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SAMMENDRAG
Bakgrunn
Konseptvalgutredningen (KVU) for Voss‐Arna omfatter strategier for utvikling av
strekningen mellom Voss og Arna frem mot 2040 for både vei og jernbane (1).
Denne overordnede RAMS-analysen skal brukes som grunnlag for valg av konsepter sammen
med andre grunnlagsrapporter og hovedrapporten.
Formål
Analysen skal undersøke hvorvidt de ulike alternativene innfrir prosjektets RAMS-mål på et
overordnet nivå. Dette innebærer en vurdering av ferdigstilt system eller “produkt” og:
• Identifisere hvilke forhold som kan true måloppnåelse.
• Evaluere risikoen tilknyttet disse forholdene.
Denne analysen kan også brukes til å:
• Veie de ulike alternativene opp mot hverandre (svakheter og styrker).
• Stille krav til senere planfaser (tiltak).
Eventuelt:
• Gi input til å utvikle nye konsepter.
• Eller å gå tilbake til kravstiller og be om avklaring av mål og krav.
Forutsetninger for analysen
• Gods- og persontog kan kjøre i samme tunneltverrsnitt.
• Eventuelle andre tiltak på Bergensbanen er ferdig utviklet (Ringeriksbanen, kapasitet i
Oslo-området, andre kryssingsspor/ parseller).
• Det forutsettes at stasjonstiltak på aktuelle stasjoner (Arna, Trengereid, Dale,
Bolstadøyri, Evanger, Bulken og Voss) ligger til grunn.
Konklusjon og anbefalinger
• Konsept 0 kommer dårligst ut av alle konseptene med lavest sannsynlighet knyttet til
måloppnåelse:
o Lav sannsynlighet for å oppnå 11 av 12 målsettinger.
o Usikkerhet knyttet til oppnåelse av 1 målsetting.
• Konsept 1, 2 og 4 er mer varierte med tanke på måloppnåelse:
o Konsept 1 har høy sannsynlighet for å oppnå 3 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 5 mål og lav sannsynlighet for å oppnå 4 av 12
målsettinger.
o Konsept 2 har høy sannsynlighet for å oppnå 5 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 5 mål og lav sannsynlighet for å oppnå 2 av 12
målsettinger.
o Konsept 4 har høy sannsynlighet for å oppnå 4 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 4 målsettinger og lav sannsynlighet for å oppnå 4
av 12 målsettinger.
• Konsept 3 og 5 kommer best ut med høyest sannsynlighet for å oppnå mange mål.
o Konsept 5 har høy sannsynlighet for å oppnå samtlige mål, med unntak av en
usikkerhet.
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o Konsept 3 har høy sannsynlighet for å oppnå flere mål, med unntak av en
usikkerhet, samt to målsettinger hvor det er lav sannsynlighet for
måloppnåelse.
Basert på denne metodikken kan man plassere konsept 0 i høy-risiko kategorien hvor det er
lav sannsynlighet for at konseptet oppnår RAMS-mål, derav lav RAMS-ytelse. Konsept 1, 2
og 4 kan plasseres i den moderate risikokategorien hvor det er usikkert om konseptene oppnår
RAMS-mål. Konsept 3 og 5 kan plasseres i lav-risiko kategorien hvor det er høy
sannsynlighet for at konseptet oppnår RAMS-mål, derav høy RAMS ytelse. Se Tabell 1 for
konseptenes grad av måloppnåelse.
Tabell 1. Konseptenes grad av måloppnåelse.
Høy sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (lav risiko)
Usikkert om konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (middels risiko)
Lav sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (høy risiko)

K3, K5
K1,K2, K4
K0

Fra et RAMS-perspektiv anbefales det å gå videre med konsept 3 eller 5. Konsept 5 har
høyest RAMS-ytelse for både veg og bane og lavest risiko av alle konseptene. Dette er i stor
grad på grunn av dobbeltspor på bane og delvis møtefri veg mellom Voss-Arna. Konsept 3
har noen flere usikkerheter knyttet til seg, spesielt fra et veg-perspektiv.
Det er knyttet flere usikkerheter til konsept 1, 2, og 4. Hvis prosjektet velger å gå videre med
noen av disse konseptene anbefales konsept 2. Det er fordi konsept 2 har høyest sannsynlighet
for måloppnåelse av de overnevnte konseptene, noe som i stor grad skyldes de store tiltakene
som gjøres på vei, blant annet ny tunnel på veisiden. Det anbefales for øvrig å følge opp og
redusere usikkerhetene hvis prosjektet velger å gå videre med konsept 1, 2 eller 4. Konsept 0
har lav sannsynlighet for måloppnåelse og derav høy risiko. Fra et RAMS-perspektiv
anbefales det ikke å gå videre med konsept 0.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for prosjekt
Konseptvalgutredningen (KVU) for Voss‐Arna omfatter strategier for utvikling av
strekningen mellom Voss og Arna frem mot 2040 (1). Prosjektet utarbeides av Jernbaneverket
og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne
grunnlag for Regjeringen sin konklusjon om valg av konsept og videre planlegging.
Ut ifra 16 mulige tiltakspakker har prosjektet jobbet videre med fem ulike konsepter som skal
løse utfordringene i korridoren

1.2 Bakgrunn for analysen
Denne overordnede RAMS-analysen skal brukes som grunnlag for valg av konsepter sammen
med andre grunnlagsrapporter og hovedrapporten. I analysen kartlegges/ identifiseres
farekilder som kan true RAMS-ytelsen til de ulike konseptene for både vei og bane.

1.3 Formål
Analysen skal undersøke hvorvidt de ulike alternativene innfrir prosjektets RAMS-mål på et
overordnet nivå. Dette innebærer vurdering av ferdigstilt system eller “produkt” og:
• Identifisere hvilke forhold som kan true måloppnåelse.
• Evaluere risikoen tilknyttet disse forholdene.
Denne analysen kan også brukes til å:
• Veie de ulike alternativene opp mot hverandre (svakheter og styrker).
• Stille krav til senere planfaser (tiltak).
Eventuelt:
• Gi input til å utvikle nye konsepter.
• Eller å gå tilbake til kravstiller og be om avklaring av mål og krav.

1.4 Omfang og avgrensninger
•
•
•

Analysen vurderer det ferdige produktet i drift.
Analysen vurderer ferdig utviklet trasékonsepter og ser ikke spesifikt på for eksempel
stasjoner, kryss, overganger eller andre forhold.
Analysen har ikke identifisert tiltak. Grunnet til dette er at systemet er for overordnet
til å kartlegge spesifikke tiltak. I tillegg er analysens hensikt fareidentifikasjon og
kartlegge svakheter og styrker ved konseptene og ikke å kartlegge tiltak. Kartlegging
av eventuelle tiltak i denne sammenheng er derimot hensiktsmessig å gjøre på mer
detaljerte plannivå, for eksempel på hovedplannivå.

1.5 Forutsetninger
1. Gods- og persontog kan kjøre i samme tunneltverrsnitt.
2. Eventuelle andre tiltak på Bergensbanen er ferdig utviklet (Ringeriksbanen, kapasitet i
Oslo-området, andre kryssingsspor/ parseller).
3. Det forutsettes at stasjonstiltak på aktuelle stasjoner (Arna, Trengereid, Dale,
Bolstadøyri, Evanger, Bulken og Voss) ligger til grunn.
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1.6 Terminologi
•

Punktlighet: prosentvis av antall tog som ankommer endestasjon i rute.
Innenfor 3,59 min (lokaltog og regiontog).
Innenfor 5,59 min (Fjerntog og godstog).

•

Regularitet: viser prosentvis faktisk antall tog som har blitt kjørt i forhold til antall
tog som skulle ha kjørt i henhold til ruteplan.

•

Oppetid: defineres ut fra antall forsinkelsestimer på grunn av infrastruktur i forhold til
planlagte togtimer (målet i 2010 var 9400 forsinkelsestimer som tilsvarer en oppetid
på 98,7 %). Innstilte tog inngår ikke i statistikken.

1.7 Arbeidsgruppens sammensetning
Analysen ble utført i Bergen 10. desember. Sammensetningen av analysedeltakere, samt
deltakelse på analysemøtet og anledning til å kommentere på høringsutkastet vises i Tabell 2.
Tabell 2. Sammensetning på analysemøtet
Firma

Stilling/rolle

Navn

JBV

Kapasitetsutreder

JBV

Sikkerhetsrådgiver

JBV

Sporplanlegger

JBV

Teknologi stab, sikkerhet

JBV

Prosjektleder i
Jernbaneverket, Plan
RAMS
rådgiver/prosessleder
Seksjonsleder

Kenneth
Nielsen
Sveinung
Espe
Arve
Hustadnes
Terje
Andersen
Lars
Rugtvedt
Silje
Storsveen
Kenneth
Baustad
Bjørn Næs

JBV
*Bergen
Brannvesen
*Bergen
Brannvesen
Vegvesenet

Seksjonsleder
Senioringeniør

Bjørn
Alsaker

E-post

Deltatt på
analyse
X

Får/fått
høringsutkast
x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

x

Kenneth.Baustad@bergen. X
kommune.no
Bjorn.naes@bergen.kommu X
ne.no
Bjørn.alsaker@vegvesenet.
no

x

nike@jbv.no
esp@jbv.no
ahu@jbv.no
Terje.andersen@jbv.no
ruglar@jbv.no
stosil@jbv.no

x
x

*Bergen Brannvesen var tilstede til ca. 11.30.
Sammensetning av gruppen var i utgangspunktet ikke tilfredsstillende.
Siden mål for vei også skulle analyseres, var det en svakhet for analysen at Statens vegvesen
(SVV) ikke var tilstede. Bergen brannvesen måtte også gå etter 1,5 time inn i analysen.
SVV har i ettertid av analysen hatt mulighet for å komme med innspill til analysen, uten at
muligheten er benyttet. Det legges til grunn at SVV er enig i resultatene som fremkommer
her. På grunnlag av dette anser man analyseresultatet som robust nok. Det skal legges til rette
for at Bergen brannvesen på et senere og mer detaljert plannivå skal implementeres i
planleggingen av strekningen for å sikre etatens synspunkter.
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE
2.1 Akseptkriterier
Jernbaneverkets akseptkriterier er ikke hensiktsmessig å bruke på dette nivået, da konseptene
er for overordnet til å kunne sammenligne opp mot kriteriene. ALARP-kriteriet er heller ikke
relevante å bruke da denne analysen kun baserer seg på fareidentifikasjon og ikke forslag til
tiltak. Risikonivået for konseptene vurderes ut ifra sannsynlighet for måloppnåelse. Se kapittel
2.2.

2.2 Metode
På analysemøtet ble konsept 0, 1, 2, 3, 4 og 5 gjennomgått. Analysegruppen vurderte deretter
mulige farer og utfordringer ved hvert alternativ og sannsynligheten for oppnåelse av RAMSmålene som er beskrevet i Tabell 3. Metodikken og tilnærmingen er beslektet med en
grovanalysemetodikk.
Tabell 3. Risiko/sannsynlighetskategorisering
Høy sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (lav risiko)
Usikkert om konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (middels risiko)
Lav sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (høy risiko)
De ulike målene brukt i analysen er oppgitt i Tabell 4. Målene er i stor grad hentet fra KVU
VOSS-ARNA (1), dvs målene for regularitet, kapasitet, reisetid, og sikkerhet. Det er
tydeligjort hvilket mål som gjelder for jernbane og for vei. Det er flere målsettinger relatert til
jernbane enn veg. Dette er på grunn av at det var flere målsettinger knyttet til jernbane i
KVUen i tillegg til at det var enklere å fremskaffe de jernbanemålene som ikke fremkom i
KVU.
Mål som er hentet fra andre steder enn KVU VOSS-ARNA er punktlighetsmålet for jernbane.
Punktlighetsmålet gjelder generelt i Jernbaneverket og er en del av Jernbaneverkets
målstrategi. Vedlikeholdsmålet for jernbane er definert av RAMS-rådgiver.
Tabell 4. Målstyring
Målstyring
Punktlighet 1:
Jernbane:
• Minst 95 % av alle lokal og regiontog ankommer i rett tid (mindre enn tre minutter
forsinket) på ny bane (minst 90% på eksisterende bane).
• Minst 95 % av alle godstog og fjerntog ankommer i rett tid (mindre enn 5 minutter
forsinket) på ny bane (minst 90% på eksisterende bane).
Regularitet:
Vei:
• Redusert omfang og konsekvens av vegstenging (drift, skred, ulykker mm). Minst
50 % av strekningen skal i 2050 ha mulighet for omkjøring på lokalnettet.

1

Det er ikke mulig å nøyaktig vurdere om punktlighetsmål oppnås ved denne analysen da analysen baserer seg
på kvalitative ekspertvurderinger. Punktlighet vurderes derfor som en relativ endring sammenlignet med
referansealternativ.
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002

Dokumentnummer: POU-00-Q-0001
Bergensbanen, (Voss) -Arna
Overordnet RAMS analyse, KVU VOSS-ARNA

Dato:
19.12.13
Revisjon:
Side:

Målstyring
Kapasitet:
Jernbane:
• Persontog: inntil 250 meter.
• Godstog: inntil 600 meter for inntil 12 godstog pr. dag i hver retning.
Frekvens:
Jernbane:
• Oslo-Voss: 0.5 togpar/time.
• Voss-Bergen: 1 togpar/time.
• Godstog: 0.5 togpar/ time.
Reisetid:
Jernbane:
• Oslo-Bergen: 4.5 t.
• Voss-Arna: 40 min.
Vei:
• Voss-Arna: 40 min eller lavere innen 2050.
Vedlikehold:
Jernbane:
• Tilgjengelig tid for vedlikehold må balanseres med behovet for vedlikehold på
strekningen.
Sikkerhet:
Jernbane:
• Ingen drepte/hardt skadd.
Vei:
•

60 % reduksjon i drepte/hardt skadde på E16 innen 2050.
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3 SYSTEMBESKRIVELSE
3.1 Dagens situasjon
Strekningen Voss-Arna har mange utfordringer både på vei og bane. Begge etatene forvalter
infrastruktur som har klare behov for utbedring og bedre utforming, trygghet og kapasitet.
Vei
E16 er utbygd over lang tid og er tilpasset krav og retningslinjer som til en hver tid har vært
gjeldene. Store deler av strekningen har lav standard, og er planlagt og bygd med kurvatur for
lav fart. Det er heller ikke møtefri vei på strekningen, dvs det er ikke noe som fysisk skiller
høyre og venstre kjørefelt fra hverandre som for eksempel midtdelere. Trafikken på E16 er
stor og økende. På veisiden er det også en uheldig ulykkessituasjon med flere storulykker
årlig. Dette er hovedutfordringen på vei.
På veien er det i alt 32 tunneler på strekningen Voss–Arna. Mange av disse er gamle og
forfallet er stort. Dette medfører mye stenginger av veinettet grunnet vedlikehold.
Stengingene medfører lange omkjøringsruter og store tidstap.
Bane
Jernbanelinja, Vossebanen, holder ikke dagens krav til standard og kurvatur. Utformingen er
basert på den gamle Vossebanen, og det har vært flere ombygginger de siste 60 årene.
Allikevel holder jernbanen en lav fart på lange strekninger noe som gir en uforholdsmessig
lang reisetid på strekningen.
Det kan også nevnes at banen opp til Dale fra henholdsvis Dalseid og Dalevågen har en
stigning på opptil 20 promille. Lang reisetid, manglende kapasitet og dårlig frekvens gjør at
jernbanen ikke tar ut sitt markedspotensial på denne strekningen. Manglende kapasitet og høy
stigning på Vossebanen er også et hinder for økt vekst i godstransport på bane.
Tilstand for vei og bane
Sidebratt terreng og høye skjæringer gir stor fare for skred og steinsprang. Tidvis raske
endringer i temperatur og nedbør gjør at disse problemene øker for både for vei og bane. I
april 2013 var E16 stengt i 12 døgn som følge av steinskredet ved Stanghelle. I samme ras ble
også jernbanen stengt, men åpnet raskt igjen.
Forhold knyttet til evakuering fra tunnelene på strekningen er en utfordring, og krever en
samarbeidsløsning mellom etatene.
Se Figur 1 for illustrasjon av tilstanden på Bergensbanen.
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Figur 1. Tilstand på Bergensbanen.
Trafikk
Voss-Arna har tett togtrafikk og for korte kryssingsspor, se Tabell 6. Som beskrevet i Tabell
5 går det 20 + 8-12 persontog per dag. Fra 3. mars 2014 kjøres inntil 9 godstogpar per retning
på vanlige hverdager. Godstogene er ikke jevnt fordelt over døgnet. I tidsrommet 01.26 –
05.57 ankommer 6 godstog til Bergen og i tidsrommet 17.58 - 20.52 ankommer 3 godstog.
Avgangene er noe mer spredd med 3 avgående tog i tidsrommet 05.08 – 11.06 og 6 avganger i
tidsrommet 17.05 – 23.07. Da er kapasiteten sprengt for terminalplass i Bergen. I tillegg
kjøres det noen godstog i helgene.
Tabell 5. Togtilbud på Bergensbanen.

Stasjoner
Dagens stasjoner på Bergensbanen og status på disse vises i Figur 2.

Figur 2. Stasjoner på Bergensbanen
*Vaksdal og Stanghelle er ferdig med oppgradering.
Under vises andre svakheter på stasjonene:
• Bulken: kun spor 1 har plattform.
• Evanger: midtplattform uten universell tilgjengelighet for spor 2. Planovergang på
stasjonen setter begrensning for samtidig innkjør.

Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002

Dokumentnummer: POU-00-Q-0001

Dato:
19.12.13
Revisjon:
Side:

Bergensbanen, (Voss) -Arna
Overordnet RAMS analyse, KVU VOSS-ARNA

•
•
•
•

11 av 29

Bolstadøyri: midtplattform uten universell tilgjengelighet for spor 2. Planovergang øst
for stasjonsbygning kan sette begrensninger på bruk av forlengede spor, f.eks. ikke
samtidig innkjør.
Stanghelle: lange kryssingsspor og oppgraderte plattformer, men planovergang på
stasjonen setter begrensninger på samtidig innkjør.
Dale: midtplattform uten universell tilgjengelighet for spor 2.
Trengereid: utilstrekkelige plattformforhold.

3.2 Beskrivelse av de ulike konseptene/fremtidig situasjon
3.2.1 Konsept 0 (K0)
K0 er referansealternativet og viser dagens situasjon, med de tiltakene som ligger inne i første
periode i etatenes Handlingsprogram.
Jernbanen:
For jernbanen gjelder tiltak som kryssingsspor på Arna stasjon, og dobbeltspor gjennom nye
Ulriken tunnel. Alle stasjoner på strekningen er ivaretatt. Reisetiden til Voss-Arna er estimert
til 63 min og til Voss-Bergen:1 time, 11 min (lokaltog) og 1 time, 7 min (fjerntog).
Frekvensen Voss-Arna er estimert til 1 tog per time morgen/ettermiddag (lokaltog). Godstog
gjennomsnittlig hver 4. time (som i dag).
Forutsetninger om infrastrukturen i K0 er vist i Tabell 6.
Tabell 6. Infrastruktur i referansealternativ (2).
Stasjon
VOSS
BULKEN
EVANGER
BOLSTADØYRI
DALE
STANGHELLE
VAKSDAL
TRENGEREID
ARNA
BERGEN

X-spor-lengde
(m)

Kryssing av 600 m
lange godstog

Antall
plattformer

646
598
692
334
437
889
373
550
Dobbeltsporende
Butt

OK
For kort
OK
For kort
For kort
OK
For kort
For kort
OK
OK

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Vei:
For vei gjelder tiltak som Vossapakko. Vossapakko innebærer tiltak på E16 og riksvei 13 i
Voss og Granvin kommune. Tiltakene innebærer blant annet at stamvegen blir lagt utenom
Voss sentrum og riksvei 13 mellom Voss og Granvin vil få en bedre standard og økt sikkerhet
samt at det skal etableres et nytt kryss på Stanghelle som skal bedre inn og utkjøring på E16.
Reisetiden er estimert til 71 min Voss-Arna.
Figur 3 og 4 viser dagens vei og jernbanetraseer. Figur 3 illustrerer fartsgrenser for vei, mens
Figur 4 illustrerer de mange jernbanetunnelene på strekningen.
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Figur 3. Fartsgrenser for vei Arna-Voss.

Figur 4. Jernbanetunneler strekningen Arna-Voss.
3.2.2 Konsept 1 (K1)
K1 omhandler utbedring av vei og bane. I dette konseptet søker man å løse de aller mest
prekære behovene med lave kostnader. En slik tiltakspakke med mindre investeringer gir ikke
innkorting av reisetid for veg eller bane. Det er prioritert å sikre økt kapasitet for godstog på
Jernbanen, økt frekvens og mindre sikkerhetstiltak. Alle stasjoner på strekningen er ivaretatt.
Jernbanen:
Det er prosjektert 5 nye eller forlengede kryssingsspor på Trengereid, Vaksdal, Bolstad,
Bulken, eller Voss.
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Reisetiden Voss-Arna er estimert til 63 minutter. Frekvens er estimert som 2 timers frekvens
for lokaltog og 2 timers frekvens for regiontog. Det er lagt til grunn en tredobling av
godstrafikken og økt kapasitet for persontog. Risikofylte raspartier og planoverganger fjernes.
Vei:
For E16 er det forutsatt mindre tiltak som i sum kan gi økt sikkerhet, blant annet nedsatt fart
til 60 km/t. Reisetiden er estimert til 77 min Voss-Arna.
Figur 5 viser trasé som er lagt til grunn i KI for både veg og jernbane.

Figur 5. Konsept 1 for både veg og jernbane.
3.2.3 Konsept 2 (K2)
K2 omhandler maksimal innkorting av vei, og utbedring av bane. I dette konseptet er det
prioritert maksimal innkorting og delvis møtefri vei for E16 som da vil være mest attraktiv for
persontransport (bil/ekspressbuss). For jernbanen er det da vektlagt å legge til rette for økt
godstransport (Lik K1, uten innkortet reisetid). Alle stasjoner er ivaretatt.
Jernbane:
Reisetiden Voss-Arna er estimert til 63 minutter. Frekvens er estimert som 2 timers frekvens
lokaltog og 2 timers frekvens regiontog. Det er lagt til rette for en tredobling av godstrafikk.
Vei:
Reisetiden Voss-Arna er estimert til 39 min. Delvis møtefrivei med ny firefelts møtefri vei
mellom Trengereid og Arna, og 2-felts vei mellom Trengereid-Voss.
Figur 6 viser trasé som er lagt til grunn i K2 for veg og jernbane.
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Figur 6. Konsept 2 for veg og jernbane.
3.2.4 Konsept 3 (K3)
K3 innebærer stor innkorting av bane og veg med midtfelt i dagens trasé.
I dette konseptet er det prioritert dobbeltspor og stor innkorting av jernbanen. Dagens trasé
avvikles, og 6 stasjoner opprettholdes. Konseptet skal gi et godt togtilbud også for alle de tre
største knutepunktene mellom Voss og Arna, bidra til innkorting Oslo-Bergen, og gi økt
kapasitet for godstransport på bane.
Jernbane:
Reisetiden er estimert til 24 min Voss-Arna. Frekvens er estimert til 30 min frekvens for
lokaltog og 1 time frekvens for fjerntog/regiontog. Det skal være lagt til rette for tredobling av
godstrafikk.
Vei:
Reisetiden er estimert til 65 min Voss-Arna. Konseptet gir ikke møtefri vei, men midtfelt på
dagstrekninger og i tuneller vil redusere sannsynlighet for at ulykker inntreffer, men ikke
alvorlighetsgrad.
Figur 7 viser trasé som er lagt til grunn i K3 for veg og jernbane.
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Figur 7. Konsept 3 for veg og jernbane.
3.2.5 Konsept 4 (K4)
K4 utgjør en utbedring av bane og delvis møtefri vei i dagens trasé. For jernbanen er det
vektlagt å legge til rette for økt godstransport uten å korte inn reisetid. For E16 er det forutsatt
ombygging av dagens trasé til møtefri vei for dagstrekningene.
Jernbane:
Reisetiden er estimert til 63 min Voss-Arna og frekvens er estimert til 2 timers frekvens for
lokaltog og 2 timer frekvens for fjerntog/regiontog. Det er i basis regnet med 5
kryssingssporstiltak, samt rassikring og sanering av planoverganger. I tillegg er det lagt til
rette for en tredobling av godstrafikk.
Vei:
Reisetiden er estimert til 58 min Voss-Arna. Det er prosjektert inn en firefeltsvei fra Arna til
Trengereid og en tofeltsvei Trengereid-Voss.
Figur 8 viser trase som er lagt til grunn i K4 for veg og jernbane.
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Figur 8. Konsept 4 for veg og jernbane.
3.2.6 Konsept 5 (K5).
K5 byr på stor innkorting av bane og vei. Prioritet i dette konseptet er innkorting av strekning,
økt kapasitet og trygghet både for vei og bane. Det er planlagt felles anleggs- og driftsfase
(felles rømmingstunneler mv.). For jernbane er konseptet tilnærmet likt K3 som gir halvert
reisetid mellom Voss og Arna, og som også bidrar til innkorting Oslo-Bergen, og gir økt
kapasitet for godstransport på bane.
Jernbane:
Reisetid er estimert til 24 min Voss-Arna. Frekvens er estimert til 30 min for lokaltog og 1
times frekvens for fjerntog/regiontog. Det er planlagt dobbeltspor på hele strekningen og
rømming/evakuering mellom togtunnel og veitunnel. I tillegg er det lagt til rette for en
tredobling av godstrafikk.
Vei:
Reisetid er estimert til 46 min Voss-Arna. Det er planlagt firefelts vei fra Arna til Trengereid
tofelts vei Trengereid-Voss
Figur 9 viser trasé som er lagt til grunn i K5 for veg og jernbane.
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4 FAREIDENTIFISERING OG RESULTATER
På analysemøtet vurderte deltakerne mulige farer og utfordringer ved hvert konsept og
sannsynligheten for oppnåelse av RAMS-målene. For en operasjonalisering av målene, se
kapittel 2.2. Resultatet fra fareidentifiseringen og indikasjon på måloppnåelse i Tabell 7 skal
tolkes som kvalitative, relative forskjeller.
Tabell 7. Resultater fra fareidentifiseringen
MÅL
K0

K1

KONSEPTER
K2
K3

K4

K5

PUNKTLIGHET
- Persontog
- Godstog
REGULARITET
- Vei
KAPASITET
- Persontog
- Gods
FREKVENS
- Persontog og gods
REISETID
- Fjerntog
- Lokaltog
-

Vei

VEDLIKEHOLD
- Bane
SIKKERHET
- Bane
- Vei

•
•
•

Grønn kategori står for høy sannsynlighet for måloppnåelse (lav risiko).
Gul kategori står for usikkerhet knyttet til måloppnåelse (moderat risiko).
Rød kategori står for lav sannsynlighet for måloppnåelse (høy risiko).

4.1 Oppsummering av resultatene
K0
Det er usikkert om K0 oppnår 1 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
Det er lav sannsynlighet for at K0 oppnår 11 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
K1
Det er høy sannsynlighet for at K1 oppnår 3 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er usikkert om KI oppnår 5 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er lav sannsynlighet for at K1 oppnår 4 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002

Dokumentnummer: POU-00-Q-0001
Bergensbanen, (Voss) -Arna
Overordnet RAMS analyse, KVU VOSS-ARNA

Dato:
19.12.13
Revisjon:
Side:

19 av 29

K2
Det er høy sannsynlighet for at K2 oppnår 5 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er usikkert om K2 oppnår 5 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er lav sannsynlighet for at K2 oppnår 2 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
K3
Det er høy sannsynlighet for at K3 oppnår 9 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er usikkert om K3 oppnår 1 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er lav sannsynlighet for at K3 oppnår 2 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
K4
Det er høy sannsynlighet for at K4 oppnår 4 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er usikkert om K4 oppnår 4 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er lav sannsynlighet for at K4 oppnår 4 av 12 målsettinger satt for prosjektet.
K5
Det er høy sannsynlighet for at K5 oppnår 11 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er usikkert om K5 oppnår 1 av 12 målsettinger som er satt for prosjektet.
Det er ingen av målene som er har lav sannsynlighet for oppnåelsene.
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5 VURDERING AV RESULTATENE
Under beskrives konsept 0-5 ytterligere i henhold til sannsynlighet for måloppnåelse.

5.1 K0.
K0 er referansekonseptet og tiltakene som skal utføres er dobbeltspor Ulriken/Arna stasjon.
KVU Voss-Arna ser på strekningen Voss-Arna og dermed er ikke dobbeltspor Ulriken/Arna
direkte relevant. Vossapakko ligger også til grunn i referansealternativet og innebærer blant
annet flytting av vei utenom Voss sentrum og etablering av nytt kryss på Stanghelle.
Målstyring jernbane:
• Det er usikkert om målet for frekvens kan oppnås, da det er usikkert om antall
planlagte togpar får plass i dagens ruteplan.
• Det er lav sannsynlighet for at målet om punktlighet kan oppnås grunnet at
punktligheten på Vossebanen er 84 % i dag og målet er minst 90 % på eksisterende
bane.
• Det er lav sannsynlighet for at kapasitetsmålet oppnås da det kun blir mulighet for
stopp på Voss og Arna for persontog inntil 250 meter. Når det gjelder fremføring av
godstog vil konsekvensene av den nasjonale målsettingen som innebærer en tredobling
av gods på bane være svært ugunstige ruteplaner. I tillegg er ikke kryssingssporene i
dag lange nok for å håndtere godstog opptil 600 meter.
• Det er lav sannsynlighet for at målene som er satt for reisetid oppnås med dagens
infrastruktur grunnet svingete og lave hastigheter for bane.
• Det er lav sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås. Med den antatte
trafikkøkningen og at dagens infrastruktur kun har ett spor og få hvite tider er det lav
sannsynlighet for at målet kan oppnås.
• Det er lav sannsynlighet for at målet om sikkerhet kan oppnås. Det ligger ingen
sikkerhetsmessige tiltak i referansealternativet. Strekningen for bane er rasutsatt og det
ligger mange PLOer på linjen.
Målstyring vei:
• Det er lav sannsynlighet for at regularitetsmål for vei oppnås på grunn av mangel på
lokale omkjøringsveier.
• Det er lav sannsynlighet for at målene som er satt for reisetid oppnås med dagens
infrastruktur grunnet svingete og lave hastigheter for vei.
• Det er lav sannsynlighet for at målet om sikkerhet kan oppnås. Det ligger ingen
sikkerhetsmessige tiltak i referansealternativet. Strekningen for vei er ulykkesutsatt
med fare for ras og møteulykker grunnet smale og kronglete veier.

5.2 K1.
K1 legger opp til å løse mest mulig prekære behov med lave kostnader. Tiltakene som ligger
inne for bane er rassikring, sanering av PLO i tillegg til bygging av 5 nye kryssingsspor.
Tiltakene som ligger inne for vei er oppgradering av tunneler med lengde over 500 meter,
rassikring, fartsreduksjon, tunnelmaling, rumlefelt, og oppmerking av midtfelt der det er
plass.
Målstyring jernbane:
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Det er høy sannsynlighet for at kapasitetsmålene oppnås på grunn av lange og mange
nok kryssingsspor for person og godstog.
Det er høy sannsynlighet for at frekvensmålene oppnås da antall samlet togpar får
plass i fremtidig ruteplan.
Det er usikkert om punktlighetsmålene (90 %) oppnås for bane da linjen er
enkeltsporet og kryssingsspor kan skape avhengigheter i linjen ved eventuelle
forsinkelser.
Det er usikkert om reisetidsmålet for fjerntog oppnås da strekningen Voss-Arna ikke
bidrar til måloppnåelse i seg selv med de tiltakene som ligger inne, dvs forlenging
eller bygging av 5 nye kryssingsspor og sanering av PLO.
Det er lav sannsynlighet for at reisetidsmålet for lokaltog oppnås med de tiltakene som
ligger inne, dvs forlenging eller bygging av 5 nye kryssingsspor og sanering av PLO.
Det er usikkert om sikkerhetsmålet kan oppnås for bane. De sikkerhetsmessige
tiltakene som ligger inne er sanering av PLO og prioritert rassikring. Selv om de
sikkerhetsmessige tiltakene som ligger inne skal redusere risiko for bane kan det for
eksempel forekomme nye rassteder som ikke blir ivaretatt av sikringstiltakene. Det er
også udekket PE-skum i tunnelene som vil være svært brannfarlig hvis en brannfarlig
hendelse skulle oppstå.
Det er lav sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås. Med den antatte
trafikkøkningen og at dagens infrastruktur kun har ett spor og få hvite tider kan det
være vanskelig å få tid til det vedlikeholdsarbeidet som må gjøres på strekningen.

Målstyring vei:
• Det er usikkert om sikkerhetsmålet kan oppnås for vei. De sikkerhetsmessige tiltakene
som ligger inne er blant annet minimum tunellsikring, prioritert rassikring,
fartsreduksjon, rumlefelt og oppmerking av midtfelt der det er plass. Selv om tiltakene
skal redusere risiko kan det likevel forekomme nye rassteder som ikke blir ivaretatt av
sikringstiltakene og det er også usikkert om en reduksjon av fartsgrensen vil bli
overholdt eller om det vil øke tendensen til forbikjøring.
• Det er lav sannsynlighet for at regularitetsmål for vei oppnås på grunn av at konseptet
ikke har noen lokale omkjøringsveier.
Det er lav sannsynlighet for at reisetid for vei oppnås med de tiltakene som ligger
inne, spesielt med tanke på fartsreduksjon til 60 km/t. Det er beregnet at reisetiden vil
øke med 6 minutt sammenlignet med dagens(og referanse) situasjon (2).

5.3 K2.
Dette konseptet prioriterer stor innkorting og delvis møtefri veg i ny trasé. Tiltakene som
ligger inne for bane er rassikring, sanering av PLO i tillegg til bygging av 5 nye
kryssingsspor.
Målstyring jernbane:
• Det er høy sannsynlighet for at kapasitetsmålene blir oppnådd for bane på grunn av
lange nok kryssingsspor og mange nok for person og godstog.
• Det er høy sannsynlighet for at målet for frekvens oppnås da antall samlet togpar vil få
plass i fremtidig ruteplan.
• Det er usikkert om punktlighetsmålene (90 %) oppnås for bane da linjen er
enkeltsporet og kryssingsspor kan skape avhengigheter i linjen ved eventuell
forsinkelse.
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Det er usikkert om reisetidsmålet for fjerntog kan oppnås da strekningen Voss-Arna
ikke bidrar til måloppnåelse i seg selv med de tiltakene som ligger inne, dvs forlenging
eller bygging av 5 nye kryssingsspor og sanering av PLO.
Det er usikkert om målet for sikkerhet kan oppnås. De sikkerhetsmessige tiltakene
som ligger inne er sanering av PLO og prioritert rassikring. Selv om de
sikkerhetsmessige tiltakene som ligger inne skal redusere risiko for bane kan det for
eksempel forekomme nye rassteder som ikke blir ivaretatt av sikringstiltakene. Det er
også udekket PE-skum i tunnelene som vil være svært brannfarlig hvis en brannfarlig
hendelse skulle oppstå.
Det er lav sannsynlighet for at reisetid for lokaltog kan oppnås med de tiltakene som
ligger inne, dvs forlenge eller bygge 5 nye kryssingsspor og sanering av PLO.
Det er lav sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås. Med den antatte
trafikkøkningen og at dagens infrastruktur kun har ett spor og få hvite tider kan det
være vanskelig å få tid til det vedlikeholdsarbeidet som må gjøres på strekningen.

Målstyring vei:
• Det er høy sannsynlighet for at regularitetsmål for vei kan oppnås på grunn av at
eksisterende vei kan brukes som omkjøringsvei.
• Det er høy sannsynlighet for at reisetidsmålet for vei oppnås på grunn ny infrastruktur,
dvs ny firefelts møtefri vei mellom Trengereid og Arna, og 2-felts vei mellom
Trengereid-Voss. Estimert tid er 39 minutter
• Det er usikkert om målet for sikkerhet kan oppnås. For vei vil det bli bygget en helt ny
trasé som skal delvis være møtefri, men mye lokaltrafikk vil fortsatt gå i gammel trasé.
Dermed vil K2 ha de samme sikkerhetsmessige utfordringene som i K1.

5.4 K3.
K3 prioriterer stor innkorting av bane ved bygging av ny trasé og dobbeltspor på hele
strekningen. Dagens trasé avvikles og 6 stasjoner opprettholdes. Tiltakene som ligger inne for
vei er oppgradering av tunneler med lengde over 500 meter, noe rassikring, fartsreduksjon,
tunnelmaling, rumlefelt, og oppmerking av midtfelt der det er plass.
Målstyring jernbane:
• Det er høy sannsynlighet for at punktlighetsmål (95 %) oppnås i K3. Dette er på grunn
av at dobbeltspor øker sannsynligheten betraktelig for økt punktlighet.
• Det er høy sannsynlighet for at kapasitetsmål for bane oppnås på grunn av
dobbeltspor.
• Det er høy sannsynlighet for at frekvensmål oppnås da antall samlet togpar vil få plass
i fremtidig ruteplan.
• Det er høy sannsynlighet for at reisetiden oppnås for fjerntog og lokaltog med de
tiltakene som ligger inne i K3, dvs dobbeltspor på hele strekningen.
• Det er høy sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås på grunn av at ny
infrastruktur vil redusere behovet for vedlikehold av banen. I tillegg vil dobbeltspor
øke fleksibilitet ved utførelse av vedlikehold.
• Det er høy sannsynlighet for at sikkerhetsmålet kan oppnås. Tiltakene som ligger inne
i K3 er ny infrastruktur, dvs dobbeltspor og nye tunneler. Mye av strekningen vil gå i
tunnel og dermed reduseres rasfaren betraktelig. Evakuering skal sikres etter gjeldende
regler og krav.
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Målstyring vei:
• Det er lav sannsynlighet for at regularitetsmål for vei oppnås på grunn av at konseptet
ikke har noen lokale omkjøringsveier.
• Det er lav sannsynlighet for at reisetid for vei oppnås med de tiltakene som ligger
inne, spesielt med tanke på fartsreduksjon til 60 km/t. Det er beregnet at reisetiden vil
øke med 6 minutt sammenlignet med dagens(og referanse) situasjon (2). Reisetid er
estimert til 65 minutter.
• Det er usikkert om sikkerhetsmålet kan oppnås for vei. De sikkerhetsmessige tiltakene
som ligger inne er blant annet minimum tunellsikring, prioritert rassikring,
fartsreduksjon, rumlefelt og oppmerking av midtfelt der det er plass. Selv om tiltakene
skal redusere risiko kan det likevel forekomme nye rassteder som ikke blir ivaretatt av
sikringstiltakene og det er også usikkert om en reduksjon av fartsgrensen vil bli
overholdt eller om det vil øke tendensen til forbikjøring.

5.5 K4.
Dette konseptet prioriterer mest mulig møtefri vei i dagens trasé. Tiltakene som ligger inne for
bane er rassikring, sanering av PLO i tillegg til bygging av 5 nye kryssingsspor.
Målstyring jernbane:
• Det er høy sannsynlighet for at kapasitetsmålene kan oppnås på grunn av lange og
mange nok kryssingsspor for person og godstog.
• Det er høy sannsynlighet for at målene for frekvens oppnås da antall samlet togpar vil
få plass i fremtidig ruteplan.
• Det er usikkert om punktlighetsmålene (90 %) oppnås for bane da linjen er
enkeltsporet og kryssingsspor kan skape avhengigheter i linjen ved eventuell
forsinkelse.
• Det er usikkert om reisetidsmålet for fjerntog oppnås da strekningen Voss-Arna ikke
bidrar til måloppnåelse i seg selv med de tiltakene som ligger inne i K4, dvs bygging
eller forlengelse av 5 nye kryssingsspor.
• Det er usikkert om målet for sikkerhet kan oppnås. De sikkerhetsmessige tiltakene
som ligger inne er sanering av PLO og prioritert rassikring. Selv om de
sikkerhetsmessige tiltakene som ligger inne skal redusere risiko for bane kan det for
eksempel forekomme nye rassteder som ikke blir ivaretatt av sikringstiltakene. Det er
også udekket PE-skum i tunnelene som vil være svært brannfarlig hvis en brannfarlig
hendelse skulle oppstå.
• Det er lav sannsynlighet for at reisetid for lokaltog kan oppnås med de tiltakene som
ligger inne, dvs forlenge eller bygge 5 nye kryssingsspor og sanering av PLO.
Det er lav sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås. Med den antatte
trafikkøkningen og at dagens infrastruktur kun har ett spor og få hvite tider kan det
være vanskelig å få tid til det vedlikeholdsarbeidet som må gjøres på strekningen.

Målstyring vei:
• Det er høy sannsynlighet for at sikkerhetsmålet for vei kan oppnås. Dette er på grunn
av at kompenserende tiltak som firefeltsvei og tofeltsvei med midtdeler skal ivareta
sikkerheten og kompensere for økt trafikk.
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Det er lav sannsynlighet for at regularitetsmål for vei kan oppnås på grunn av at
konseptet ikke har noen lokale omkjøringsveier.
Det er lav sannsynlighet for at reisetidsmålet kan oppnås med de tiltakene som ligger
inne, dvs delvis møtefri vei i dagens trase. Reisetid er estimert il 58 minutter.

5.6 K5.
Dette konseptet prioriterer stor innkorting av bane og vei. For jernbane betyr dette
dobbeltspor og for vei betyr dette delvis møtefri vei; firefeltsvei og tofeltsvei med midtdeler. I
tillegg er et planlagt felles rømning og evakuering av tunneler.
Målstyring jernbane:
• Det er høy sannsynlighet for at punktlighetsmål for bane (95 %) oppnås i K5. Dette er
på grunn av at dobbeltspor øker sannsynligheten betraktelig for økt punktlighet.
• Det er høy sannsynlighet for at kapasitetsmål oppnås på grunn av dobbeltspor.
• Det er høy sannsynlighet for at frekvensmålene oppnås da antall samlet togpar vil få
plass i fremtidig ruteplan.
• Det er høy sannsynlighet for at reisetiden kan oppnås for fjerntog og lokaltog på grunn
av innkorting av trase og dobbeltspor på strekningen.
• Det er høy sannsynlighet for at målet om vedlikehold kan oppnås på grunn av at ny
infrastruktur vil redusere behovet for vedlikehold av banen. I tillegg vil dobbeltspor
øke fleksibilitet ved utførelse av vedlikehold.
• Det er høy sannsynlighet for at sikkerhetsmålet kan oppnås. Tiltakene som ligger inne
i K5 er ny infrastruktur, dvs dobbeltspor og nye tunneler. Mye av strekningen vil gå i
tunnel og dermed reduseres rasfaren betraktelig. Evakuering skal sikres etter gjeldende
regler og krav.
Målstyring vei:
• Det er høy sannsynlighet for regularitetsmålet kan oppnås for vei. Dette er på grunn av
omkjøringsmuligheter i eksisterende vei.
• Det er høy sannsynlighet for at sikkerhetsmålet kan oppnås for vei. Tiltakene som
ligger inne i K5 delvis møtefri vei. Mye av strekningen vil gå i tunnel og dermed
reduseres rasfaren betraktelig. Evakuering skal sikres etter gjeldende regler og krav.
• Det er usikkert om reisetidsmålet kan oppnås for vei. Dette er på grunn av at estimert
tid er 46 minutter, mens målet er 40 minutter. Her er det små marginer.

5.7 Usikkerhet ved analysen
Det vil alltid være knyttet en viss usikkerhet med tanke på avdekking av risikoer i en analyse.
Dette er da spesielt relevant på KVU-nivå hvor detaljnivå er overordnet.
Denne type usikkerheter er typisk knyttet til mangel på informasjon og/eller kunnskap om
forskjellige forhold ved systemet. Analyseresultatene viser her en indikasjon på usikkerhetene
i prosjektet. Fargekodene gir retningslinjer på usikkerhet knyttet til måloppnåelse og
innsamling av mer informasjon/kunnskap er et tiltak for å redusere usikkerheten. Videre vil
det være nødvendig å foreta mer detaljerte risikoanalyser/RAMS-analyser i senere planstadier.
Dette dokumentet er basert på mal STY- 601419, rev. 002

Dokumentnummer: POU-00-Q-0001
Bergensbanen, (Voss) -Arna
Overordnet RAMS analyse, KVU VOSS-ARNA

Dato:
19.12.13
Revisjon:
Side:

25 av 29

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
Konklusjon og anbefalinger
• Konsept 0 kommer dårligst ut av alle konseptene med lavest sannsynlighet knyttet til
måloppnåelse:
o Lav sannsynlighet for å oppnå 11 av 12 målsettinger.
o Usikkerhet knyttet til oppnåelse av 1 målsetting.
• Konsept 1, 2 og 4 er mer varierte med tanke på måloppnåelse:
o Konsept 1 har høy sannsynlighet for å oppnå 3 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 5 mål og lav sannsynlighet for å oppnå 4 av 12
målsettinger.
o Konsept 2 har høy sannsynlighet for å oppnå 5 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 5 mål og lav sannsynlighet for å oppnå 2 av 12
målsettinger.
o Konsept 4 har høy sannsynlighet for å oppnå 4 av 12 målsettinger, usikkerhet
knyttet til måloppnåelse av 4 målsettinger og lav sannsynlighet for å oppnå 4
av 12 målsettinger.
• Konsept 3 og 5 kommer best ut med høyest sannsynlighet for å oppnå mange mål.
o Konsept 5 har høy sannsynlighet for å oppnå samtlige mål, med unntak av en
usikkerhet.
o Konsept 3 har høy sannsynlighet for å oppnå flere mål, med unntak av en
usikkerhet, samt to målsettinger hvor det er lav sannsynlighet for
måloppnåelse.
Basert på denne metodikken kan man plassere konsept 0 i høy-risiko kategorien hvor det er
lav sannsynlighet for at konseptet oppnår RAMS-mål, derav lav RAMS-ytelse. Konsept 1, 2
og 4 kan plasseres i den moderate risikokategorien hvor det er usikkert om konseptene oppnår
RAMS-mål. Konsept 3 og 5 kan plasseres i lav-risiko kategorien hvor det er høy
sannsynlighet for at konseptet oppnår RAMS-mål, derav høy RAMS ytelse. Se Tabell 1 for
konseptenes grad av måloppnåelse.
Tabell 1. Konseptenes grad av måloppnåelse.
Høy sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (lav risiko)
Usikkert om konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (middels risiko)
Lav sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller RAMS-mål (høy risiko)

K3, K5
K1,K2, K4
K0

Fra et RAMS-perspektiv anbefales det å gå videre med konsept 3 eller 5. Konsept 5 har
høyest RAMS-ytelse for både veg og bane og lavest risiko av alle konseptene. Dette er i stor
grad på grunn av dobbeltspor på bane og delvis møtefri veg mellom Voss-Arna. Konsept 3
har noen flere usikkerheter knyttet til seg, spesielt fra et veg-perspektiv.
Det er knyttet flere usikkerheter til konsept 1, 2, og 4. Hvis prosjektet velger å gå videre med
noen av disse konseptene anbefales konsept 2. Det er fordi konsept 2 har høyest sannsynlighet
for måloppnåelse av de overnevnte konseptene, noe som i stor grad skyldes de store tiltakene
som gjøres på vei, blant annet ny tunnel på veisiden. Det anbefales for øvrig å følge opp og
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redusere usikkerhetene hvis prosjektet velger å gå videre med konsept 1, 2 eller 4. Konsept 0
har lav sannsynlighet for måloppnåelse og derav høy risiko. Fra et RAMS-perspektiv
anbefales det ikke å gå videre med konsept 0.
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Kun mulighet for
stopp på Voss og
Arna
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Persontog inntil 250
m nye.

Kapasitet

Lange nok kryssingsspor i
forhold til toglengde.

Ingen lokale
omkjøringsveier.

Vei: Redusert omfang
og konsekvens av
veistenging (drift,
skred ulykker) Minst
50 % av strekningen
skal i 2050 ha
mulighet for
omkjøring på
lokalnett

Ingen lokale
omkjøringsveier.

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Fjerntog og gods.
Vossebanen 84 %
Minst 95 % skal
idag.
ankomme innen 5, 59
min på ny bane (minst
90 % på eksisterende
bane).

Lokaltog og
regiontog: Minst 95 %
skal ankomme
innenfor 3, 59 min på
ny bane (minst 90 %
på eksisterende
bane).

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Utbedring av vei og bane

Referanse

Vossebanen 84 %
idag.

Punktlighet (bane)
og regularitet (vei)

Konsept 1

Konsept 0
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Dokumentnummer:
<Bane> <Banestrekning/sted> <fri km>
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Lange nok kryssingsspor i
forhold til toglengde.

Bruker eksisterende vei
som lokal omkjøringsvei.

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter i ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter i ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Maksimal innkorting vei,
utbedring bane

Konsept 2

Dobbeltspor øker
sannsynlighet for
punktlighet for
person og
godstrafikk.

Ingen lokale
omkjøringsveier.

Dobbeltspor øker
sannsynlighet for
punktlighet for
person og
godstrafikk.

Dobbeltspor øker
sannsynlighet for
punktlighet for
person og
godstrafikk.

Stor innkorting bane,
vei med midtfelt.

Konsept 3

Lange nok kryssingsspor i
forhold til toglengde.

Ingen lokale
omkjøringsveier.

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter i ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Økt trafikk, enkeltsporet
drift, og kryssingsspor.
Kryssingssporene kan
skape avhengigheter i ved
forsinkelse.Usikkert på om
man oppnår 90 % ved
tiltakene som ligger inne.

Utbedring bane. Delvis
møtefri vei i dagens trase

Konsept 4

Dobbeltspor øker sannsynlighet for
punktlighet for person og godstrafikk.

Bruker eksisterende vei som lokal
omkjøringsvei.

Dobbeltspor øker sannsynlighet for
punktlighet for person og godstrafikk.

Dobbeltspor øker sannsynlighet for
punktlighet for person og godstrafikk.
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Stor innkorting av bane og vei

Konsept 5

Dato:
Revisjon:
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Vei: Voss-Arna 40 min Opnnår ikke reisetid
med dagens
infrastruktur
Vedlikehold:
Behov for
vedlikehold er stort i
Tilgjengelig tid for
dag. Kun ett spor.
vedlikehold må
Stor trafikk og få
balanseres med
hvite tider.
behovet for
optimalisert
vedlikehold på
strekningen

Oppnår ikke reisetid med
de tiltakene som ligger
inne.
Behov for vedlikehold er
stort i dag. Med økt trafikk
vil behovet for
vedlikeholdet øke
ytterligere. Konseptet har
ett spor og det er lite tid til
vedlikehold på dagen. Med
de tiltakene som ligger
inne er det usannsynlig at
vedlikeholdsbehovet kan

Oppnår ikke reisetid med
de tiltakene som ligger
inne.

Opnnår ikke reisetid
med dagens
infrastruktur

Bane: Oslo-Bergen:
4,5 t
Bane: Voss-Arna 40
min.

Strekningen Arna-Voss
bidrar ikke til
måloppnåelse i seg selv.

Opnnår ikke reisetid
med dagens
infrastruktur

Reisetid

Samlet får antall togpar
plass i fremtidig ruteplan

Samlet er det
usikkert om antall
togpar får plass i
dagens ruteplan.

Kombinasjon med
Lange nok kryssingsspor i
øvrig persontrafikk
forhold til toglengde og
er dette lite
frekvens.
sannsynlig.
Konsekvensen hadde
blitt svært ugunstige
ruteplaner, noe som
er lite sannsynlig.

Utbedring av vei og bane

Referanse

Frekvens
(frekvensmålene)
må ses som en
parameter
Fjerntog Oslo-Bergen:
0,5 togpar/time,
Lokaltog VossBergen: 1
togpar/time, Godstog:
0, 5 togpar/time

Godstog: Fra ca 600
meter og 12
godstogpar per dag

Konsept 1

Konsept 0
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Strekningen VossArna bidrar til
måloppnåelse med de
tiltakene som ligger i
konsept 3.
Oppnår reisetid.
Estimert tid 24 min.

Samlet får antall
togpar plass i
fremtidig ruteplan

Dobbeltspor øker
sannsynlighet for
punktlighet for
person og
godstrafikk.

Stor innkorting bane,
vei med midtfelt.

Konsept 3

Oppnår ikke reisetid
med de tiltakene som
ligger inne.
Behov for vedlikehold er
Ny infrastrutur vil
stort i dag. Med økt trafikk redusere behovet for
vil behovet for
vedlikehold.
vedlikeholdet øke
Dobbeltspor vil i
ytterligere. Konseptet har
tillegg øke fleksibilitet
ett spor og det er lite tid til til utførelse av
vedlikehold på dagen. Med vedlikehold.
de tiltakene som ligger
inne er det usannsynlig at
vedlikeholdsbehovet kan

Oppnår reisetid. Estimert
tid 39 min.

d

Strekningen Arna-Voss
bidrar ikke til
måloppnåelse i seg selv.

Samlet får antall togpar
plass i fremtidig ruteplan

Lange nok kryssingsspor i
forhold til toglengde og
frekvens.

Maksimal innkorting vei,
utbedring bane

Konsept 2

Oppnår ikke reisetid med
de tiltakene som ligger
inne.
Behov for vedlikehold er
stort i dag. Med økt trafikk
vil behovet for
vedlikeholdet øke
ytterligere. Konseptet har
ett spor og det er lite tid til
vedlikehold på dagen. Med
de tiltakene som ligger
inne er det usannsynlig at
vedlikeholdsbehovet kan

Oppnår ikke reisetid med
de tiltakene som ligger
inne.

Strekningen Arna-Voss
bidrar ikke til
måloppnåelse i seg selv.

Samlet får antall togpar
plass i fremtidig ruteplan

Lange nok kryssingsspor i
forhold til toglengde og
frekvens.

Utbedring bane. Delvis
møtefri vei i dagens trase

Konsept 4

Ny infrastrutur vil redusere behovet for
vedlikehold. Dobbeltspor vil i tillegg øke
fleksibilitet til utførelse av vedlikehold.

Er usikker på om man oppnår reisetid.
Estimert tid 46 min.

Oppnår reisetid. Estimert tid 24 min.

Strekningen Voss-Arna bidrar til
måloppnåelse med de tiltakene som ligger i
konsept 5.

Samlet får antall togpar plass i fremtidig
ruteplan

Dobbeltspor øker sannsynlighet for
punktlighet for person og godstrafikk.
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Stor innkorting av bane og vei

Konsept 5

Dato:
Revisjon:
Side:

Sikkerhetsmessige tiltak
som er lagt inn er
rassikring av relevante
skred/steinsprang og
sanering av plo. Det kan
alikevel forekomme nye
rassteder som ikke blir
ivaretatt i
sikringstiltakene. Det er i
tillegg udekket PE-skum i
eksisterende tunneler som
er brannfarlig men dog
sikre nok for dagens
tunneler.
Det er trolig ingen
TEN-T krav gjelder for alle
store sikkerhetstiltak tunneler. Videre tiltak er
som ligger inne.
nedsatt hastighet til 60 km.
Strekningen er
Det er derimot usikkert om
ulykkesutsatt
grensen vil bli overholdt og
økt forbikjøring kan bli en
konsekvens. Usikkert om
rassikring gjelder for dette
tiltaket.

Ingen
sikkerhetsmessige
tiltak ligger inne.
Strekningen er
rasutsatt
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Vei: 60 % reduksjon i
drepte/hardt skadde
på E16 innen 2050

Bane: ingen
drepte/hardt skadd

Sikkerhet

Utbedring av vei og bane

Referanse

dekkes.

Konsept 1

Konsept 0
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<Bane> <Banestrekning/sted> <fri km>
<Beskrivende tekst>

Sikkerhetsmessige tiltak
som er lagt inn er
rassikring av relevante
skred/steinsprang og
sanering av plo. Det kan
alikevel forekomme nye
rassteder som ikke blir
ivaretatt i
sikringstiltakene. Det er i
tillegg udekket PE-skum i
eksisterende tunneler som
er brannfarlig men dog
sikre nok for dagens
tunneler.
TEN-T krav gjelder for alle
tunneler. Toløps- tunneler
med retningsdrift mot
Vaksdal. Mye lokaltrafikk
vil fortsatt gå i gammel
trase, og dermed er det
usikkert på om målet vil bli
oppnådd.

dekkes.

Maksimal innkorting vei,
utbedring bane

Konsept 2

i tillegg til rassikring
og sanering av PLOer
skal det bygges ny
infrastrukurdobbeltspor og nye
tunneler. Mye av
strekningen vil gå i
tunnel, og dermed
reduseres rasfaren
betraktelig.
Evakuering fra tunnel
skal sikres etter
gjeldene regler og
krav.
TEN-T krav gjelder
for alle tunneler. Vei i
eksisterende trase.
Veien er ikke møtefri,
men skal utvides.
Tunneler skal
utstrosses.

Stor innkorting bane,
vei med midtfelt.

Konsept 3

Sikkerhetsmessige tiltak
som er lagt inn er
rassikring av relevante
skred/steinsprang og
sanering av plo. Det kan
alikevel forekomme nye
rassteder som ikke blir
ivaretatt i
sikringstiltakene. Det er i
tillegg udekket PE-skum i
eksisterende tunneler som
er brannfarlig men dog
sikre nok for dagens
tunneler.
TEN-T krav gjelder for alle
tunneler.Fire felt ArnaTrengereid. Midtdeler og
to-felt resten. Doblet
trafikk i forhold til K1, men
tiltak skal kompensere for
økt trafikk. Andelen
møteulykker vil
sannsynligvis reduseres.

dekkes.

Utbedring bane. Delvis
møtefri vei i dagens trase

Konsept 4
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TEN-T krav gjelder for alle tunneler. To
parallelle tunneler, en for vei og en for
bane. Felles rømning og redningskonsept.
Fire felt Arna-Romslo. Midtdeler og to-felt
resten. Andelen møteulykker vil
sannsynligvis reduseres.

i tillegg til rassikring og sanering av PLOer
skal det bygges ny infrastrukurdobbeltspor og nye tunneler. Mye av
strekningen vil gå i tunnel, og dermed
reduseres rasfaren betraktelig. To
parallelle tunneler, en for vei og en for
bane. Evakuering fra tunnel skal sikres
etter gjeldene regler og krav, felles
rømning og evakueringskonsept.

Stor innkorting av bane og vei

Konsept 5
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