
Oppland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert 
år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, 
bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
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Pressemelding 

Øvelse i Øyertunnelen 

 
Fredag 5. juni gjennomfører Statens vegvesen, i samarbeid med nødetatene og Øyer kommune, 

øvelse i Øyertunnelen. Tunnelen blir stengt i noen timer. 

 

-Vi beskriver dette som en varslings- og redningsøvelse hvor Statens vegvesen øver på sin 

beredskapsplan for tunnelen og nødetatene på sine planer, sier Mizanur Rahaman i Statens vegvesen. 

 

Krav om øvelse 

Tunnelsikkerhetsforskriften krever at det skal avholdes jevnlige øvelser for tunnelpersonalet og 

redningstjenestene. Øyertunnelen åpnet i 2012. I forbindelse med sikkerhetsgodkjenningen før åpning 

ble det avhold en fullskala øvelse i tunnelen. Tunnelsikkerhetsforskriften krever øvelser minst hvert 

fjerde år. Statens vegvesen, ønsker derfor å gjennomføre en ny øvelse nå.  

 

Hensikt 

Hensikten med øvelsen er å øke kompetansen på håndtering av en tunnel-ulykke og følgene av 

dette hos alle som deltar. I tillegg er det selvfølgelig til hensikt å øve på tverrfaglig samarbeid på 

et skadested, mellom de forskjellige etater og øve på utnyttelse av kunnskapen Statens vegvesen 

har om Øyertunnelen. Øvelsen skal gi alle deltagere mulighet til å teste og kvalitetssikre sitt 

beredskapsplanverk mot en større vegtrafikktunnel-ulykke og konsekvenser av en slik ulykke. 
 

Øvelsesscenario 

En lastebil har stanset i sørgående retning 500 m nord for sjakta inne i tunnelen. Sjåføren bruker 

nødtelefonen i tunnelen til å varsle VTS om situasjonen. VTS varsler videre iht. sine egne rutiner. 

I løpet av kort tid blir stedet fylt med tykk røyk som gjør det vanskelig for VTS å se stedet 

gjennom overvåkningskamera. Brannventileringen er startet og området mellom lastebilen og 

sjakta er fylt med tykk røyk. VTS oppdager at 2 biler har kjørt i nordgående felt inn i det røykfylte 

området, men det er ikke oppdaget at de har kjørt ut. Øvelsen går deretter sin gang fram til 

innsatsleder melder om at evakueringen er ferdig og stedet er sikret. 
 

Dersom det er ønske om å være til stedet under øvelsen ta kontakt. 

 

Kontaktinformasjon: 

Mizanur Rahaman, byggeleder, Statens vegvesen, tlf. 988 22 658 

 

 

Telefon: 02030 

Faks: 

 

Vår dato: 2015.06.02 
Vår referanse: malang 
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Tidsplan for øvelsen 

09:00 – 10:00 Oppmøte på Øyer utekontrollstasjon for Øvingsledelsen, deltakere og 

observatører.  

10:00 – 11:00 Plassering av nødvendige øvingsmateriale (bilder) i tunnelen  

11:00 – 14:00 Gjennomføring av øvelsen 


