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1. Bakgrunn for risikovurderingen
BaneNOR planlegger for tiden nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen (jernbaneprosjektet
Drammen-Kobbervikdalen). Det nye jernbanesporet skal dimensjoneres for hastighet 200
km/t noe som krever en svært stiv kurvatur. Av hensyn til kurvatur og nærliggende
bebyggelse skal det i dagstrekningen på Skoger bl. a. bygges en ny jernbanebru over E18 ca
100 m nord for eksisterende jernbanebru og deler av det nye jernbanesporet får nærføring
mot E18. På strekningen med nærføring skal det nye jernbanesporet bygges mellom E18 og
eksisterende jernbanespor.

Illustrasjon som viser nytt jernbanespor, ny jernbanebru (rød ring) og strekning med
nærføring mot E18 (rød linje) i dagsonen på Skoger.
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/
1.1 Bestilling
På bakgrunn av de sikkerhetsutfordringene som særlig knytter seg til anleggsfasen for
gjennomføring av prosjektet tok Tom Hedalen (Statens vegvesen) og Liv Marit Carlsen
(Drammen kommune) kontakt med Samfunnsseksjonen v/ Arild Nærum for å gjennomføre
en risikovurdering av hhv sikkerheten på E18 og jernbanen, både i anleggsfasen og i den
permanente situasjonen.
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1.2 Metode
En enkel modell basert på HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for
risikovurderingen. Metoden omfatter 5 trinn:
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og
hvorfor?
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er
konsekvensene?
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen.
For mer informasjon om metoden vises det til Håndbok V721 «Risikovurderinger i
vegtrafikken».
1.3 Prosess
Risikovurderingen (trinn 2, 3 og 4 i hht 5-trinnsmetoden) ble gjennomført i et HAZID-møte
22. juni 2017 i Drammen, med følgende deltagere:
Deltager
Anita Tveiten
Tore Braaten
Morten Ask
Anders Hagerup
Maria Suchanek
Liv Marit Carlsen
Hanne Anette Stormo
Sverre Lerbak
Torgeir Fosnes
Svein Sørheim
Fredrik Hausmann
Finn Mellum
Marianne Aker
Vidar Rolfsrud
Arild Nærum
Vibeke Schau

Ansatt
SVV Buskerud vegavdeling Drift og vedlikehold
SVV E16/Ringeriksbanen
SVV E16/Ringeriksbanen
SVV Buskerud vegavdeling Plan og forvaltning
SVV Buskerud vegavdeling Plan og forvaltning
Drammen kommune Plankoordinator
livcar@drmk.no
BaneNOR Hanne.Anette.Stormo@banenor.no
BaneNOR lersve@banenor.no
BaneNOR tof@banenor.no
Norconsult oppdragsleder svs@norconsult.no
Norconsult Fredrik.hausmann@norconsult.com
Norconsult TS/risiko fm@norconsult.no
Bane Nor HMS-leder akmaa@banenor.no
BaneNor Ringeriksbanen rolvid@banenor.no
SVV Samfunnsseksjonen Prosessleder
SVV Samfunnsseksjonen Rapportskriver

Samlet sett har HAZID-gruppen kompetanse innenfor trafikksikkerhet, vegplanlegging,
vegforvaltning, drift- og vedlikehold, arbeidsvarsling og jernbaneteknikk. Den samme gruppa
har også fungert som høringsgruppe for rapporten.
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2. Beskrivelse av analyseobjekt, formål og vurderingskriterier
Før HAZID-møtet ble analyseobjektet delt inn i 5 følgende elementer:
Element 1: Vegomlegging under bygging av jernbanebru – etappe 1
Element 2: Vegomlegging under bygging av ny jernbanebru – etappe 2
Element 3: Jernbanebru over E18 – permanent situasjon
Element 4: Nærføring nytt jernbanespor/E18 – permanent situasjon
Element 5: Nærføring nytt jernbanespor/E18 – anleggsfasen
2.1 Analyseobjekt
Mens anleggsarbeidet pågår skal E18 holdes åpen for trafikk. Det skal opprettholdes 4
kjørefelt gjennom hele anleggsfasen, med unntak av noen korte perioder (netter) for
etablering av vegomlegginger. I fbm vegomlegging på E18 skal fartsgrensen settes ned til 70
km/t.
Anleggsarbeidets varighet:
Bygging av ny jernbanebru: 1,5 år
Bygging av Gundesølina (ny bru): 0,5 år
Bygging av nytt jernbanespor med nærføring mot E18: 2 eller 3 sommersesonger
Det er planlagt 2 anleggsadkomster til anleggsområdet via Gundesølina, like øst og vest for
jernbanesporet. Den vestlige anleggsveien får også tilkobling til industriområdet Dråpen og
Eik-krysset på E18, via en eksisterende undergang under jernbanesporet. Den østlige
anleggsveien skal gå under dagens jernbanebru og tett inntil E18 og sikrer adkomst til det
smale anleggsområdet mellom eksisterende jernbanespor og E18.
Riving og fjerning av eksisterende jernbanetrasé (jernbaneteknisk utstyr og
betongkonstruksjoner) inngår ikke i denne risikovurderingen.
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Planlagte riggområder og anleggsveier på Skoger.
Eik-krysset

Dråpen industri

Skoger skole

Gundesølina

Vestlig (rød linje) og østlig anleggsvei (blå linje) med inn/utkjøring fra Gundesølina.
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2.2 Formål
Risikovurderingen skal gi grunnlag for å vurdere om de foreslåtte løsningene for hhv
permanent situasjon og anleggsfasen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
2.3 Vurderingskriterier
Løsningene vurderes i forhold til vegnormaler og veiledninger, blant annet håndbok N100,
N101 og N301, og nullvisjonens krav til sikre veger. Et vegsystem som ikke skal føre til drepte
eller varig skade må utformes på menneskets premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil
og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.
Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste for
trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være
informativt og ukomplisert. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og
fartsgrenser. Kort sagt skal det være lett å handle riktig og vanskelig å handle feil.
Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal ha
beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets
tåleevne.
Risiko (sannsynlighet og konsekvens) ble vurdert i hht til matrisen/skalaen nedenfor.
Fargene indikerer en vurderingsskala hvor grønt angir lav risiko og rødt angir høy risiko.
Vurderingene som denne rapporten dokumenterer er basert på HAZID-gruppas kompetanse
og diskusjoner i gruppa.

Risiko
Løsningen er forbundet med høy risiko, tiltak må gjennomføres
Løsningen er forbundet med middels risiko, tiltak skal vurderes
Løsningen er forbundet med en viss risiko, tiltak bør vurderes
Løsningen er forbundet med lav risiko/akseptabelt risikonivå, tiltak ikke
nødvendig
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3. Identifiserte sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak
3.1 Element 1: Vegomlegging under bygging av ny jernbanebru - etappe 1
3.1.1 Beskrivelse av elementet
Mens den nye jernbanebrua bygges skal E18 holdes åpen for trafikk. Siden det ikke kan
utføres støpearbeider over trafikkert vei må brua må bygges i 2 etapper og E18-trafikken
legges om to ganger. Det forutsettes at alt anleggsarbeid foregår uten direkte adkomster
til/fra E18.
Utforming av E18 ved vegomlegging (gjelder både etappe 1 og 2):
 Skiltet fartsgrense 70 km/t.
 Minste horisontalkurvatur R=200 (horisontalkurvaturen tilfredsstiller 80 km/t,
klotoidene er dimensjonert for 70 km/t).
 Det etableres kjørefelt med bredde 3,25 m og 0,5 m skulder.
 Det etableres midtrabatt med tung sikring. Midtrabatten skal totalt være 2,0 m bred,
inkludert 0,5 m skulder på hver side.
 Breddeutvidelse 0,35 m per felt.
 Anleggsgjerder plasseres slik at sikt gjennom kurver ivaretas.
 Det forutsettes tilfredsstillende belysning på E18 gjennom hele anleggsperioden.
I etappe 1 bygges den østlige delen av jernbanebrua og E18 legges om mot vest.
Anleggstrafikk i fbm brubygging skal gå via Gundesølina og østlig anleggsveg. Det etableres
tung sikring på østsiden av E18 (mot bruanlegget). På vestsiden skal sideterrenget få en
sikker utforming i hht kravene i håndbok N101.
Etablering av vegomlegging skal foregå om natten og i denne forbindelsen må det skiltes
omkjøring via «Gamle Sørlandske» (Fv31). Det legges opp til omkjøring for trafikk i én
retning av gangen, dvs at trafikk i motsatt retning kan benytte eksisterende E18. Ved
etablering av vegomlegging skal anleggstrafikk ha adkomst fra vest, via industriområdet
Dråpen og Eik-krysset. Ved etablering av vegomlegging settes det opp tung sikring mellom
E18 og anleggsområdet. Etablering av vegomlegging gjennomføres utenfor vintersesongen.

Etappe 1. E18 legges om mot vest.
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3.1.2 Identifiserte sikkerhetsproblemer
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas identifisering av sikkerhetproblemer (uønska
hendelser og medvirkende faktorer til disse) knyttet til element 1.
Uønskede
hendelser
Påkjøring
bakfra

Utforkjøring
i kurve

Feltskifte

Påkjøring av
gjenstander
Påkjøring av
gående og
syklende

Medvirkende faktorer
 Kødannelse pga redusert hastighet gjennom anleggsområdet. Fare for kraftig
nedbremsing.
 Høyt fartsnivå på E18 i hver ende av anleggsområdet (fartsgrense 110 km/t
sørfra og 100 km/t nordfra). Fare for utilstrekkelig fartstilpasning/kraftig
nedbremsing.
 Anleggsarbeidet vekker trafikantenes nysgjerrighet, fare for uoppmerksomhet.
 Smalere vegbane vinterstid pga problemer med snøopplag. Fare for kraftig
nedbremsing.
 Dersom framkommeligheten blir sterkt redusert (utfartshelger) er det fare for at
enkelte trafikanter velger å rygge på skulderen tilbake til nærmeste kryss
(generelt problem).
 Ved tap av last (generelt problem) vil det bli problematisk å foreta
unnamanøver pga smal skulder.
 Smalere vegbane vinterstid, pga problemer med snøopplag. Fare for tap av
kontroll.
 Blending fra anleggsmaskiner og anleggsbelysning. Fare for tap av kontroll.
 Ved utforkjøring kan tunge kjøretøy velte over sikring mellom kjøreretningene
(nordgående trafikk i ytterkurven).
 Ved utforkjøring kan man treffe påkjørselsfarlige søyler på eksisterende
jernbanebru (sørgående trafikk). I anleggsperioden flyttes E18 nærmere disse
søylene.
 Ved utforkjøring kan man treffe materiell/masser o.l. dersom dette lagres
innenfor sikkerhetssonen på vestsiden av E18 (sørgående trafikk).
 Smalere vegbane vinterstid, pga problemer med snøopplag. Fare for uplanlagt
feltskifte.
 Ved havarerte kjøretøy (generelt problem) vil det bli problematisk å foreta
unnamanøver pga smal skulder. Fare for uplanlagt feltskifte.
 Skygge under eksisterende jernbanebru kan medføre tilfrysing/glatt veibane.
Fare for tap av kontroll.
 Høyt fartsnivå/stor fartsspredning. Fare for raske feltskifter.
 Skjøter og spleiser i kjørebanen (gjelder spesielt mc). Fare for uplanlagt
feltskifte/tap av kontroll.
 Gjenstander og kjøretøy fra anlegget som ved uhell har havnet inn mot/på E18.
Fare for uplanlagt feltskifte/tap av kontroll.
 Gjenstander og kjøretøy fra anlegget som ved uhell har havnet inn mot/på E18.
 Tap av last.
 Begge de planlagte anleggsveiene fra Gundesølina krysser gs-veg/fortau. Dette
medfører fare for at førere av anleggsmaskiner og tunge kjøretøy med store
blindsoner overser kryssende fotgjengere og syklister*. Spesielt uheldig da
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anleggsveiene ligger i nærheten av Skoger barneskole og flerbrukshall.
Gundesølina benyttes også av en del treningssyklister. Problemet kan forsterkes
dersom det står flere parkerte kjøretøy langs Gundesølina.
*Se vedlegg 1
3.1.3 Vurdering av risiko
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas vurdering av risiko knyttet til de identifiserte
sikkerhetsproblemene i element 1. Risiko knyttet til påkjøring bakfra og påkjøring av gående
og syklende som krysser anleggsavkjørsler ble vurdert som de største bidragsyterne til risiko.
Uønskede hendelser
Påkjøring bakfra
Utforkjøring i kurve
Feltskifte
Påkjøring av gjenstander
Påkjøring av gående og syklende

Vurdering av risiko
MIDDELS
VISS
VISS
LAV
MIDDELS

3.1.4 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas forslag til risikoreduserende tiltak i element 1. De
foreslåtte tiltakene er knyttet til de identifiserte sikkerhetsproblemene.
Uønskede
hendelser
Påkjøring
bakfra

Medvirkende faktorer
 Kødannelse pga redusert hastighet
gjennom anleggsområdet. Fare for
kraftig nedbremsing.
 Høyt fartsnivå på E18 i hver ende av
anleggsområdet (fartsgrense 110 km/t
sørfra og 100 km/t nordfra). Fare for
utilstrekkelig fartstilpasning/kraftig
nedbremsing.

 Anleggsarbeidet vekker trafikantenes
nysgjerrighet, fare for
uoppmerksomhet.
 Smalere vegbane vinterstid pga
problemer med snøopplag. Fare for
kraftig nedbremsing.
 Dersom framkommeligheten blir sterkt
redusert (utfartshelger) er det fare for
at enkelte trafikanter velger å rygge på
Sist revidert 04.07.2017

Forslag til
Risikoreduserende tiltak
Forvarsling av kø vha mobile
fritekstavler (sideplassert).
Overvåkingskamera tilkoblet VTS.
Sørge for gode
arbeidsvarslingsplaner som gir
god optisk leding (inkludert
renhold).
Vurdere tiltak som kan bidra til at
trafikantene overholder
fartsgrensen (f. eks.
«fartstavler»).

Forsterket vinterdrift.
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Utforkjøring
i kurve









Feltskifte







Påkjøring av
gjenstander

skulderen tilbake til nærmeste kryss
(generelt problem).
Ved tap av last (generelt problem) vil
det bli problematisk å foreta
unnamanøver pga smal skulder.
Smalere vegbane vinterstid, pga
problemer med snøopplag. Fare for tap
av kontroll.
Blending fra anleggsmaskiner og
anleggsbelysning. Fare for tap av
kontroll.
Ved utforkjøring kan tunge kjøretøy
velte over sikring mellom
kjøreretningene (nordgående trafikk i
ytterkurven).
Ved utforkjøring kan man treffe
påkjørselsfarlige søyler på eksisterende
jernbanebru (sørgående trafikk). I
anleggsperioden flyttes E18 nærmere
disse søylene.
Ved utforkjøring kan man treffe
materiell/masser o.l. dersom dette
lagres innenfor sikkerhetssonen på
vestsiden av E18 (sørgående trafikk).
Smalere vegbane vinterstid, pga
problemer med snøopplag. Fare for
uplanlagt feltskifte.
Ved havarerte kjøretøy (generelt
problem) vil det bli problematisk å
foreta unnamanøver pga smal skulder.
Fare for uplanlagt feltskifte.
Skygge under eksisterende jernbanebru
kan medføre tilfrysing/glatt veibane.
Fare for tap av kontroll.
Høyt fartsnivå/stor fartsspredning. Fare
for raske feltskifter.

 Skjøter og spleiser i kjørebanen (gjelder
spesielt mc). Fare for uplanlagt
feltskifte/tap av kontroll.
 Gjenstander og kjøretøy fra anlegget
som ved uhell har havnet inn mot/på
E18. Fare for uplanlagt feltskifte/tap av
kontroll.
 Gjenstander og kjøretøy fra anlegget
som ved uhell har havnet inn mot/på
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Forsterket vinterdrift.

Krav til skjerming og plassering av
stasjonær belysning. SJA med
tema blending.

Etablere gjerder, eventuelt tung
sikring, mot området på
vestsiden av E18.
Forby tunge kjøretøy i venstre
felt. Forsterket vinterdrift.
Overvåkingskamera tilkoblet VTS.

Sørge for gode
arbeidsvarslingsplaner. Vurdere
fartsdempende tiltak som f. eks.
rumlefelt.

Overvåkingskamera tilkoblet VTS.

Overvåkingskamera tilkoblet VTS.
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Påkjøring av
gående og
syklende

E18.
 Begge de planlagte anleggsveiene fra
Gundesølina krysser gs-veg/fortau.
Dette medfører fare for at førere av
anleggsmaskiner og tunge kjøretøy
med store blindsoner overser
kryssende fotgjengere og syklister.
Dette er spesielt uheldig da
anleggsveiene ligger i nærheten av
Skoger barneskole og flerbrukshall.
Gundesølina benyttes også av en del
treningssyklister. Problemet kan
forsterkes dersom det står flere
parkerte kjøretøy langs Gundesølina.
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 Den vestlige anleggsveien
plasseres vinkelrett i forhold
til Gundesølina for å redusere
faren for blindsoneulykker.
 Den vestlige anleggsveien bør
benyttes minst mulig,
anleggstrafikken bør i størst
mulig grad gå via
industriområdet Dråpen/Eikkrysset.
 Den østlige anleggsveien
flyttes til sørsiden av
Gundesølina, slik at man
unngår at anleggsveien
krysser gs-trafikk. Dette
forutsetter at det må utvides
under brua først.
 SJA med fokus på blindsoner.
 Inngå tett samarbeid med
skolen.
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3.2 Element 2: Vegomlegging ved bygging av ny jernbanebru - etappe 2
3.2.1 Beskrivelse av elementet
I etappe 2 bygges den vestlige delen av jernbanebrua og trafikken legges om mot øst (under
halvferdig bru). Anleggstrafikk i fbm brubygging skal gå via vestlig anleggsvei fra
Gundesølina, via industriområdet Dråpen og Eik-krysset. Utforming av omlagt veg og
forutsetninger knyttet til etablering av vegomlegging blir tilsvarende som for etappe 1.
Selv om det forutsettes at arbeidet med den østlige delen av brua (etappe 1) gjøres ferdig
før etappe 2 iverksettes vil det bli behov for noe trafikk/arbeid på denne delen av brua og
det må påregnes aktivitet på brua over trafikkert veg.
Det forutsettes etablering av tung sikring mot søylene på den halvferdige brua, og at
endeavslutningene på midlertidig rekkverk får en sikker utforming. Rivning av eksisterende
jernbanebru skal gjennomføres som et eget prosjekt.

Etappe 2. E18 legges om mot øst.
3.2.2 Identifiserte sikkerhetsproblemer
For etappe 2 gjelder de samme sikkerhetsproblemene som identifisert i element 1. I tillegg
identifiserte HAZID-gruppa følgende sikkerhetsproblemer knyttet til gjennomføring av
etappe 2:
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Uønskede
hendelser
Påkjøring
bakfra/
Utforkjøring
i kurve/
Feltskifte/
Påkjøring av
gjenstander

Medvirkende faktorer
 Ved flytting av vegomleggingen (fra etappe 1 til etappe 2) kan den
omleggingen mot øst (etter en lengre periode med vegomlegging mot
vest) komme overraskende på trafikantene. Gjelder spesielt i den
innledende bruksfasen.
 Større skyggepartier på E18 pga 2 bruer (gammel og ny bru) kan medføre
tilfrysing/glatt veibane. Fare for tap av kontroll.
 Midlertidig veg som graves inn i bratt skråning med ustabile masser på
østsiden av E18 kan medføre utglidninger ned mot E18. Fare for kraftig
nedbremsing/tap av kontroll.

3.2.3 Vurdering av risiko
HAZID-gruppa vurderte risikoen knyttet til element 2 som den samme som for element 1, da
det hovedsakelig er tilsvarende sikkerhetsproblemer i de to elementene.
3.2.4 Forslag til risikoreduserende tiltak
De samme forslagene til risikoreduserende tiltak gjelder for element 2 som for element 1.
HAZID-gruppa foreslo ingen ytterligere risikoreduserende tiltak, men påpekte at det ved
flytting av vegomleggingen (fra etappe 1 til etappe 2) bør fokuseres spesielt på god varsling.
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3.3 Element 3: Jernbanebru over E18 – permanent situasjon
3.3.1 Beskrivelse av elementet
Den eksisterende jernbanebrua over E18 skal erstattes med en ny jernbanebru, ca 100 m
nord for eksisterende bru. Det forutsettes at grøfter og sideterreng langs E18 tilbakeføres til
tilstrekkelig sikkerhetsstandard.
3.3.2 Identifiserte sikkerhetsproblemer
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas identifisering av sikkerhetproblemer (uønska
hendelser og medvirkende faktorer til disse) knyttet til element 3.
Uønskede
hendelser
Påkjøring
bakfra/
Utforkjøring/
Feltskifte/
Påkjøring av
gjenstander

Medvirkende faktorer
 Høyhastighetstog kan medføre snøføyke ned på E18 og fare for dårlig
sikt/kraftig nedbremsing/tap av kontroll.
 Snøbrøyting på jernbanebrua kan medføre utkast på E18 og fare for dårlig
sikt/unnamanøver/kraftig nedbremsing/tap av kontroll.
 Nedfall fra jernbanebrua på E18 kan medføre unnamanøver/kraftig
nedbremsing/tap av kontroll.

3.3.3 Vurdering av risiko
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas vurdering av risiko knyttet til de identifiserte
sikkerhetsproblemene i element 3. HAZID-gruppa vurderte risikoen som lav.
Uønskede hendelser
Påkjøring bakfra/ Utforkjøring/
Feltskifte/ Påkjøring av gjenstander
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Vurdering av risiko
LAV
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3.3.4 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas forslag til risikoreduserende tiltak i element 3. De
foreslåtte tiltakene er knyttet til de identifiserte sikkerhetsproblemene.
Uønskede
hendelser

Medvirkende faktorer
 Høyhastighetstog kan medføre snøføyke
ned på E18 og fare for dårlig sikt/tap av
kontroll.
 Snøbrøyting på jernbanebrua kan medføre
utkast på E18 og fare for dårlig
sikt/unnamanøver/tap av kontroll.
 Nedfall fra jernbanebrua på E18 kan
medføre unnamanøver/tap av kontroll.
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Forslag til
Risikoreduserende tiltak

Etablere tilstrekkelig høyt
gjerde som forhindrer dette.
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3.4 Element 4: Nærføring nytt jernbanespor/E18 – permanent situasjon
3.4.1 Beskrivelse av elementet
Over en ca 500 m utstrekning vil avstanden mellom nytt jernbanespor og E18 bli mindre enn
i dag. På denne strekningen må den eksisterende jordvollen og støyskjermen mellom
jernbanesporet og E18 erstattes med en kraftig støttemur. Overkant støttemur plasseres ca
4,0-4,5 m over vegskulderkant. På toppen av støttemuren plasseres en støyskjerm.
Støyskjermen vil få samme høyde som dagens støyskjerm. Samtidig monteres et vegrekkverk
(styrkeklasse H4) langs E18 i hht kravene i N101. Det forutsettes at rekkverksavslutningene
føres inn i terrenget i full høyde og at avslutningen på støtteskjermen beskyttes mot
påkjørsel. Belysning plasseres i midtdeleren på E18 (sentrisk vegbelysning), som i dag.

Område med nærføring i Skoger. Ved profil 61600 er det minst avstand mellom nytt
jernbanespor og E18.

Profil 61600. Her er avstanden mellom støyskjerm og vegskulder 4,9 m.
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3.4.2 Identifiserte sikkerhetsproblemer
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas identifisering av sikkerhetsproblemer som følge av
nærføring mellom nytt jernbanespor og E18:
Jernbane mot E18-trafikken:
Togavsporing mot E18
Kjøreledning som faller ned og over støyskjermen mot E18
Trafikk på E18 som blendes av lokomotiv
Strømførende deler på master mot støyskjerm (ved klatring eller vedlikehold av støyskjerm)
Snødrev fra jernbanen kan medføre redusert sikt på E18
Strøm på avveie
E18-trafikken mot jernbanen:
Last/is fra høye kjøretøy kan kastes over støttemur/støyskjerm og mot toget
Last (tømmer) eller is fra kapellbiler kan havne over støttemur/støyskjerm
Bilbrann på E18

3.4.3 Vurdering av risiko
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas vurdering av risiko knyttet til de identifiserte
sikkerhetsproblemene i element 4. HAZID-gruppa vurderte risikoen knyttet til nærføring
mellom nytt jernbanespor og E18 som lav.
Sikkerhetsproblemer
Jernbane mot E18/
E18 mot jernbane

Vurdering av risiko
LAV

Vurderingen begrunnes med bl.a. med følgende:
 Med H4 vegrekkverk er det svært lite sannsynlig at utforkjøring/velt med tunge
kjøretøy vil medføre problemer for jernbanen.
 Sannsynligheten for at kjøreledninger kan falle ned på E18 vurderes som lav, da
avstanden mellom nytt jernbanespor og E18 er større enn beregnet radius for slike
hendelser (4,0 m).
 Sannsynligheten for blending fra lokomotiv vurderes som svært lav da støyskjermens
høyde og plassering allerede er dimensjonert med tanke på å unngå dette.
 Det vurderes som usannsynlig at kjøretøy med tilhørende last vil skape problemer for
jernbanen ved en eventuell utforkjøring.
 Pga jernbanesporets kurvatur vurderes det som svært lite sannsynlig at en eventuell
jernbaneavsporing på denne strekningen vil medføre problemer for trafikken på E18.
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3.4.4 Forslag til risikoreduserende tiltak
Selv om det er strenge krav mht å unngå strøm på avveie og det forutsettes at disse blir
ivaretatt, foreslo HAZID-gruppa at det vurderes informasjonstiltak rettet mot
rekkverksentreprenører (skilting/merking).
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3.5 Element 5: Nærføring nytt jernbanespor/E18 – anleggsfasen
3.5.1 Beskrivelse av elementet
Anleggsarbeidet knyttet til etablering av nytt jernbanespor med nærføring mot E18
forutsettes gjennomført i følgende rekkefølge:
1. Etablere vegrekkverk med styrkeklasse H4 (høyde 1,2 m) langs E18.
2. Etablere anleggsgjerde (høyde 2,0-2,5 m) mellom vegrekkverk og anleggsområdet
3. Fjerne jordvoll.
4. Etablere støttemur mot jernbanesporet.
Anleggsgjennomføringen forutsetter ingen direkte adkomster til/fra E18, men ved etablering
av vegrekkverk og anleggsgjerde (gjennomføres samtidig) må det jobbes fra E18. Dette
gjennomføres som standard rekkverksjobb om natten. For det øvrige anleggsarbeidet
benyttes østlige anleggsvei fra Gundesølina. Ellers forutsettes det at ingen kraner/maskiner
henger over E18 gjennom anleggsperioden.
3.5.2 Identifiserte sikkerhetsproblemer
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas identifisering av sikkerhetproblemer (uønska
hendelser og medvirkende faktorer til disse) knyttet til element 5.
Uønskede
Medvirkende faktorer
hendelser
Påkjøring
 Graving tett opptil E18 kan medføre svekking av vegrekkverkets funksjon,
bakfra/
noe som i så fall kan øke konsekvensene ved eventuelle
Utforkjøring/
utforkjøringsulykker.
Feltskifte
 Svært lite plass til snøopplag pga anleggsgjerdet. Dette kan medføre
vanskelige føreforhold og fare for tap av kontroll.
 Anleggsarbeidet kan medføre økt fryse/tineproblematikk
(overvannsproblemer per i dag) og økt fare for tap av
kontroll/vannplaning.
 «Sveiseblink» og blending fra anleggsbelysning.
 Noe kan falle ut i kjørebanen.
 Kranarbeid.
 Utglidning av vegkroppen ved etablering av anleggsveien tett opptil E18.
Påkjøring av  Den østlige anleggsveien fra Gundesølina krysser gs-veg. Dette medfører
gående og
fare for at førere av anleggsmaskiner og tunge kjøretøy med store
syklende
blindsoner overser kryssende fotgjengere og syklister. Dette er spesielt
uheldig da anleggsveien ligger i nærheten av Skoger barneskole og
flerbrukshall. Gundesølina benyttes også av en del treningssyklister.
Problemet kan forsterkes dersom det står flere parkerte kjøretøy langs
Gundesølina.
 Omfattende rygging da all inn- og utkjøring til anleggsområdet går
«samme vei».
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Hendelser
med
arbeidere

 Utkast av snø og is ved brøyting på E18 og is fra passerende kapellbiler
kan treffe arbeidere innenfor anleggsgjerdet.
 Omfattende rygging da all inn- og utkjøring til anleggsområdet går
«samme vei».

3.5.3 Vurdering av risiko
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas vurdering av risiko knyttet til de identifiserte
sikkerhetsproblemene i element 5.
Uønskede hendelser
Utforkjøring
Påkjøring av gående og syklende
Hendelser med arbeidere

Vurdering av risiko
VISS
MIDDELS
VISS

3.5.4 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor oppsummeres HAZID-gruppas forslag til risikoreduserende tiltak i element 5. De
foreslåtte tiltakene er knyttet til de identifiserte sikkerhetsproblemene.

Uønskede
Medvirkende faktorer
hendelser
Utforkjøring  Graving tett opptil E18 kan medføre
svekking av vegrekkverkets funksjon, noe
som i så fall kan øke konsekvensene ved
eventuelle utforkjøringsulykker.
 Svært lite plass til snøopplag pga
anleggsgjerdet. Dette kan medføre
vanskelige føreforhold og fare for tap av
kontroll.
 Anleggsarbeidet kan medføre økt
fryse/tineproblematikk
(overvannsproblemer per i dag) og økt
fare for tap av kontroll/vannplaning.
 «Sveiseblink» og blending fra
anleggsbelysning.
 Noe kan falle ut i kjørebanen.
 Kranarbeid.
 Utglidning av vegkroppen ved etablering
av anleggsveien tett opptil E18.
Påkjøring av  Den østlige anleggsveien fra Gundesølina
gående og
krysser gs-veg. Dette medfører fare for at
syklende
førere av anleggsmaskiner og tunge

Sist revidert 04.07.2017

Forslag til
Risikoreduserende tiltak
Redusere sålebredden på
støttemuren mot E18,
alternativt spunte eller
forsterke/forlenge stolpene.
Plassere anleggsgjerde så langt
unna rekkverket som mulig.

Den østlige anleggsveien
flyttes til sørsiden av
Gundesølina, slik at man
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kjøretøy med store blindsoner overser
kryssende fotgjengere og syklister. Dette
er spesielt uheldig da anleggsveien ligger i
nærheten av Skoger barneskole og
flerbrukshall. Gundesølina benyttes også
av en del treningssyklister. Problemet kan
forsterkes dersom det står flere parkerte
kjøretøy langs Gundesølina.
 Omfattende rygging da all inn- og
utkjøring til anleggsområdet går «samme
vei».
Hendelser
med
arbeidere

 Utkast av snø og is ved brøyting på E18 og
is fra passerende kapellbiler kan treffe
arbeidere innenfor anleggsgjerdet.

 Omfattende rygging da all inn- og
utkjøring til anleggsområdet går «samme
vei».
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unngår at anleggsveien krysser
gs-trafikk. Dette forutsetter at
det utvides under brua først.
SJA med fokus på blindsoner.
Inngå tett samarbeid med
skolen.

Påse at det etableres
snumuligheter slik at det
unngås rygging ut mot
Gundesølina.
Sørge for mest mulig
anleggsarbeid i
barmarksperioden, bygge det
smaleste partiet utenom
vintersesongen.
Påse at det etableres
snumuligheter slik at det
unngås rygging ut mot
Gundesølina.
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4. Konklusjon
HAZID-gruppa vurderte risikoen knyttet til permanent situasjon for hhv ny jernbanebru
(element 3) og nærføring mellom nytt jernbanespor/E18 (element 4) som lav. Når det
gjelder risikoen knyttet til flere av de identifiserte uønska hendelsene i anleggsfasen for hhv
bygging av ny jernbanebru (element 1 og 2) og bygging av nytt jernbanespor med nærføring
mot E18 (element 5) vurderte HAZID-gruppa risikoen som viss og middels.
Forutsatt at følgende tiltak gjennomføres vil man kunne oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå
under anleggsfasen knyttet til bygging av ny jernbanebru (element 1 og 2):













Forvarsling av kø vha mobile fritekstavler (sideplassert).
Overvåkingskamera tilkoblet VTS.
Sørge for gode arbeidsvarslingsplaner som gir god optisk leding.
Vurdere tiltak som kan bidra til at trafikantene overholder fartsgrensen (f. eks.
«fartstavler»).
Forsterket vinterdrift.
Den vestlige anleggsveien plasseres vinkelrett i forhold til Gundesølina for å redusere
faren for blindsoneulykker. Den vestlige anleggsveien bør benyttes minst mulig,
anleggstrafikken bør i størst mulig grad gå via industriområdet Dråpen/Eik-krysset.
Den østlige anleggsveien flyttes til sørsiden av Gundesølina, slik at man unngår at
anleggsveien krysser gs-trafikk. Dette forutsetter at det må utvides under brua først.
SJA med fokus på blindsoner. Inngå tett samarbeid med skolen.
Krav til skjerming og plassering av stasjonær belysning. SJA med tema blending.
Etablere gjerder, eventuelt tung sikring, mot området på vestsiden av E18.
Forby tunge kjøretøy i venstre felt.
Sørge for gode arbeidsvarslingsplaner. Vurdere fartsdempende tiltak som f. eks.
rumlefelt.
Ved flytting av vegomleggingen (fra etappe 1 til etappe 2) bør det fokuseres spesielt
på god varsling.

Forutsatt at følgende tiltak gjennomføres vil man kunne oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå
under anleggsfasen knyttet til bygging av nytt jernbanespor med nærføring mot E18
(element 5):
 Sørge for at vegrekkverkets funksjon ikke svekkes i forbindelse med anleggsarbeidet
(redusere sålebredden ev. spunte/forsterke/forlenge stolpene).
 Plassere anleggsgjerde så langt unna rekkverket som mulig. Sørge for mest mulig
anleggsarbeid i barmarksperioden og bygge det smaleste partiet utenom vintersesongen.
 Den østlige anleggsveien flyttes til sørsiden av Gundesølina, slik at man unngår at
anleggsveien krysser gs-trafikk. Dette forutsetter at det utvides under brua først. SJA med
fokus på blindsoner. Inngå tett samarbeid med skolen.
 Påse at det etableres snumuligheter (østlig anleggsvei) slik at det unngås rygging ut mot
Gundesølina.
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