. 

Tunnelen er kort, har liten stigning og lav ÅDT. Det er i all hovedsak lav sannsynlighet for at ulykker oppstår i 

og utenfor tunnelen, og det er få lokale forhold som tilsier at risikonivået er forhøyet. Dersom en ulykke skulle 

oppstå, har man gode muligheter til å rømme ut en av utgangene før ulykken eventuelt eskalerer. Det er i 

tillegg kort avstand til brannvesenet i Feiring, som kan være på stedet på omtrent ti minutter. Det bør i den 

sammenheng påses at mobildekning etableres i tunnelen, slik at varsling med mobiltelefon er mulig til enhver 

tid. 

I kapittel 7 er det listet opp ytterligere risikoreduserende tiltak som bør vurderes implementert. I all hovedsak 

er dette tiltak som allerede er tenkt på og må detaljeres eller implementeres i kommende faser.  
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