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1 Introduksjon 

1.1 Om KVU rv. 35 Hokksund – Åmot - Jevnaker 

I forbindelse med planlegging av fremtidige transportløsninger av strekningen rv. 35 Hokksund – 
Åmot – Jevnaker gjennomfører Statens vegvesen Region sør en konseptvalgutredning (KVU). 
Konseptvalgutredning er et tiltak som skal gjennomføres for statlige investeringer over 500 millioner 
kroner i henhold til ”Kvalitetssikring i tidlig fase – KS1”. Formålet med konseptvalgutredningen er å få 
bedre styring med planleggingen av store prosjekter på et tidlig stadium og dermed øke kvaliteten på 
beslutningsgrunnlaget. Avgrensningen av planområdet som er omfattet av konseptvalgutredningen 
er vist i Figur 1. 

 

Figur 1 Avgrensning av planområdet for konseptvalgutredningen 

For KVU rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker er det definert fire ulike transportkonsept i tillegg til 
referansekonseptet. De ulike konseptene sees ikke på som konkurrerende alternativer, men er 
definert for å rendyrke ulike prinsipper for transportløsninger. Det endelige konseptet vil mest trolig 
inneholde elementer fra flere ulike konsepter. 
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Når det skal settes sammen et forslag til fremtidig løsning, er det en rekke forhold som vil være med 
på å påvirke beslutningen. Eksempler er fremkommelighet, kostnader, trafikksikkerhet, miljø- og 
klimarelaterte problemstillinger etc. For å få et bredt beslutningsgrunnlag gjennomføres det derfor 
flere ulike analyser som en del av konseptvalgutredningen, og denne rapporten er én av flere 
underlagsrapporter. Fokuset i denne rapporten er utelukkende på trafikksikkerhet. 

 Hensikten med å gjøre en ROS-analyse i så tidlig planfase er firedelt: 

 Identifisere de mest kritiske faktorene i forhold til risiko og sårbarhet i konseptene 

 Vurdere om noen av konseptene innebærer så høy risiko eller sårbarhet at de bør legges bort 

 Foreta en innbyrdes rangering av konseptene som innspill til anbefaling av konsept 

 Påpeke risiko og sårbarhet som må ivaretas i senere planfaser 
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1.2 Dagens ulykkesbilde på Rv. 35 Hokksund – Jevnaker 

Ulykkessituasjonen de siste ti år ble presentert på analysemøtet og er en del av 
bakgrunnsinformasjonen som ROS-vurderingene er basert på. Som figur 2 viser er det en jevn 
spredning i hvor ulykkene har inntruffet de siste 10 år.  

 

Figur 2 Oversikt over trafikkulykker rv. 35 Hokksund – Åmot - Jevnaker, år 2001 til juli  2010 
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1.3 Om ROS-analyser 

En utfordring med å gjennomføre ROS-analyser i en så tidlig planfase er at det er stor usikkerhet 
knyttet til ”analyseobjektet”, jf. Figur 3. De ulike konseptene er foreløpig definert som prinsipielle 
løsninger og det er et stort handlingsrom i forhold til å konkretisere transportløsninger i de 
påfølgende planfasene. Samtidig er kunnskapen om hvert enkelt konsept som vurderes begrenset. 
Dette gjør det utfordrende å gjennomføre ROS-analysen, men samtidig muliggjør det store 
handlingsrommet at funnene fra ROS-analysen kan gi reell påvirkning på hvilken transportløsning 
som blir valgt. 

 

Figur 3 Illustrasjon som viser høy grad av usikkerhet i  tidlig fase, men også høy grad av handlingsrom 

Det er også en utfordring at analysen skal ha et langt tidsperspektiv – 30 år frem i tid. Det er ikke 
sikkert vi er i stand til å forestille oss hvordan fremtidens transportløsninger vil være så langt frem i 
tid. Dermed ender vi opp med i stor grad å vurdere trafikksikkerheten ut fra dagens standard hva 
angår brukerne av vegen (busser, biler, sykler etc). 

ROS-analysen for KVU må nødvendigvis gjennomføres med utradisjonelle metoder, samtidig som 
faglige prinsipper for risikovurdering må ligge til grunn. For eksempel gjelder dette betydningen av å 
synliggjøre alle forutsetninger og antagelser som ligger til grunn for de vurderinger som er gjort. 
Metodikken som er benyttet i ROS-analyse for KVU rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker er beskrevet i 
kapittel 3. 

 

 

 

 

 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 8 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

2  Beskrivelse av konseptene 

Utgangspunktet for analysen er fire ulike transportkonsepter i tillegg til referansekonseptet. 
Konseptene representerer hovedsakelig prinsipielle løsninger, og analysen er gjort på et tidspunkt 
der få detaljer er bestemt om konseptene. Teksten under gjengir derfor de overordnede prinsippene 
for de ulike konseptene. Følgende konsepter er vurdert: 

Konsept 0 ”Dagens situasjon” 
Konsept 1 ”Utbedring av eksisterende veg” 
Konsept 2 ” Miljøvennlig transport med vekt på kollektivtrafikk og gang-/sykkelvegutbygging” 
Konsept 3 ” Tverrforbindelse med full utbygging (4-feltskonseptet)” 
Konsept 4 ” Utbygging til vegnormalstandard” 

Det første av disse konseptene er det såkalte ”0-konseptet”. Dette konseptet skal de andre 
konseptene sammenlignes med når ROS-vurderingene gjennomføres.  

 

2.1 Konsept 0: Dagens situasjon 

Konseptet vil være dagens vegsystem med de prosjekter som er påbegynt eller ligger inne i vedtatte 
budsjetter. I tillegg er følgende prosjekt lagt inn: 

Prosjekter som forventes åpnet i perioden 2010-13  

 E18 Langåker-Bommestad (er allerede åpnet) 

 E18 Sky-Langangen - åpner høst 2012 

 Rv. 7 Ramsrud-Kjellsbergsvingene - åpner høst 2012 

I tillegg inngår: 

 Rv. 7 Sokna-Ørgenvika - åpner 2014 

 Prosjekter i Region øst som åpner i perioden 2010-13. 
 
En skisse av prosjektstrekning med trafikkmengdeberegninger for år 2040 i 0-konseptet er vist i Figur 
4. 
 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 9 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

 
 
Figur 4 Konsept 0: Dagens situasjon 

 

2.2 Konsept 1: Utbedring av eksisterende veg 

Formålet med konseptet er å tilstrebe en optimal vegutbedring langs dagens trasé. Det har vært 
fokus på å fjerne punkt som skaper problemer for framkommeligheten og å bedre trafikksikkerheten.  

Forslag til ”Revidert del D om utbedring av eksisterende veger i håndbok 017 Veg og gateutforming” 
legges til grunn. 

Beskrivelse av vegsystemet: 

Hokksund – Åmot sør (ca. 15 km) 
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 Dim.klasse U-S5 dvs. vegbredde 12,5 m med midtrekkverk 

 Vegbelysning 

 Planskilte kryss 

 Forlenge gs-veg fra nord for Knivedalen til Bjørndalsvingen/Åmot S  

 Utbedring sideterreng 

 Avkjørselsanering 

 Rette ut svinger (Utbedring av sving i Åmot sør/Døvikfoss) 

 Forbikjøringsfelt fra Knivedalen og oppstigninga mot Åmot 

 Støyskjerming i Hokksund sentrum 

 Busslomme langs ramper 

Åmot – Vikersund nord (ca. 11,6 km) 

 Dim.klasse U-S5 dvs. vegbredde 12,5 m med midtrekkverk  

 Vegbelysning 

 Planskilte kryss – inkl. kryss til Sigdal fv. 287 og kryss fv. 280 

 Utbedring sideterreng 

 Avkjørselsanering 

 Busslomme langs ramper 

Vikersund – Styggedalen (ca. 26,1 km) 

 Dim.klasse U-S4 med vegbredde 8,5 m 

 Omkjøringsveg rundt tettstedet Tyristrand 

 Kryss i plan/rundkjøring 

 Utbedring kurveutretting 

 Utbedring av sideterreng 

 Avkjørselsanering 

 Gang-/sykkelveg Nakkerud – Tyristrand – Ask - Hønefoss 

Styggedalen – Hov (ca. 7 km) 

 Dim.klasse U-S4 med vegbredde 8,5 m 

 Kryss i plan/rundkjøring 

Hov – Jevnaker (ca. 12,4 km) 

 Dim.klasse U-S4 med vegbredde 8,5 m 

 Kryss i plan/rundkjøring 

 Krabbefelt/forbikjøringsfelt i Eggemobakkene 

 Utbedring sideterreng 

 Avkjørselsanering 

 Gang-/sykkelveg på deler av strekningen  

Gang- /sykkeltilbud 

Utbygging av enkelte manglende parseller i sykkelvegnettet basert på en konkret vurdering av 
manglende sykkellenker, med lave kostnader og god effekt. 
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Busslinjer 

Dagens busslinjer opprettholdes med dagens frekvens. Oppgradering av holdeplasser til universell 
utforming. 

2.3 Konsept 2: Miljøvennlig transport  

Formålet med konseptet er å tilrettelegge for at økt andel av persontransporten skal skje med 
kollektivtransport og at kortere reiser skal skje til fots eller med sykkel. Vegen vil forbi som i 
nullalternativet – Dagens situasjon. 

Det opprettes et forsterket busstilbud, bestående av to typer busstransport; ekspressbusser og 
lokalbusser/pendelbuss fra sentrum til sentrum. Busser som går over lengre strekninger stopper ved 
tilrettelagte knutepunkt ved tettstedene. Ved disse knutepunktene etableres det parkeringsplasser 
for biler, og gode overbygde parkeringsplasser for sykler. Holdeplassene skal belyses, være universelt 
utformet og ha leskur. Subsidiering av billettpriser kan være en mulighet for å få flere til å bruke 
buss. 

Det bygges sykkelveger der lenker mangler i dag, og det etableres sykkelstamveg* på utvalgte 
strekninger med større arbeidsplasskonsentrasjoner/befolkningskonsentrasjoner der topografien 
legger til rette for det. Eksempelvis Åmot - Vikersund og utkanten Hønefoss Nymoen/Follum og inn til 
Hønefoss og på strekningen Jevnaker – Hønefoss, samt inn mot Hokksund.  

Det satses på forsterket vedlikehold av gang og sykkelveger, blant annet med mål om å holde en god 
standard også på vinterføre.  

* Sykkelstamveg er et pilotprosjekt i Rogaland for utforming av transportveg kun for syklister. En hastighet 

på syklistene på 30 km/t legges til grunn for krav til linjeføring, sikt og utforming av kryss/avkjørsler. 
Sykkelstamveg knyttes til øvrig hovedsykkelnett i tilkoblingspunkter. 

 

2.4 Konsept 3: Tverrforbindelse med full utbygging (4-feltskonseptet) 

Konseptet innebærer bygging av 4-feltsveg på hele strekningen med omkjøringsveger rundt 
byene/tettstedene. Konseptet er basert på en videreutvikling av strekningen som en del av ”Ring 4”, 
en ytre ring rundt det sentrale Oslo, for å kunne gi en alternativ transportrute nord for Oslo. 

Det bygges 4-feltsveg (19 m vegbredde) på hele strekningen med omkjøringsveger rundt 
byer/tettsteder. Vegklasse S8 og fartsgrense 100 km/t fra Hokksund til Styggedalen. Vegklasse S7 og 
fartsgrense 80 km/t fra Styggedalen til Jevnaker. Total veglengde er 64 km. 

Planskilte kryss. 

Konseptet ender i Region øst sin antatt vedtatte trasé for kommunedelplan rv. 35 Jevnaker – Olimb 
ved fv. 241 ved Kistefoss. 

Gang- og sykkeltilbud 

Utbygging av enkelte manglende parseller i sykkelvegnettet basert på en konkret vurdering av 
manglende sykkellenker. 
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Busslinjer 

Dagens busslinjer opprettholdes med dagens frekvens. Oppgradering av holdeplasser til universell 
utforming. 

 
En skisse av konsept 3 - Tverrforbindelse med full utbygging (4-feltskonseptet) med 
trafikkberegninger er vist i Figur 5. 
 

 
 
Figur 5 Konsept 3:  Tverrforbindelse med full utbygging (4-feltskonseptet) 
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2.5 Konseptet 4: Utbygging til vegnormalstandard 

Konseptet er basert på utbygging til vegnormalstandard. Beregnet trafikk i dimensjoneringsåret 
avgjør standarden. 

På strekningen Hokksund – Åmot bygges det 4-feltsveg fra Langebru til Åmot, samt fra Åmot til 
Vikersund. Fartsgrense 100 km/t og vegbredde 19 m, S8.  

Vikersund – Styggedalen bygges med 12,5 m vegbredde med midtrekkverk, S5. 

Styggedalen – Nymoen, fellesstrekningen med E16, bygges til 4-feltsveg med vegbredde 19 m og 
fartsgrense 80 km/t, standard S7. 

Nymoen – Jevnaker bygges med 12,5 m vegbredde, S5. Konseptet ender i Region Øst sin antatt 
vedtatte trasé for kommunedelplan rv. 35 Jevnaker – Olimb ved fv. 241 ved Kistefoss. Veglengde 65,3 
km. 

Gang- sykkeltilbud 

Utbygging av enkelte manglende parseller i sykkelvegnettet basert på en konkret vurdering av 
manglende sykkellenker.  

Busslinjer 

Dagens busslinjer opprettholdes med dagens frekvens. Oppgradering av holdeplasser til universell 
utforming. 

En skisse av hva som inngår i konsept 4 - Utbygging til vegnormalstandard med trafikkberegninger er 

vist i Figur 6. 
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Figur 6 Konsept 4: Utbygging til vegnormalstandard 
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3 Fremgangsmåte for gjennomføring av ROS-analysen 

3.1 Introduksjon til ROS-prosessen 

ROS-analysen har blitt gjennomført som en kvalitativ grovanalyse på overordnet nivå. Det finnes en 
rekke beskrivelser av hvilke trinn som inngår i en ROS-analyseprosess. Felles for disse er imidlertid at 
de inneholder en planleggingsfase, en risiko- og sårbarhetsvurderingsfase og en 
risikohåndteringsfase. En kort beskrivelse av aktivitetene som har inngått i de ulike trinnene er gitt i 
delkapitlene under. 

3.2 Planlegging 

I planleggingsfasen ble informasjon om de ulike konseptene gjennomgått, og det ble utviklet en 
fremgangsmåte for ROS-analysen som ble vurdert til å være hensiktsmessig for at vurderingene 
skulle kunne brukes som beslutningsunderlag. Gjennomføringen av ROS-analysemøtet ble planlagt 
slik at det ville være mulig å fullføre diskusjonene i løpet av én dag. Dette inkluderte blant annet 
vurdering av hvilke uønskede hendelser som burde diskuteres i ROS-analysemøtet, og identifikasjon 
av særtrekk for vegstrekningen som skulle analyseres.   

 Datamateriale lagt til grunn for vurderingene 

Følgende datamateriale ble lagt til grunn for vurderingene: 

 Trafikkberegninger (trafikkmengder, transportmiddelfordelinger osv.) 

 Oversikt over trafikkulykker i dagens vegsystem, se figur 8.  

 Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI-rapport. 

 Kart/skisser over hva som inngår i de ulike konseptene, som vist i kapittel 2. 

 Vurderingene til ekspertgruppen som fremkom under ROS-møtet (dokumentert i Vedlegg 1). 
 
 
Vurdering av uønskede hendelser 
Det ble gjennomført en prosess for å identifisere uønskede hendelser som ble vurdert å ha betydning 
for problemstillingen, og som dermed var egnet til å gi beslutningsstøtte.  Identifiseringen av 
uønskede hendelser ble gjennomført på følgende måte: 

1. Uønskede hendelser som fremkommer i sjekklister i andre ROS-analyser ble brukt som 
utgangspunkt 

2. Uønskede hendelser som ikke har betydning for trafikksikkerhet ble fjernet (i og med at 
fokuset i denne ROS-analysen utelukkende skulle være på trafikksikkerhet) 

3. Nye identifiserte uønskede hendelser, som manglet på de eksisterende sjekklistene, men 
som likevel ble vurdert å være av betydning, ble tilføyd. 

 
Prosessen endte opp i at følgende uønskede hendelser ble vurdert som relevant: 

 Møteulykke på veg i dagen 

 Møteulykker i tunnel 

 Utforkjøringsulykke 

 Kryssulykke 

 Påkjøring av gående og syklende 

 Forsinkelse under utrykning 
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Gjennomføring av planleggingsmøte 
Som en del av planleggingen av ROS-analysen ble det gjennomført et planleggingsmøte på 
videokonferanse. På dette møtet ble de ulike konseptene lagt frem. Det ble også identifisert særtekk 
for vegstrekningen og gjort vurderinger om fremtidig trafikkmengde, jf. beskrivelsen i kapittel 2. 
Deltakerne i planleggingsmøtet er vist i Tabell 1. 
 

Tabell 1 Deltakere i planleggingsmøtet (gjennomført 18.01.2011) 

Navn Arbeidsgiver Funksjon 

Anne- Lise Sæther SVV Prosjektleder, KVU rv. 35, 
ressursavdelingen 

Arild Nærum SVV Samfunnsseksjonen, region sør 

Willy Røed Proactima Konsulent, møteleder 

Thor Erik Nøkland Proactima Konsulent, skribent 

 

3.3 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Risiko- og sårbarhetsvurderingene for KVU rv. 35 ble gjort i et endags ROS-analysemøte. Deltakerne i 
dette møtet er vist i Tabell 2. 

Tabell 2 Deltakere i ROS-analysemøtet (gjennomført 28.01.2011) 

Navn Arbeidsgiver Funksjon 

Anne Lise Sæther SVV Prosjektleder, KVU rv. 35, 
ressursavdelingen 

Geir Holm Gundersen SVV Ing/vegplanlegger 

Anette Krekling SVV Overing. trafikksikkerhet Plan og 
Forvaltning Buskerud 

Anne Tønder SVV Vegplanlegger, 
planleggingsansvarlig 

Hilde Ringen 
Kommedal 

SVV Plan og Forvaltning Buskerud 

Kjell Stangborg SVV Plan og Forvalting Vest-Agder 

Arild Nærum SVV Samfunnsseksjonen, region sør 

Pål Steinar Karlsen SVV Prosjekt rv. 7 Sokna - Ørgenvika 

Berit Berg Tjørhom* SVV Styring og strategistab, region 
vest 

Kristin Tegle Bryne* SVV Styring og strategistab, region 
vest 

Ann Karin Midtgaard SVV Seniorrådgiver, region sør 

Willy Røed Proactima Konsulent, møteleder 

Thor Erik Nøkland Proactima Konsulent, skribent 

* Deltok på møtet etter lunsj. 
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Følgende ble diskutert i møtet: 

1. De ulike konseptene, samt antagelser om fremtidig trafikkmengde, ble presentert. 
2. Informasjon fra effektkatalogen samt en effektberegning for rv. 35 ble presentert. 
3. En kort presentasjon av ulykker siste 10 år på strekningen ble gjennomgått. 
4. Det ble gjennomført en generell ROS-vurdering av vegstandardene S4, S5 og S8. Dette ble gjort 

på generelt basis for en hypotetisk vegstrekning. 
5. Det ble gjennomført en strekningsspesifikk ROS-vurdering med utgangspunkt i de identifiserte 

særtrekkene. 

Punkt 1 til 3 i listen over dannet et underlag for analysegruppens risiko- og sårbarhetsvurderinger. 
Det ble valgt en todelt fremgangsmåte for gjennomføring av ROS-vurderingene, jf. punkt 4 og 5. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i to trinn. Først er det gjort en generell vurdering av 
tre ulike vegstandarder for å belyse styrker og svakheter ved disse med hensyn til trafikksikkerhet. 
Deretter er det identifisert særtrekk ved planområdet og aktuelle trafikantgrupper. Med bakgrunn 
i særtrekkene som ble identifisert, er det vurdert i hvilken grad disse særtrekkene har betydning 
for valg av standardklasse ut over den informasjonen som fremkommer i den generelle 
vurderingen. Sammen utgjør den generelle vurderingen av vegstandardene og vurderingen av 
særtrekkenes betydning grunnlaget for konklusjonene og anbefalingene i denne rapporten. En kort 
beskrivelse av punkt 4 og 5 er gjengitt under. 

Generell risikovurdering av ulike vegstandarder 

Fokus i den generelle risikovurderingen var hvordan egenskaper ved vegstandarden vil påvirke 
sannsynlighet og konsekvens for ulike ulykkestyper, hvor stor forskjellene er, og hva konsekvensen vil 
bli ved å velge en vegstandard fremfor en annen. Dermed oppnås en sammenligning mellom 
vegstandardene i et trafikksikkerhetsperspektiv. Eksempler på spørsmål denne gjennomgangen 
avklarte er: 

- Er det stor forskjell på S4 (med bredt midtfelt) og S5 (med midtrekkverk) i et 
trafikksikkerhetsperspektiv? 

- Er firefeltsveg (S8) bedre enn tofeltsveg med midtrekkverk (S5) i et 
trafikksikkerhetsperspektiv, eller er disse standardene sammenlignbare? 

Risiko- og sårbarhetsvurdering av særtrekk 

For å identifisere spesifikke utfordringer for strekningen Rv. 35 Hokksund - Jevnaker ble det gjort en 
vurdering av såkalte særtrekk for strekningen. Dette ble gjennomført i planleggingsmøtet. På 
analysemøtet ble betydningen av de ulike særtrekkene med hensyn til trafikksikkerhet vurdert, dvs. i 
hvilken grad de påvirker sannsynlighet eller konsekvens av de identifisere ulykkestypene. På den 
måten ble trafikksikkerhetsaspekter for strekningen Rv. 35 Hokksund – Jevnaker vurdert, i lys av både 
den generelle risikovurderingen av ulike vegstandarder og de strekningsspesifikke 
risikovurderingene. 

3.4 Risikohåndtering 

Denne rapporten inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for ulike alternative transportløsninger, 
og gir således innspill til beslutningstaker slik at trafikksikkerhetshensyn kan ivaretas.  
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4 Forutsetninger 

Følgende sentrale forutsetninger og antagelser er gjort for vurderingene i analysen: 

 Lokalisering av boliger og arbeidsplasser – og dermed transportbehovet - antas å være det 
samme i alle konseptene. Det betyr at dersom biltrafikken går ned, så vil disse trafikantene 
overføres til en annen transportform (gange, sykkel eller buss). I praksis vil dette ikke være 
helt riktig siden bedre veg kan gi endret reisehensikt og andre trafikktall. 

 Trafikkmengdene som er vist under hvert konsept i kapittel 2 er lagt til grunn. For 
beregninger av fremtidig ÅDT er regional transportberegningsmodell lagt til grunn (RTM). 
Gang-, buss- og sykkeltrafikk kan ikke beregnes like godt i RTM, og tallene som brukes er 
forutsetninger satt av prosjektet.  

 I risikovurdering av vegstandarder er referansepunktet en hypotetisk vegstrekning betegnet 
”standard 8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 km/t”.  

 I den generelle risikovurderingen av vegstandarder er trafikkmengden forutsatt >4.000 for 
alle vegstandardene. 

 Hovedfokus i risikovurderingen har vært på reduksjon i antall drepte. 
 

  



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 19 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

5 Risiko- og sårbarhetsvurdering av konseptene 

Den generelle risikovurderingen av ulike vegstandarder er vist i Kapittel 5.1. Gjennomgangen av 
særtrekk, og ROS-vurderingen i lys av disse, er beskrevet i Kapittel 5.2. 

5.1 Generell risikovurdering av ulike vegstandarder 

I den generelle risikovurderingen er det tatt utgangspunkt i en hypotetisk vegstrekning bygd som 
”normal landeveg”, dvs. standard 8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 km/t. Den 
risikoreduserende effekten er vurdert ved å sammenligne normal landeveg med veg som er bygd  i 
henhold til alle krav som vegstandarden innebærer (jf. kravene i HB017) for S4, S5 og S8. Vurderingen 
ble gjort kvalitativt av deltakerne i analysegruppen, med informasjon fra effektkatalogen brukt som 
bakgrunnsinformasjon. De detaljerte vurderingene er dokumentert i Vedlegg 1, og er oppsummert i 
Kapittel 6. 

I tillegg til vegstandardene som ble vurdert i den generelle risikovurderingen inngår det i konsept 1 
nye forslag til utbedringsstandarder (U-S4 og U-S5) for veg som er forslag til kap D i HB017. Det er 
derfor gjort en vurdering av disse standardene med hensyn til trafikksikkerhet: 

Det som skiller U-S4 og S4 knytter seg til kryss, avkjørsler, horisontalkurveradius og forbikjøringsfelt. I 
U-S4 vil det ikke være planskilte kryss, mens i S4 vil det kunne benyttes både T-kryss, rundkjøring og 
planskilte kryss. Dessuten er det i U-S4 tillatt med avkjørsler, mens i S-4 skal vegen være avkjørselfri. 
Samlet betyr det ovennevnte at det vil være høyere sannsynlighet for kryssulykker i U-S4 
sammenlignet med S4. Kravene til minste horisontalkurveradius er 250 m i U-S4, mens den er 300 m i 
S4. Dette er vurdert til å gi en liten økning i sannsynlighet for utforkjøringsulykker i U-S4 
sammenlignet med S4. I forhold til forbikjøringsmuligheter skiller U-S4 seg fra S4 ved at det er krav 
om ett forbikjøringsfelt samt to forbikjøringsmuligheter pr 10 km i S4, mens i U-S4 er det kun krav om 
to forbikjøringsmuligheter pr 10 km. At U-S4 ikke har egne forbikjøringsfelt, men utelukkende krav 
om forbikjøringsmulighet er vurdert til å øke sannsynligheten for møteulykker sammenlignet med S4. 
Totalt sett vurderes, med bakgrunn i ovennevnte, trafikksikkerheten for U-S4 til å være lavere enn 
for S4 med tanke på både kryssulykke, utforkjøring og forbikjøringsulykker. 

Forskjellene mellom U-S5 og S5 er først og fremst ulikheten i horisontalkurveradius, og vegbredde. 
Kravene til minste horisontalkurveradius er 250 m for U-S5 og 450 m for S5. Vegbredden er dessuten 
0,5 m smalere i U-S5 sammenlignet med S5. Forskjellene i horisontalkurveradius og vegbredde er 
vurdert til å gi økt sannsynlighet for utforkjøringsulykker for U-S5 sammenlignet med S5. Noe av 
økningen kompenseres imidlertid for med at fartsgrensen er redusert i U-S5 fra 90 km/t til 80 
km/t. 

 

5.2 Strekningsspesifikk risikovurdering basert på identifiserte særtrekk 

Basert på diskusjon i planleggingsmøtet og analysemøtet ble følgende særtrekk for vegstrekningen 
rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker identifisert: 

 Tettstedproblematikk. I dag går vegen gjennom Hokksund (8.000 innbyggere). Det er mange 

små rundkjøringer, og vegen oppleves som en barriere, med dårlig fremkommelighet for 

tungtrafikk. I konsept 3 og 4 legges vegen helt utenom Hokksund sentrum. Rv. 35 går i dag 

også gjennom to små tettsteder: Nakkerud (300 innbyggere) og Tyristrand (900 innbyggere). 

Også her vil vegen gå gjennom tettstedene i konseptene 1 og 2, mens de to andre trekker 

vegen utenom tettstedene. 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 20 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

 Andel tungtrafikk: Ca 10% i snitt som er normal andel. En del tømmertransport pga. skogdrift 

og treforedling. Papirfabrikk (Norske Skog, Hønefoss). 

 Farlig gods: Ikke kjennskap til at det går spesielt mye drivstoff, eller annet farlig gods på rv. 

35. 

 Kollektivtrafikk: Bussrute mellom Jevnaker og Hønefoss. Ekspressbuss går mellom Hønefoss 

via Hokksund til Drammen.  

 Tunneler: I dag er det ingen tunneler på strekningen. For konsept 3 og 4 er det planlagt en 

miljøtunnel i Hokksund (170 m).  Det vil kanskje komme en tunnel mellom Åmot og 

Hokksund i konsept 3. Denne tunnelen vil være i S8-standard, dvs. to-løpstunnel dersom det 

blir aktuelt med tunnel. (< 2 km). 

 Turist/fritidstrafikk: 10% av trafikken er hyttetrafikk (tellepunkt ved Åmot). Økning fredag og 

søndag pga. helgeutfart. Aller mest trafikk i høstferie og sommerferie. 

 Rushtid: Rushtidsproblematikk hver ettermiddag. 

 Vinterfremkommelighet: Største utfordring i dag er ved Eggemobakken ved Hønefoss med 

9% stigning og dårlig kurvatur. Den bratte stigningen skaper problemer med 

fremkommelighet for tunge kjøretøy. To av konseptene har tilsvarende stigning. Det er 

utarbeidet et eget ”problemkart” (stigning og kurvatur). 

 Omkjøringsmuligheter: Gode omkjøringsmuligheter generelt. Kan kjøre Skaret og E16, 

eventuelt E18 til Sandvika og E16 oppover. I tillegg er det lokalveg ved Hokksund (kanskje 

ikke egnet for tunge kjøretøy). 

 Omgivelser: Området er ett av Norges beste landbruksområder. Ny veg vil kreve 

arealomlegging fra landbruk til veg. Det er ingen rasfarlige strekninger. Innerst i Tyrifjorden 

er det et naturreservat. 

 Varierende trafikkmengde: En utfordring på dagens veg er at trafikken er for høy i forhold til 

standarden på vegen. Det er også stor variasjon i trafikkmengde langs strekningen.  

 Hyppige standardsprang: Det er noe variasjon i standard på eksisterende veg fordi deler av 

strekningen ble oppgradert på 90-tallet. Strekningen Åmot – Vikersund er en delstrekning 

med god geometrisk standard, men med dårlig sikkerhetsstandard. Hyppige standardsprang 

inngår også i konseptene 1 og 4.  

 Mange avkjørsler: I eksisterende veg er det mange avkjørsler, men dette vil endres i de nye 

konseptene. 

I analysegruppen ble det gjort en vurdering av i hvilken grad disse særtrekkene påvirker risiko. Disse 
vurderingene er oppsummert under for de ulike uønskede hendelsene. 

Møteulykke på veg i dagen 

For ulykkestypen ”Møteulykke på veg i dagen” er variasjon i trafikkmengde, helgeutfart og hyppige 
standardsprang vurdert til å være de mest relevante særtrekkene. Hyppige standardsprang vil først 
og fremst øke sannsynligheten for møteulykker der hvor standardspranget skifter fra en standard 
med midtrekkverk til en standard uten midtrekkverk. Dette er tilfelle i konsept 1, der det er 
standardsprang mellom U-S4 og U-S5 ved Vikersund. Dette standardspranget er uheldig med tanke 
trafikksikkerhet fordi det gir en økning i sannsynlighet for møteulykker. Ellers på vegstrekningen vil 
vurderingene gjort i den generelle risikovurderingen være representative. 
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Variasjon i trafikkmengde og helgeutfart forekommer i alle konseptene, og innebærer at 
trafikkmengden i perioder vil være vesentlig høyere enn de oppgitte ÅDT-tallene. Dette har 
betydning for antall møteulykker i de konseptene der slike ulykker er mulige, og vil forsterke 
forskjellene mellom ulike vegstandarder gjort i den generelle risikovurderingen. I praksis betyr dette 
at konsept 1 og 2, der møteulykker er mulig, er vesentlig dårligere enn konsept 3 og 4 i et 
trafikksikkerhetsperspektiv. Sikkerheten er imidlertid bedre enn i 0-konseptet fordi konsept 1 
innebærer utbedringer og konsept 2 innebærer lavere trafikkmengde. 

Møteulykke i tunnel 

For ulykkestypen ”Møteulykke i tunnel” er det ikke gjort spesielle vurderinger. Strekningen 
inneholder kun en miljøtunnel i Hokksund (170 m). En eventuell ny tunnel vil inngå i konsept 3 som 
to-løps tunnel, en tunneltype som gir god trafikksikkerhet. At det ikke er tunneler på strekningen, 
gjør at vurderingene for ”møteulykke i tunnel” i den generelle risikovurderingen ikke bør tillegges 
vekt. 

Utforkjøringsulykke 

For ulykkestypen ”Utforkjøringsulykke” er vinterfremkommelighet, samt i noen grad standardsprang 
vurdert til å være de mest relevante særtrekkene. Særtrekkene vurderes til å påvirke sannsynlighet 
for utforkjøringsulykker. 

For særtrekket vinterfremkommelighet ble Eggermobakken og bratt stigning (9%)  spesielt vurdert. 
Det har de siste årene vært færre utforkjøringer i Eggermobakken sammenlignet med tidligere. Av 
årsaker til nedgangen ble det pekt på at vogntog har bedre bremser i dag sammenlignet med 
tidligere, og at forsvaret, som tidligere hadde mye lokaltrafikk med store kjøretøy i Eggermoen, har 
lagt ned virksomheten. Dette har redusert trafikkmengden med militære saktegående kjøretøy. Ut 
fra dette ble det vurdert at det ikke er spesielle forhold på strekningen med hensyn til 
vinterfremkommelighet. De generelle vurderingene kan derfor legges til grunn. 

Standardsprang er relevant for konsept 1 og konsept 4. For konsept 1 skjer det et standardsprang fra 
U-S5 til U-S4 (fra sør) ved Vikersund. Dette innebærer imidlertid uendrede krav til kurveradius, og 
derfor vurderes ikke standardspranget til å ha betydning for trafikksikkerhet ut over vurderingene 
som er gjort i den generelle risikovurderingen. For konsept 4 skjer det flere standardsprang. Det er 
imidlertid ved overgang fra høyere til lavere standard at standardsprang kan øke sannsynligheten for 
utforkjøringsulykker. Dette er tilfelle i retning nord ved Vikersund (fra S8 til S5), i retning sør ved 
Styggedalen (fra S7 til S5) og i retning nord ved Nymoen (fra S7 til S5). Det første av disse 
standardsprangene innebærer at minste tillatte kurveradius endres fra 700 til 450 samtidig som 
fartsgrensen reduseres fra 100 km/t til 90 km/t. Dette kan tenkes å skape sikkerhetsmessige 
utfordringer, men kan kompenseres ved tiltak som gjør trafikanten oppmerksom på 
standardspranget. Hvor i Vikersund standardspranget plasseres kan også ha betydning. Overgangen 
fra S7 til S5 innebærer en økning i minimal kurveradius fra 300 til 450 m. I tillegg økes fartsgrensen 
fra 80 km/t til 90 km/t samtidig som antall felt reduseres fra to i hver retning til ett i hver retning. 
Totalt vurderes dette standardspranget til å være relativt uproblematisk med tanke på 
utforkjøringsulykker. 

Ut over de ovennevnte vurderingene, henvises det til den generelle risikovurderingen med hensyn til 
utforkjøringsulykker. 

Kryssulykke 

For ulykkestypen ”kryssulykke” er særtrekket mange avkjørsler vurdert til å være det mest relevante 
særtrekket. Antall avkjørsler påvirker sannsynlighet for kryssulykker. 
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Alle konseptene medfører reduksjon i avkjørsler, og dermed en reduksjon i sannsynlighet for 
kryssulykker. Konsept 1 er planlagt med planskilte kryss som gir reduksjon i sannsynlighet for 
kryssulykke utover det som ble vurdert for S4 i den generelle risikovurderingen.  

Utover dette er ingen av særtrekkene vurdert til å endre konklusjonene fra den generelle 
risikovurderingen. 

Påkjøring av gående og syklende 

For ulykkestypen ”påkjøring av gående og syklende” er spesielt særtrekket tettstedsproblematikk 
vurdert til å være relevant.  

Vegen går gjennom Hokksund (8.000 innbyggere) og de to tettstedene Nakkerud (300 innbyggere) og 
Tyristrand (900 innbyggere) i konsept 1 og 2. Miljøgata ble nevnt som et område som gir en 
sikkerhetsutfordring for fotgjengere i Hokksund sentrum fordi det er mye trafikk, og gangfelt er 
feilplassert slik at skoleungdom ofte villkrysser. I konsept 3 og 4 legges vegen helt utenom 
tettstedene. Å trekke trafikken utenom tettstedene er trafikksikkerhetsmessig bedre for gående og 
syklende. En tileggseffekt for konsept 3 og 4 er at de er beregnet til å trekke inn trafikk fra andre 
veger omkring og gir dermed bedring i trafikksikkerhet for andre veger enn rv35. 

Utenom tettstedene er den generelle risikovurderingen vurdert til å være representativ. 

Forsinkelse under utrykning 

Ingen av særtrekkene vil i nevneverdig grad påvirke fremkommeligheten til nødetatene. Derfor 
vurderes forskjellene mellom vegstandardene gjort i den generelle risikovurderingen til å være gyldig 
for strekningen. 

I tillegg til de ovennevnte uønskede hendelsene vurderes følgende særtrekk: 

Omkjøringsmuligheter 

Generelt for eksisterende veg (0-konseptet) er omkjøringsmulighetene gode i et større perspektiv, 
men ikke i lokalt perspektiv. Lokal trafikk kan få lange omkjøringsveger ved for eksempel 
trafikkulykker, eller vedlikehold.  

Konseptene 1 og 2 vurderes til å være sammenlignbare med 0-konseptet mht. omkjøringsmuligheter. 
Konsept 3 og 4 vil gi gode omkjøringsmuligheter fordi høyere vegstandard medfører at den 
eksisterende vegen vil kunne benyttes som parallelt vegnett. 

Anleggsperioden 

Konsept 1 innebærer mye anleggsarbeid i eksisterende veg, noe som kan føre til konflikter. Dette 
konseptet utmerker seg derfor i negativ retning med hensyn til trafikksikkerhet. Konsept 2 innebærer 
hovedsakelig bygging av kollektiv-knutepunkter. Dette vil medføre noe anleggsvirksomhet, men 
betydelig mindre enn i konsept 1. Konsept 4 vil delvis følge ny trasé og delvis følge eksisterende 
trasé. Dermed vil det i dette konseptet være noe anleggsarbeid som kommer i konflikt med 
eksisterende veg, men betydelig mindre enn i konsept 1. Konsept 3 vil i stor grad vil følge en ny trasé, 
som i liten grad kommer i konflikt med eksisterende trafikk. Dermed vil dette være det beste 
alternativet med hensyn til trafikksikkerhet i anleggsperioden. 
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Overgang til kollektiv 

Konsept 2 innebærer at dagens vegsystem forblir uendret (som 0-alternativet), men trafikkmengden 
reduseres noe som følge av at flere trafikanter vil reise kollektivt. En slik nedgang i trafikkmengde vil 
gi en viss bedring av trafikksikkerheten. I følge den engelske versjonen av 
Trafikksikkerhetshåndboken vil 1% reduksjon i trafikkmengden gi 0,88% færre ulykker i gjennomsnitt 
på en typisk veg. Hvor stor reduksjon som oppnår på Rv. 35 vil dermed være avhengig av hvor mye 
trafikk som flyttes over til kollektiv. I og med at vegstandarden ikke oppgraderes ut over det som 
ligger inne i 0-alternativet vil imidlertid konsept 2 uansett ha betydelige utfordringer med hensyn til 
trafikksikkerhet. 
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6 Resultater og oppsummering 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i to trinn. Først er det gjort en generell vurdering av tre 
ulike vegstandarder for å belyse styrker og svakheter ved disse med hensyn til trafikksikkerhet. 
Deretter er det identifisert særtrekk ved planområdet og aktuelle trafikantgrupper. Med bakgrunn i 
særtrekkene som ble identifisert, er det vurdert i hvilken grad disse særtrekkene har betydning for 
valg av standardklasse ut over den informasjonen som fremkommer i den generelle vurderingen. 
Sammen utgjør den generelle vurderingen av vegstandardene og vurderingen av særtrekkenes 
betydning grunnlaget for konklusjonene og anbefalingene i denne rapporten. 

Det presiseres at vurderingene som er gjort i denne ROS-analysen utelukkende vurderer konseptenes 
egenskaper med hensyn til trafikksikkerhet. Andre vurderinger som har betydning for beslutningen 
om valg av løsning, slik som for eksempel fremkommelighet, miljøeffekter, kostnader og generell 
samfunnssikkerhet, må belyses i andre analyser. 

De fleste konseptene inneholder helt eller delvis vegstandardene U-S4, U-S5, US5 og S8. Det er derfor 
innledningsvis gjort en generell sammenligning av vegstandarder med hensyn til trafikksikkerhet. 
Hovedresultatene fra denne sammenligningen er vist i Tabell 3 under. I denne vurderingen er 
følgende kvalitative kategorier benyttet: 

 Mindre risikoreduserende effekt 

 Middels god risikoreduserende effekt 

 God risikoreduserende effekt 

 Svært god risikoreduserende effekt 

 

Tabell 3 Oppsummeringstabell for risikovurdering av vegstandarder* 

Uønsket hendelse S4 S5 S8 

Møteulykke – veg i dagen God risikoreduserende 
effekt 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

Møteulykke – tunnel Middels god 
risikoreduserende effekt 

Middels god 
(1 løp) 

Svært god 
(2 løp) 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

Utforkjøringsulykke Middels god 
risikoreduserende effekt 

God risikoreduserende 
effekt 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

Kryssulykke Mindre risikoreduserende 
effekt 

Middels god 
risikoreduserende effekt 

Middels god 
risikoreduserende effekt 

Påkjøring av gående og 
syklende 

Mindre risikoreduserende 
effekt 

Middels god 
risikoreduserende effekt 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

Forsinkelser under utrykning God risikoreduserende 
effekt 

Mindre risikoreduserende 
effekt 

Svært god 
risikoreduserende effekt 

*: Merk at vurderingene i tabellen ikke sammenligner trafikksikkerheten med nullkonseptet, men med en 
standard 8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

Som nevnt er det også identifisert særtrekk ved planområdet og aktuelle trafikantgrupper, og vurdert 
i hvilken grad disse særtrekkene har betydning for valg av standardklasse ut over den informasjonen 
som fremkommer i den generelle vurderingen. De særtrekkene som ble vurdert til å ha betydning for 
trafikksikkerhet er variasjoner i trafikkmengde, standardsprang og tettstedsproblematikk. 
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Det er verdt å merke seg at de uønskede hendelsene i den generelle risikovurderingen ikke bør 
vektes likt. Møteulykker og utforkjøring er uønskede hendelser som er sterkt representert ved 
dødsulykker på landeveg, og bør derfor vektlegges. Møteulykker i tunnel bør imidlertid ikke legges 
vekt på, i og med at det ikke vil være tunneler på den aktuelle strekningen. I tillegg er påkjøring av 
gående og syklende identifisert som en utfordring, og denne uønskede hendelsen bør derfor 
vektlegges i bynære strøk. I Konsept 1 ”Utbedringskonseptet” er det lagt til grunn at kryss utformes 
som planskilte og det vil derfor bli marginal forskjell mellom vegstandarder. Totalt sett betyr det 
ovennevnte at vurderingene for de uønskede hendelsene møteulykke på veg i dagen, utforkjøring 
og påkjøring av gående og syklende bør vektlegges. Det er derfor i den videre oppsummeringen lagt 
vekt på disse hendelsestypene, samt de nevnte særtrekkene for strekningen. 

Konsept 3 ”Tverrforbindelse med full utbygging (4-feltskonseptet)” er vurdert til å være det beste 
konseptet med hensyn til trafikksikkerhet. Dette konseptet innebærer at møteulykkene elimineres, 
og at det oppnås svært god risikoreduserende effekt for utforkjøringer sammenlignet med 
nullkonseptet. I tillegg kommer konseptet også godt ut med tanke på påkjøring av gående og 
syklende siden vegen trekkes ut av tettsteder hvor det er størst sannsynlighet for slike ulykker. 

Konsept 4 ”Utbygging til vegnormalstandard” vurderes å være på høyde med konsept 3 hva angår 
møteulykker. Med tanke på utforkjøringsulykker er standardsprang vurdert å være en viktig faktor. 
Av sikkerhetsmessig betydning er det først og fremst overgangen fra S8 til S5 mot nord ved Vikersund 
som i denne sammenheng kan være en utfordring. Dette standardspranget innebærer at minste 
tillatte kurveradius endres fra 700 til 450 samtidig som fartsgrensen reduseres fra 100 km/t til 90 
km/t. Dette kan tenkes å skape trafikksikkerhetsmessige utfordringer, men kan kompenseres ved 
tiltak som gjør trafikanten oppmerksom på standardspranget. Hvor i Vikersund standardspranget 
plasseres kan også ha betydning. Med tanke på påkjøring av gående og syklende (jf. særtrekket 
tettstedsproblematikk) innebærer konseptet at vegen trekkes utenom tettstedene. Dermed 
reduseres risikoen betraktelig sett i forhold til 0-alternativet. 

Totalt sett vurderes konsept 4 til å være sikkerhetsmessig ikke fullt på høyde med konsept 3, men 
vesentlig bedre enn 0-konseptet. 

Konsept 1 ”Utbedringer av eksisterende veg” innebærer utbedring iht. utbedringsstandarden 
beskrevet i utkast til ny HB017. Dette medfører bruk av standardene U-S4 og U-S5. Konseptet 
vurderes som bedre enn 0-konseptet, men vesentlig dårligere enn konsept 3 og 4 for både 
møteulykker, utforkjøringsulykker og for påkjøring av gående og syklende i tettstedene. Skifte i 
standardsprang fra U-S5 til U-S4 øker sannsynlighet for møteulykker og utforkjøringsulykker til 
venstre ved at standardspranget innebærer overgang fra veg med midtrekkverk til veg uten 
midtrekkverk. Variasjon i ÅDT (helgeutfart) er dessuten identifisert som et risikoøkende særtrekk, i 
og med at møteulykker er mulig i U-S4 standard, og periodevis høy trafikkmengde øker 
sannsynligheten for at kjøretøy kommer på møtende kurs. Totalt sett vurderes ut fra dette konseptet 
å være uhensiktsmessig med tanke på trafikksikkerhet. 

Konsept 2 ”Miljøvennlig transport med vekt på kollektivtrafikk og gang- /sykkelvegutbygging” 
innebærer at dagens vegsystem forblir uendret (som 0-alternativet), men trafikkmengden reduseres 
noe som følge av at flere trafikanter vil reise kollektivt. En slik nedgang i trafikkmengde vil gi en viss 
bedring av trafikksikkerheten. I følge den engelske versjonen av Trafikksikkerhetshåndboken vil 1% 
reduksjon i trafikkmengden gi 0,88% færre ulykker i gjennomsnitt på en typisk veg.  Hvor stor 
reduksjon som oppnår på Rv. 35 vil dermed være avhengig av hvor mye trafikk som flyttes over til 
kollektiv. I og med at vegstandarden ikke oppgraderes ut over det som ligger inne i 0-alternativet vil 
imidlertid konsept 2 uansett ha betydelige utfordringer med hensyn til trafikksikkerhet. 

 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 26 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

Oppsummering 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i to trinn. Først er det gjort en generell vurdering av tre 
ulike vegstandarder for å belyse styrker og svakheter ved disse med hensyn til trafikksikkerhet. 
Deretter er det identifisert særtrekk ved planområdet og aktuelle trafikantgrupper. Med bakgrunn i 
særtrekkene som ble identifisert, er det vurdert i hvilken grad disse særtrekkene har betydning for 
valg av standardklasse ut over den informasjonen som fremkommer i den generelle vurderingen. 
Sammen utgjør den generelle vurderingen av vegstandardene og vurderingen av særtrekkenes 
betydning grunnlaget for konklusjonene og anbefalingene i denne rapporten. 

Både konsept 3 og 4 anses å være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Av disse to konseptene vurderes 
konsept 3 å være det beste med tanke på trafikksikkerhet, mens konsept 4 har enkelte utfordringer 
med hensyn til standardsprang. Dette er imidlertid utfordringer som langt på veg kan løses med 
risikoreduserende tiltak, slik at også konsept 4 innebærer en trafikksikkerhetsmessig god løsning. 

Konsept 1 innebærer vegstrekninger der møteulykker vil være mulig. Dette er uheldig, ikke minst 
fordi variasjoner i trafikkmengde er identifisert som et særtrekk. Løsningen er bedre enn 0-
alternativet, men er vesentlig dårligere enn standarden som oppnås ved å følge vegnormalen 
(konsept 4). 

Konsept 2 medfører et vegsystem tilsvarende 0-konseptet, men med redusert trafikkmengde som 
følge av utbygging av kollektivtiltak. Generelt er det slik at redusert trafikkmengde gir økt sikkerhet. I 
hvilken grad en slik effekt oppnås er imidlertid avhengig av hvor stor overgang i trafikkmengde fra bil 
til kollektivtransport som oppnås. At vegsystemet ikke utbedres ut over tiltakene som ligger inne i 0-
konseptet, gjør imidlertid uansett at konseptet har vesentlige utfordringer med tanke på 
trafikksikkerhet, og derfor er vurdert til å være betydelig dårligere enn konsept 3 og 4. 

Oppsummert er anbefalingen fra ROS-analysen at enten konsept 3 eller konsept 4 velges. De andre 
alternativene har vesentlige utfordringer med hensyn til trafikksikkerhet. 
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7 Kilder og referanser 

 Trafikkberegninger (trafikkmengder, transportmiddelfordelinger osv.) 

 Oversikt over trafikkulykker i dagens trafikksystem  

 Kart/skisser over hva som inngår i de ulike konseptene, som vist i kapittel2. 

 Vurderingene til ekspertgruppen som fremkom under ROS-møtet (dokumentert i Vedlegg 1). 

 Transportøkonomisk institutt. Trafikksikkerhetshåndboken.  

 Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak, TØI rapport 851/2006 (Erke og Elvik) 
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Vedlegg 1 Risiko- og 

sårbarhetsvurderinger 

av vegstandard S4, S5 

og S8 
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Tabell 1. Beskrivelse av vegstandard fra Håndbok 017.  

Dimensjonering 
 

S4 
 

S5 
 

S8 
 

ÅDT: 4.000-8.000 8.000-12.000 12.000-20.000 

Fartsgrense: 80 km/t 90 km/t 100 km/t 

Vegbredde: 10 m 12,5 m 19 m 

Skulder: 1 m  1,5 m 1,5 m 

Skille mellom kjøreretninger: 1 m Midtmerking 2 m Midtrekkverk 2 m  Midtrekkverk 

Kryss: T-kryss, rundkjøring, eller planskilt 
kryss (krav dersom skiltet 
motortrafikkveg) 

Planskilte kryss 
Minste avstand 1 km 

Planskilte kryss 
Minste avstand 3 km 

Avkjørsel: Avkjørselfri Avkjørselfri Avkjørselfri 

Gående og syklende: Skal ha et tilbud. Bør løses via lokalt 
vegnett. Evt. kryssing skal være 
planskilt. 

Skal ha et tilbud. Bør løses via 
lokalt vegnett. Evt. kryssing skal 
være planskilt. 

Det skal ikke være gang- og 
sykkeltrafikk langs vegen. Bør løses via 
lokalt vegnett. 

Kollektivanlegg (holdeplass): 
 

Bør utformes som busslomme uten 
refuge. 

Holdeplasser skal ikke plasseres 
langs vegen, men kanaliseres til 
ramper. 

Holdeplasser skal ikke plasseres langs 
vegen, men kanaliseres til ramper. 

Belysning: Ikke krav om belysning Vegen bør belyses. Vegen skal belyses 

Sideanlegg (stopplomme): Bør anlegges hver 1 km i hver retning. Bør anlegges hver 1 km i hver 
retning. 

Utformes i samsvar med C.3.9 

Forbikjøring: Eget, eller motgående felt Eget felt Eget felt 

Sideterreng/siderekkverk: Håndbok 231 - Rekkverk Håndbok 231 - Rekkverk Håndbok 231 - Rekkverk 

 

Tabell 2. Sammenstilling av trafikksikkerhetstiltak fra Effektkatalogen 

Trafikksikkerhetstiltak Ulykkestyper Effekt – antall drepte (%) 
1. Gangveg/sykkelveg Gående/syklende 0/-5 

2. Planskilt kryss for gående og syklende Fotgjengerulykker/ Alle -80/-30 

3. Bredt midtfelt (S4)* Møteulykker -30 

4. Forbikjøringsfelt Alle (1/2 retn) -20/-40 

5. Utbedring sideterreng Utforkjøring (5/9m) -20/-40 

6. Siderekkverk Utforkjøring -50 

7. Midtrekkverk Alle -80 

8. Vegbelysning Mørkeulykke -70 

9. Økt kurveradius ** (200-400 m -> 400-600 m) Utforkjøring -33 (uspesifisert skadegrad) 

10. Økt kurveradius ** (400-600 m -> 600-1000 m) Utforkjøring -23 (uspesifisert skadegrad) 

11. Overgang fra X-kryss til to T-kryss Ulykke i kryss -33 (høy sidetrafikk) 

12. Overgang fra T-kryss til rundkjøring  Ulykke i kryss -49 

13. Overgang fra T-kryss i plan til toplanskryss  Ulykke i kryss -33 

* Basert på lignende tiltak i effektkatalogen, ref kap 4.3.8 og vurdert til 30% i analysemøtet. 

** Fra TS-håndbok tabell 1.13.1. 

 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 30 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

Tabell 3. Generell ROS-analyse tre ulike vegstandarder  

Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

Møteulykke på veg i 
dagen 

De viktigste faktorene som 
påvirker risiko ifm. 
møteulykker i dagen er: 

 Midtrekkverk 

 Profilert vegmerking 
(midtfelt) 

 Fartsgrense 

 Vegbredde 

 Kurvatur 

 Siktforhold 

 Forbikjøringsfelt 

Beskrivelse: 

Veg med S4-standard bygges med ett 
kjørefelt i hver retning og 80 km/t 
fartsgrense. Kjørefeltene separeres med 1 
meter bred midtmerking. Denne består av to 
sperrelinjer, og et profilert område der 
”sinuskurver” freses ned i asfalten. Total 
vegbredde er 10 meter. S4-standarden 
bygges med minimum 270 m 
horisontalkurveradius og minimum 145 
meter stoppsikt. 

Det tilrettelegges for forbikjøring ved å 
etablere forbikjøringsfelt i både egen og 
motgående retning. Det er ikke krav til 
midtrekkverk mellom fartsretningene, heller 
ikke ved forbikjøringsfelt. 

 

Vurdering: 

Fartsgrense på S4 er satt til 80km/t. I HB 222 
refereres det til resultat fra studier som har 
vist at hvis man kjører en relativt ny bil, 
bruker bilbelte og frontkolliderer med en 
tilsvarende bil eller et fast hinder, har man 
gode sjanser for å overleve i hastigheter opp 
til 70 km/t. Det vil derfor ofte bli alvorlige 
konsekvenser av møteulykker på S4. 
Sammenlignet med standard 8,5 m veg med 
kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 
km/t vil likevel økt vegbredde, bedret 
kurvatur og siktforhold redusere 
sannsynlighet for møteulykker. 

I forhold til en situasjon uten tiltak vil i følge 
effektkatalogen kap 4.3.8 profilert midtlinje 
gi reduksjon av antall drepte i møteulykker 
på i størrelsesorden 24%. Midtfelt slik det er 
beskrevet i HB017 forventes å ha større 
effekt. I analysemøtet ble det forutsatt 30% 
reduksjon i antall drepte. 

Etablering av forbikjøringsfelt vil kunne 
redusere antall drepte (alle ulykkestyper) 
med 18% i følge effektkatalogen. Effekten 
inkluderer også strekningen umiddelbart før 

Beskrivelse: 

Veg med S5-standard bygges med ett 
kjørefelt i hver retning og 90 km/t 
fartsgrense. Kjørefeltene separeres med 
midtrekkverk. Det er krav til åpninger i 
midtrekkverket med jevne mellomrom. Slike 
åpninger gir mulighet for sammenstøt med 
midtrekkverket, men pga gjeldende krav til 
utforming av midtrekkverket i åpningene 
vurderer gruppen dette til å være et 
minimalt problem. Total vegbredde er 12,5 
meter. Vegen bygges med minimum 450 
meter horisontalkurveradius og minimum 
175 meter stoppsikt. 

I S5 er det krav til forbikjøringsfelt med 
midtrekkverk. 

 

Vurdering: 

I forhold til en situasjon uten tiltak vil ifølge 
effektkatalogen midtrekkverk gi en 
reduksjon i antall drepte på 80% totalt på 
alle ulykkestyper. Gruppen vurderte 
imidlertid at man kan oppnå opp mot 100% 
reduksjon i antall drepte i møteulykker siden 
midtrekkverk vil eliminere muligheten for 
møteulykker mellom kjøretøy. Biler som 
kjører i feil kjøreretning er mer sjelden på 
S5-veg sammenlignet med 4-felts veg på 
grunn av annerledes utforming av 
ramper/kryss, og er derfor vurdert til å være 
en lite aktuell problemstilling. 

Etablering av forbikjøringsfelt reduserer 
antall personskader med 18% i følge 
effektkatalogen. Effekten inkluderer også 
strekningen umiddelbart før og etter 
forbikjøringsfeltet. Reduksjonen i antall 
personskader er fordelt på alle ulykkestyper. 
Det betyr at effekten for møteulykker er noe 
lavere. 

Den totale effekten av redusert risiko ifm 
møteulykker domineres av midtrekkverk, 
som vurderes til å redusere sannsynlighet 

Beskrivelse: 

Veg med S8-standard bygges med to 
kjørefelt i hver retning og 100 km/t 
fartsgrense. Kjørefeltene separeres med 
midtrekkverk. Total vegbredde er minimum 
19 meter. Vegen bygges med minimum 700 
meter horisontalkurveradius og minimum 
255 meter stoppsikt. 

Det er krav til et parallelt vegsystem for 
omkjøring, og for gående og syklende. 

 

Vurdering: 

I forhold til en situasjon uten tiltak vil ifølge 
effektkatalogen midtrekkverk gi en 
reduksjon i antall drepte på 80% totalt på 
alle ulykkestyper. Gruppen vurderte 
imidlertid at man kan oppnå tilnærmet 
100% reduksjon i antall drepte i møteulykker 
siden midtrekkverk vil eliminere muligheten 
for møteulykker mellom kjøretøy. Eneste 
mulighet for møteulykke vil være Biler som 
kjører i feilretning har vist seg å være en 
relevant problemstilling på 4-felts motorveg. 
Effekten av dette vurderes imidlertid som 
marginal i forhold til den positive effekten av 
å skille kjøreretningene. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå nær 
100% reduksjon i antall drepte i 
møteulykker. De få møteulykkene som 
beholdes kan være biler som kjører inn på 
motorvegen i feil kjøreretning. Det ble 
vurdert til å være mer sannsynlig å få biler i 
feil kjøreretning på S8 standard 
sammenlignet med S5. 

Alle tiltakene som inngår i S8 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt på møteulykker – 
på veg i dagen sammenlignet med standard 
8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og 

Alle tiltak som inngår i de vurderte 
vegstandardene er vurdert som 
sannsynlighetsreduserende. Standarden S4 
innebærer tiltak som økt vegbredde, bedret 
kurvatur og bedret siktforhold, samt midtfelt 
som totalt er vurdert til å gi en reduksjon av 
antall drepte i møteulykker med ca 40%. Ved 
standardene S5 og S8 vil imidlertid 
møteulykkene på veg i dagen mer eller 
mindre elimineres ved midtrekkverk. Det er 
ingen vesentlig forskjell på S5 og S8 med 
tanke på risiko for møteulykker på veg i 
dagen.  

 

Totalt sett vurderte gruppen risikoen til å 
være vesentlig lavere for standardene S5 og 
S8 enn for standarden S4 fordi møteulykker 
mer eller mindre elimineres i S5 og S8. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

og etter forbikjøringsfeltet. Reduksjonen i 
antall personskader er fordelt på alle 
ulykkestyper. Det betyr at effekten for 
møteulykker er noe lavere. 

Den samlede effekten av profilert midtlinje 
og etablering av forbikjøringsfelt vurderes til 
å være en reduksjon i antall drepte med ca 
40%  med begrunnelse at midtmerking 
utgjør det meste av effekten og at effekten 
av forbikjøringsfelt er mer usikker og 
avhengig av om det brukes midtrekkverk 
eller ikke. Gruppen legger da til grunn at det 
ikke brukes midtrekkverk (et tiltak som vil 
gjøre effekten høyere).  

Alle tiltakene som inngår i S4 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker. 
En eventuell reduksjon i fartsgrense vil også 
ha konsekvensreduserende effekt. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi god 
risikoreduserende effekt på møteulykker – 
på veg i dagen sammenlignet med standard 
8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t.  

for møteulykker med inntil 100%. 

Alle tiltakene som inngår i S5 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt på møteulykker – 
på veg i dagen sammenlignet med standard 
8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t. 

fartsgrense 80 km/t. 

Møteulykke i tunnel De viktigste faktorene som 
påvirker risiko ifm. 
møteulykker i tunnel er: 

 Antall løp 

 Midtrekkverk 

 Profilert vegmerking 
(midtfelt) 

 Tunnelprofil 

 

Beskrivelse: 

S4-standard innebærer bredt oppmerket 
midtfelt også gjennom tunnelen. Det er krav 
til forbikjøringsfelt i tunneler med høy 
stigningsgrad. Tunnelprofilet er 10,5 m 
(T10,5). 

 

Vurdering: 

Sannsynlighet for møteulykker i tunnel er 
vurdert til å være i samme størrelsesorden 
som ved veg i dagen, på grunn av effekten 
fra profilert vegmerking. Men den 
sannsynlighetsreduserende effekten vil være 
noe lavere sammenlignet med veg i dagen 
fordi det ikke brukes rekkverk ved 
forbikjøringsfelt i tunnel. Dessuten vil ikke 
forbikjøringsfelt ha noen særlig gunstig 
effekt i tunneler (antakelig tvert i mot). I 

Beskrivelse: 

S5-standarden innebærer midtrekkverk ute i 
dagen, og bredt oppmerket midtfelt (som 
S4) i tunnelene. Standardspranget også 
innebærer innsnevring fra 12,5 meters 
vegbredde til 10,5 meter. Innsnevringen skal 
være avsluttet minst 200 meter før 
tunnelinngangen (er ikke sikkert at dette 
gjelder rekkverket). 

 

Vurdering: 

Erfaringsvis skjer de fleste tunnelulykker i 
innkjøringssonen til tunnelene (50/200 
meter før og etter innkjøring). Ved denne 
vegstandarden vil det imidlertid ikke være 
midtrekkverk i dette utsatte området. 

Det er fare for at tunnelene vil bli brukt som 
forbikjøringsstrekning fordi det er fysisk 

Beskrivelse: 

S8-standarden innebærer to-løpstunneler 
med to kjørefelt i hvert løp. Tunnelprofilet er 
2*9,5 m (T9,5) i hver kjøreretning.. 

 

Vurdering: 

Møteulykker vil mer eller mindre bli 
eliminert som for møteulykker i veg i dagen 
pga to-løpstunnel. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå nær 
100% reduksjon i antall drepte i 
møteulykker. De få møteulykkene som 
beholdes kan være biler som kjører inn på 
motorvegen i feil kjøreretning. 

Alle tiltakene som inngår i S8 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker 
i tunnel. 

 

Alle tiltak som inngår i de vurderte 
vegstandardene er vurdert som 
sannsynlighetsreduserende. Standarden S4 
innebærer samme vegstandard i tunnel som 
i dagen. I S5 vil det være et standardsprang 
fra midtrekkverk i dagen, til midtfelt i tunnel. 
Dette standardspranget er uheldig, og kan 
føre til uhensiktsmessige forbikjøringer i 
tunnel.  

 

Et viktig argument for to løp er 
brannrisikoen knyttet til møteulykker (og 
andre ulykker) i tunnel. Brannrisiko ble ikke 
vurdert som egen hendelse, men generelt vil 
to-løps tunnel gi betydelig bedrede 
evakuerings- og redningsmuligheten 
sammenlignet med tunneler med ett løp. 
To-løps tunnel vil derfor være et 
konsekvensreduserende tiltak. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

negativ retning teller også at flere 
utforkjøringer (til høyre eller venstre) ender 
med møteulykker i tunneler siden man ikke 
havner i grøfta, men blir kastet tilbake fra 
tunnelvegg. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå en 
reduksjon i antall drepte i møteulykker med 
ca 30%. 

Alle tiltakene som inngår i S4 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker 
i tunnel. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi middels god 
risikoreduserende effekt på møteulykker – i 
tunnel sammenlignet med standard 8,5 m 
veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t. 

mulig å kjøre forbi og det er gode 
føreforhold (bar veg om vinteren). 

Det er alltid en fare med standardsprang (til 
dårligere veg), men spesielt før en tunnel.  

Mulige tiltak som ble diskutert: 

 Trekke midtrekkverket gjennom 
tunnelen (forutsetter korte tunneler 
eller T12,5 m profil) 

 Bygge to tunnelløp, og dermed 
hindre møteulykker 

 Legge til rette for forbikjøring før 
tunnelen. Dette vil spesielt være 
viktig ved sterk stigning 

 Bygge tunnelen med bredere profil i 
endene, slik at midtrekkverket kan 
føres inn i tunnelen et stykke. 

Gruppen vurderer at beste løsning er to-
løpstunnel. For å ivareta sikkerhet ved S5 
bør derfor to-løpstunneler vurderes selv om 
utgangspunktet i vegnormalen er ett løp. 

Ved bygging av kun ett løp vurderes risikoen 
for møteulykke i tunnel til å være i samme 
størrelsesorden som for S4, kanskje litt 
høyere på grunn av standardspranget. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå en 
reduksjon i antall drepte i møteulykker med 
ca 30% i et-løps tunnel, og inntil 100% i 
tunnel med bred profil med 
midtrekkverk/to-løpstunnel. 

Alle tiltakene som inngår i S5 vurderes som 
sannsynlighetsreduserende for møteulykker 
i tunnel. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi middels god 
eller svært god (avhengig av om tunnel 
bygges som ettløpstunnel som i 
vegstandard, eller som to-løpstunnel) 
risikoreduserende effekt på møteulykker – i 
tunnel sammenlignet med standard 8,5 m 
veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t. 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt på møteulykker – i 
tunnel sammenlignet med standard 8,5 m 
veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t. 

 

Totalt sett vurderte gruppen sikkerheten til 
å være vesentlig bedre for S8 enn for S4 og 
S5 fordi S8 har toløpstunnel med fysisk 
adskilte kjøreretninger og bedrede 
evakueringsmuligheter ved brann. 
Sikkerhetsnivået for S5 kan imidlertid økes 
opp til S8-nivå dersom det bygges to-
løpstunneler i tilknytning til veg med S5-
standard. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

Utforkjøringsulykke De viktigste faktorene som 
påvirker risiko ifm. 
utforkjøring er: 

 Vegbredde 

 Skulderbredde 

 Midtrekkverk 

 Siderekkverk 

 Sideterreng/ 
sikkerhetssone 

 Kurvatur 

 Siktforhold 

 I hvilken grad 
utforkjøring mot 
venstre er en aktuell 
problemstilling 

Beskrivelse: 

For S4-standard er skulderbredden 1 meter. 
Utforming av siderekkverk skal være i 
henhold til rekkverksnormalen. Krav til 
sikkerhetssone er 7 meter. S4-standarden 
bygges med minimum 270 m 
horisontalkurveradius og minimum 145 
meter stoppsikt. 

 

Vurdering: 

S4 standard har mulighet for 
utforkjøringsulykker både på høyre og 
venstre side av vegen. Med 1 meter 
skulderbredde vil man ha begrenset tid til å 
reagere ved utforkjøring mot høyre. Ved 
utforkjøring mot venstre vil trafikanten først 
få et forvarsel når det brede midtfeltet 
krysses. Dermed er muligheten for å unngå 
utforkjøring mot venstre større enn for 
utforkjøring mot høyre. 

I følge effektkatalogen gir siderekkverk en 
reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker på 50% 
(konsekvensreduserende). Utbedret 
sideterreng gir en reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker på 20% (fjerning av 
hinder innenfor 5 m) og 40% (fjerning av 
hinder innenfor 9 m). Med en 
sikkerhetsavstand på 7 meter, er det 
dermed rimelig å legge til grunn 30% 
reduksjon (konsekvensreduserende).  

Sannsynligheten til utforkjøring mot høyre 
er marginalt større enn til venstre og 
utgjøres bare av forskjellen mellom midtfelt 
og profilerte kantstriper. Konsekvensene av 
utføring til venstre er dramatisk høyere enn 
utforkjøring til høyre siden du har møtende 
trafikk på venstre side og mykt 
sideterreng/rekkverk på høyre side. 

Effekten av siderekkverk eller mykt 
sideterreng innenfor sikkerhetssonen 
vurderes til å være en reduksjon i antall 
drepte med ca 30 – 50 %. Økt vegbredde, 
skulderbredde, forbedret kurvatur og 

Beskrivelse: 

For S5-standard er skulderbredden 1,5 
meter. Utforming av siderekkverk og 
sideterreng skal være i henhold til 
rekkverksnormalen. Krav til sikkerhetssone 
er 7 meter. S5-standarden bygges med 
minimum 450 m horisontalkurveradius og 
minimum 175 meter stoppsikt, det vil si noe 
stivere linjeføring enn ved S4-standarden. 

 

Vurdering: 

På grunn av midtrekkverk elimineres 
muligheten for utforkjøring mot venstre. 
Sannsynligheten for utforkjøring mot høyre 
reduseres noe sett i forhold til S4 på grunn 
av ½ meter bredere skulder og noe 
strammere linjeføring. Denne effekten er 
imidlertid ikke kvantifisert i effektkatalogen. 

I følge effektkatalogen gir vegrekkverk en 
reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker på 50% 
(konsekvensreduserende). Utbedret 
sideterreng gir en reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker på 20% (fjerning av 
hinder innenfor 5 m) og 40% (fjerning av 
hinder innenfor 9 m). Med en 
sikkerhetsavstand på 7 meter, er det 
dermed rimelig å legge til grunn 30% 
reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker 
(konsekvensreduserende).  

Risiko ifm. utforkjøring vurderes av gruppen 
til å være noe lavere enn for S4 siden 
sannsynligheten for utforkjøring til venstre 
elimineres av midtrekkverk 
(sannsynlighetsreduserende). I følge TS-
håndboka gir en økning av kurveradius fra 
200-400 m til kurveradius mellom 400-600 
m en %-vis reduksjon i antall ulykker på 33% 
(uspesifisert skadegrad). Denne effekten gir 
en ytterligere forbedring sammenlignet med 
S4. 

Oppsummert er det lagt til grunn en 
reduksjon i antall drepte med ca  50 %.  

Beskrivelse: 

For S8-standard er skulderbredden 1,5 
meter. Utforming av siderekkverk og 
sideterreng skal være i henhold til 
rekkverksnormalen. Krav til sikkerhetssone 
er 10 meter. S8-standarden bygges med 
minimum 700 m horisontalkurveradius og 
minimum 255 meter stoppsikt. Totalt sett 
medfører dette en vesentlig strammere 
linjeføring enn ved både S4- og S5-
standarden. 

 

Vurdering: 

Som ved S5-standarden elimineres 
muligheten for utforkjøring mot venstre. 
Sannsynligheten for utforkjøring mot høyre 
reduseres ytterligere på grunn av ½ meter 
bredere skulder enn ved S4, vesentlig 
strammere linjeføring og strengere krav til 
sideterreng (10 meter sikkerhetssone). Den 
sistnevnte effekten er kvantifisert i 
effektkatalogen til å være reduksjon på 
antall drepte på 40% (tallet gjelder 9 meter). 
Siderekkverk gir, i likhet med S4 og S5, en 
reduksjon i antall drepte i 
utforkjøringsulykker på 50%.  

I følge TS-håndboka gir en økning av 
kurveradius fra 400-600 m til kurveradius 
mellom 600-1000 m en %-vis reduksjon i 
antall ulykker på 23% (uspesifisert 
skadegrad). Denne effekten gir en ytterligere 
forbedring sammenlignet med S4 og S5. 

Oppsummert er det lagt til grunn en 
reduksjon i antall drepte med ca 70 %. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt på 
utforkjøringsulykker sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

Siderekkverk og utbedret sideterreng er 
konsekvensreduserende tiltak. Mens, økt 
vegbredde, skulderbredde, forbedret 
kurvatur og siktforhold virker 
sannsynlighetsreduserende sammenlignet 
med typisk landeveg (standard 8,5 m veg 
med kun vanlig oppmerking og fartsgrense 
80 km/t). 

 

For S4 kan utforkjøring skje både mot høyre 
og mot venstre, mens for S5 og S8 vil 
sjansen for utforkjøring mot venstre 
elimineres. Det er forskjeller mellom 
standardene både hva angår kurvatur, 
stoppsikt og sikkerhetssone, der økende 
standard gir skjerpede krav. Dette vil 
åpenbart ha en effekt på risikoen. Total 
oppsummert %-vis reduksjon i antall drepte 
for hver vegstandard er gruppens subjektive 
vurdering. 

Totalt sett vurderte gruppen risikoen til å 
være lavest for S8, deretter S5 og S4 fordi 
for S4 kan utforkjøring skje både mot høyre 
og mot venstre, mens for S5 og S8 vil 
sjansen for utforkjøring mot venstre 
elimineres. I tillegg understrekes 
forskjellene av at økende standard gir 
skjerpede krav  hva angår kurvatur, 
stoppsikt og sikkerhetssone. 



Statens vegvesen Region sør 
ROS-analyse i konseptvalgutredningen (KVU) av rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker: Trafikksikkerhet 

Revisjons nr.: 01 Side 34 av 
42 

 Revidert dato: 23.02.2011 Rapport nr.: PS-1070267-RE-
02 

 
 

Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

siktforhold virker 
sannsynlighetsreduserende sammenlignet 
med standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. I følge 
TS-håndboka gir en økning av kurveradius 
fra under 200 m til kurveradius mellom 200-
400 m en %-vis reduksjon i antall ulykker på 
55% (uspesifisert skadegrad). 

Oppsummert er det lagt til grunn en 
reduksjon i antall drepte med ca 30%. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi middels god 
risikoreduserende effekt på 
utforkjøringsulykker sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi god 
risikoreduserende effekt på 
utforkjøringsulykker sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

Kryssulykke 
(inkluderer feltskifte- 
og påkjøring bakfra-
ulykker ved 
påkjøringsramper i 
planskilte kryss) 

De viktigste faktorene som 
påvirker risiko ifm. 
kryssulykke er: 

 Antall kryss 

 Utforming av kryss 

 Om det er tillatt med 
avkjørsler 

 

Beskrivelse: 

S4-standard innebærer T-kryss, rundkjøring 
eller planskilte kryss. Vurderingene gjort i 
analysen er gjort med utgangspunkt i T-
kryss. 

S4-standard innebærer avkjørselsfri veg. 

 

Vurdering: 

Overgang fra X-kryss til to T-kryss gir ifølge 
effektkatalogen en reduksjon i antall drepte 
på 33%. Overgang fra T-kryss til rundkjøring 
gir ifølge effektkatalogen en reduksjon på 
antall drepte på 49% i kryssulykker. 
Overgang fra T-kryss i plan til toplanskryss 
gir i følge effektkatalogen en reduksjon i 
antall drepte på 33% i kryssulykker. T-kryss 
vurderes derfor som mindre sikkert 
sammenlignet med rundkjøring og planskilt 
kryss. At S4-standarden medfører 
avkjørselsfri veg medfører likevel en viss 
risikoreduksjon 
(sannsynlighetsreduserende). Denne 
effekten er imidlertid ikke kvantifisert i 
effektkatalogen. 

Bruk av T-kryss i 80 km/t medfører at det 

Beskrivelse: 

S5-standard innebærer planskilte kryss og 
avkjørselsfri veg. 

 

Vurdering: 

I følge effektkatalogen er effekten av å 
bygge planskilte kryss i stedet for T-kryss en 
reduksjon på i antall drepte i kryssulykker på 
ca 33% (sannsynlighetsreduserende). Denne 
reduksjonen kommer i tillegg til reduksjonen 
i S4. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå en 
reduksjon i antall drepte i kryssulykker med 
ca 33%. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi middels god 
risikoreduserende effekt på kryssulykker 
sammenlignet med standard 8,5 m veg med 
kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 
km/t. 

 

Beskrivelse: 

S8-standard innebærer planskilte kryss og 
avkjørselsfri veg. 

 

Vurdering: 

I følge effektkatalogen er effekten av å 
bygge planskilte kryss i stedet for T-kryss en 
reduksjon på i antall drepte i kryssulykker på 
ca 33% (sannsynlighetsreduserende). Denne 
reduksjonen kommer i tillegg til reduksjonen 
i S4. 

To kjørefelt reduserer sannsynlighet for 
påkjøring bakfra og feltskifteulykker 
sammenlignet med et felt. Siden disse 
ulykkene skjer mellom kjøretøy i samme 
fartsretning ble det vurdert til å ha mindre 
betydning for ulykker med drepte og hardt 
skadde. 

Gruppen vurderer at man kan oppnå en 
reduksjon i antall drepte i kryssulykker med 
ca 33%. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi middels god 

Avkjørselssanering er et 
sannsynlighetsreduserende tiltak. S4- 
standarden er bedre enn mange av dagens 
veger siden den bygges avkjørselsfri og at X-
kryss vil erstattes med T-kryss. Planfrie kryss 
reduserer sannsynlighet for kryssulykker 
ytterligere.  

Gruppen diskuterte feltskifte- og 
påkjøringsulykker ved påkjøringsramper i 
planskilte kryss. Konklusjonen var at S8 fører 
til færre ulykker sammenlignet med S5 fordi 
S8 gir ekstra vegbredde og bedre mulighet 
for å svinge unna.   

 

Den  risikoreduserende effekten i 
kryssulykker  er størst  for standardene S5 
og S8, pga den sannsynlighetsreduserende 
effekten planfrie kryss har på kryssulykker. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

kan forventes en del kryssulykker med 
drepte og hardt skadde. På grunn av at S4-
standarden bygges avkjørselsfri oppnås 
imidlertid likevel en viss risikoreduserende 
effekt.  

Ulykkene i kryss blir vel i S4 som i standard 
8,5 m veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t (stort sett samme 
krysstyper), med en reduksjon i kryssulykker 
pga ombygging av X-kryss til T-kryss (se 
Effektkatalogen) og sanering av avkjørsler. 
Hvor stor effekten vil være er avhengig av 
antall avkjørsler og X-kryss som fjernes. 
Anslag: 10% reduksjon i antall drepte. Totalt 
sett medfører derfor S4-standarden en 
mindre reduksjon i risiko. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi mindre 
risikoreduserende effekt på kryssulykker 
sammenlignet med standard 8,5 m veg med 
kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 
km/t. 

 

risikoreduserende effekt på kryssulykker 
sammenlignet med standard 8,5 m veg med 
kun vanlig oppmerking og fartsgrense 80 
km/t. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

Påkjøring av gående 
og syklende 

De viktigste faktorene som 
påvirker risiko ifm. myke 
trafikanter er: 

 Om det er gang- og 
sykkeltrafikk langs 
vegen (i avkjørsler og 
på gang- og 
sykkelveg nær 
vegen) 

 Om de har fysisk 
tilgang til vegen. 

Beskrivelse: 

Det legges i utgangspunktet ikke opp til et 
parallelt vegnett for gående og syklende. 
Skulderbredden er 1 meter. Det er ikke 
forbud mot gående og syklende på vegen. 
Det er heller ikke midtrekkverk. 

 

Vurdering: 

Det må påregnes både gående og syklende 
langs vegen. På grunn av at det ikke er 
midtdeler er det sannsynlig med en del 
”villkryssing” av vegen. Mulighet for kryssing 
i plan i forbindelse med T-kryss. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi mindre 
risikoreduserende effekt på påkjøring av 
gående og syklende sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

Beskrivelse:  

Det legges i utgangspunktet ikke opp til et 
parallelt vegnett for gående og syklende. 
Vegskulderen er ½ meter bredere enn ved 
S4-standard. Dersom vegen skiltes 
motortrafikkveg, vil det være forbudt for 
gående og syklende. Det er midtrekkverk. 

 

Vurdering: 

Mange vil vegre seg mot å gå eller sykle 
langs en slik veg. Litt bredere vegskulder enn 
ved S4 gir myke trafikanter litt bedre plass 
dersom de først befinner seg på vegen 
(sannsynlighetsreduserende). Lavere andel 
”villkryssing” av vegen enn ved S4-standard 
på grunn av midtrekkverket. Eventuelt 
forbud mot gående og syklende vil være 
sannsynlighetsreduserende. De planfrie 
kryssene gjør også at det ikke vil være 
aktuelt med kryssing av myke trafikanter i 
plan i kryssområder. 

 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi middels god 
risikoreduserende effekt på påkjøring av 
gående og syklende sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

Beskrivelse:  

Det er forbudt for gående og syklende på 4-
felts motorveg. Gående og syklende skal ha 
et tilbud. Dette bør løses via lokalt vegnett 
iht. HB017. 

 

Vurdering: 

Det anses som usannsynlig at noen vil gå 
eller sykle langs en 4-felts motorveg. Kravet 
til et alternativt vegnett gjør at gruppen 
antar at gående og syklende vil velge det 
alternative vegnettet. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt på påkjøring av 
gående og syklende sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

I alle alternativer skal gående og syklende ha 
et tilbud og dette bør være på 
lokalvegnettet. 

S8 standard har forbud mot gående og 
syklende. Forbudet knyttes til 
”motortrafikkveg” som også kan gjelde  for 
S4 og S5 avhengig av valgt krysstype.  

Alle tiltak som inngår i de vurderte 
vegstandardene som økt skulderbredde, 
skilte forbud for gående og syklende, samt 
midtrekkverk er vurdert som 
sannsynlighetsreduserende. 

 

 S8-standard er vurdert til å være det beste 
alternativet for myke trafikanter, fordi 
ingen trafikanter vil velge å gå/sykle langs 
en veg med denne standarden. S4 og S5 kan 
gjøres tilsvarende sikkert ved å innføre 
forbud. 

 

 

Forsinkelser under 
utrykning 
 

 

De viktigste faktorene som 
påvirker framkommelighet 
for nødetater er: 

 Trafikkavvikling/ 
vegens kapasitet i 
forhold til ÅDT 

 Antall kjørefelt 

 Bredde på kjørefelt 
og skulder 

 Midtrekkverk 

 

Beskrivelse: 

S4-standard innebærer ett kjørefelt i hver 
retning. S4 regnes å ha god kapasitet for 
ÅDT opp til 8.000. Vegbredden med skulder 
er 10 meter, atskilt med midtfelt. 

 

Vurdering: 

Ett felt i hver retning gjør at det noen steder 
kan oppstå kø (avhengig av trafikkmengde), 
ikke minst ved ulykker. At det ikke er 
midtdeler gjør at hele vegbredden kan tas i 
bruk. 

Beskrivelse: 

S5-standard innebærer ett kjørefelt i hver 
retning. S5 regnes å ha god kapasitet for 
ÅDT opp til 12.000. Vegbredden med skulder 
er 12,5 meter, men siden det er 
midtrekkverk er det kun 5,75 meter som i 
praksis er tilgjengelig. 

 

Vurdering: 

Ett felt i hver retning gjør at det noen steder 
kan oppstå kø (avhengig av trafikkmengde), 
ikke minst ved ulykker som for S4. At det er 
midtrekkverk begrenser fleksibiliteten til å 

Beskrivelse: 

S8-standard innebærer to kjørefelt i hver 
retning, og dermed høy 
kapasitet/trafikkavvikling. Vegbredden med 
skulder er minimum 19 meter. I og med at 
det er midtrekkverk, er det i praksis to felt (9 
meter) som er tilgjengelig. 

 

Vurdering: 

S8 har 8,5 meter tilgjengelig kjørebane inkl 
skulder. Rom for alle utrykningskjøretøy til å 
passere også tunge kjøretøy. Mindre fare for 
kø og forsinkelser enn i S4 og S5. 

S8-standarden er vurdert til å gi best 
fremkommelighet for nødetatene. S4 er 
vurdert til å gi noe bedre fremkommelighet 
enn S5. Forskjellen skyldes primært 
tilgjengelig vegbredde, og om midtrekkverk 
eventuelt hindrer mulighet for å kjøre midt 
i vegen/snu. 
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Uønsket hendelse 

 

Faktorer/tiltak som påvirker 
risikoen 

S4 S5 S8 Diskusjon/konklusjon 

S4 standard gir farligere kryss også for 
utrykningskjøretøy, men flere kryss 
(hyppigere mulighet for påkjøring av veg) gir 
større tilgjengelighet. 

S4 gir større fleksibilitet enn ”standard 8,5 m 
veg med kun vanlig oppmerking og 
fartsgrense 80 km/t” pga økt vegbredde og 
mulig kjøring midt i vegen. 

 

Gruppen vurderer at framkommelighet for 
nødetater er bedre sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t.  

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S4 til å gi god 
risikoreduserende effekt for forsinkelse 
under uttrykning på sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

kjøre midt i vegen og å snu. Det er lagt til 
grunn at helikopter kan lande på vegen og så 
ved bruk av midtdeler. 

Tilgjengelig vegbredde inkl skulder er 5,25 
m. Gjør forbikjøring av lett 
utrykningskjøretøy forbi lett bil vanskelig, 
men ikke umulig på ettfeltsstrekninger, men 
hyppige forbikjøringsfelt 

1+2 og 2+2-strekninger, jf side 83 i hb 017 
gir positiv effekt på de aktuelle 
strekningene. 

 

Gruppen vurderer at framkommelighet for 
nødetater er bedre sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t, men 
noe dårligere sammenlignet med S4 pga 
mindre fleksibilitet til å kjøre midt i vegen og 
å snu. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S5 til å gi mindre 
risikoreduserende effekt for forsinkelse 
under uttrykning på sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 

 

Konklusjon: 

Totalt sett vurderes S8 til å gi svært god 
risikoreduserende effekt for forsinkelse 
under uttrykning på sammenlignet med 
standard 8,5 m veg med kun vanlig 
oppmerking og fartsgrense 80 km/t. 
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Utdrag av relevant informasjon fra trafikksikkerhetshåndboken 

NB! Henvisningene til kapittel og tabell gjelder effektkatalogen, ikke denne rapporten. 

 (4.1.1 Gang og sykkelveger) 

Resultatet i tabell 4.2 baseres på undersøkelser av gang- og sykkelveger i Norge. Det ble 
kontrollert for regresjonseffekter. Det er en tendens til redusert antall fotgjengerulykker, 
men denne effekten er ikke statistisk pålitelig. Nedgangen i antall fotgjengerulykker er størst 
for fotgjenger langs veg. For fotgjenger som krysser vegen ble det ikke funnet noen effekt. 
Andre typer ulykker blir i liten grad påvirket av gang- og sykkelulykker. 

Det er flere faktorer som bidrar til at gang- og sykkelveger ikke synes å redusere antall 
ulykker. Gang- og sykkeltrafikken øker når det blir anlagt gang- og sykkelveger, noe som kan 
føre til økt trafikk på usikre krysningssteder, men som også reduserer ulykkesrisikoen for den 
enkelte fotgjenger/syklist. Det er ikke alle som bruker gang- og sykkelvegen, slik at risikoen 
for dem som fortsetter i kjørebanen blir større. For sykkeltrafikken som overføres fra 
kjørebanen til gang- og sykkelveg er det videre mulig at dette fører til at konfliktpunkter 
mellom syklister blir overført til konfliktpunkter mellom syklister og fotgjengere. 
Ulykkesrisiko for syklister og kjøretøy som ikke sykler i kjørebanen kan i tillegg øke fordi 
bilistene med større sannsynlighet overser syklister.  

På noen vegstrekninger i Norge ble fartsgrensen satt opp fra 60 til 70 km/t på strekninger 
der det ble bygget gang- og sykkelveger. Detter må antas å føre til økt fart, noe som bidrar til 
økt ulykkesrisiko. 

En undersøkelse av gang- og sykkelveg fra USA (Aultmann-Hall og LaMondia, 2004) viste at 
syklister har 3 ganger høyere ulykkesrisiko enn fotgjengere på gang- og sykkelveger. 
Ulykkesrisiko er størst når trafikktettheten (fotgjengere, syklister og skatere) er høy og når 
det er høy andel syklister og skatere. 

(4.1.4 Planskilt krysningssted for fotgjengere og syklister) 

Tabell 4.2 viser at planskilte krysningssteder for fotgjengere og syklister fører til en stor og 
statistisk pålitelig nedgang i antall fotgjengerulykker og til en liten nedgang av ulykker med 
motorkjøretøy. Det er ikke kjent i hvilke typer ulykker fotgjengere er involvert i på planskilte 
krysningssteder. Det er flere muligheter, blant annet kollisjoner mellom syklister og 
fotgjengere eller fotgjengere som krysser vegen uten å bruke den planskilte overgangen. 

(4.1.9 Midtdeler og oppmerket sperreflate) 

Midtdelere kan være oppmerkede sperreflater mellom kjøreretningene, et gressareal, eller 
et areal som er skilt fra kjøreretningene med kantstein. Virkninger av midtfelt med profilert 
vegmerking er beskrevet i kapittel 4.3.8 Profilert vegmerking. Også midtrekkverk er omtalt i 
eget kapittel (4.1.13). 

Tabell 4.2 viser at midtdelere reduserer antall personskader både i tettbygde strøk og på 
flerfeltsveg i spredtbygde strøk. Bredere midtdelere fører til lavere ulykkestall enn smalere 
midtdelere. Midtdelere fører til forandringer i fordelingen av ulike ulykkestyper: Antall 
møteulykker og sidekollisjoner blir redusert, mens ulykker med påkjøring bakfra øker (Gabler 
m.fl., 2005; Saito m.fl.,2005). 
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Virkninger av midtdelere på personskader og materiellskader er forskjellige og det finnes 
resultater som tyder på at effektene også er forskjellige for forskjellige typer personskader. 
Forskjeller mellom skadegradene er imidlertid usikre og avhengige av flere faktorer, bl.a. 
vegkategori. Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap for å estimere differensierte effekter 
på personskader etter skadegrad. Resultatene baseres på mange undersøkelser, de fleste fra 
USA. 

Gjennomgående midtdelere fungerer som en form for avkjørselsanering og forhindrer en del 
svingebevegelser i (mindre) kryss. Dette kan være en forklaring på at midtdeler med 
kantstein har 40% lavere risiko for personskader enn et oppmerket sperreflate. Etablering av 
midtdelere fører ikke til ulykkesmigrasjon (flytting av ulykker fra strekninger til kryssene; 
Saito m.fl.,2005). Kryssende gangtrafikk kan bli redusert ved etablering av midtdelere i 
tettbygd strøk, fotgjengerulykker på fotgjengeroverganger blir redusert (Zegee m.fl., 2005). 

(4.3.8 Profilert vegmerking) 

Undersøkelser av profilert midtlinje viser en reduksjon av antall personskader på 10% (se 
tabell 4.2) Effekten er størst for møteulykker reduksjon på 24%) og om natten (reduksjon på 
15% vs reduksjon på 8% om dagen). Midtfelt slik dette beskrives i Statens vegvesen håndbok 
017 Veg- og gateutforming (to sperrelinjer mal på asfalten 1 meter fra hverandre og 
oppfreste spor i asfalten mellom linjene) kan antas å ha større effekt enn enkel midtlinje, 
men effekten er trolig mindre enn for midtdeler med kantstein. 

Profilert midtlinjer er benyttet på enkelte motorveger i Sverige (Carlsson og Brüde, 2005). 
Antallet drepte eller hardt skadde gikk ned med 40%, antall lettere skadde gikk ned med 7%. 
Det totale antallet skadde eller drepte gikk ned med 16%. Ingen av disse endringene var 
statistisk signifikante. Undersøkelsen har ikke kontrollert for regresjonseffekt i ulykkestall. 

Profilert kantlinje reduserer personskader med 32%. Effekten er større for mer alvorlige 
skadegrader, og antallet drepte blir redusert med 50%. Virkninger på de andre skadegradene 
ble beregnet med interpolasjonsmodellen. Den største virkningen finnes på 
utforkjøringsulykker med personskade (-58%). Resultatene baseres på undersøkelser som 
har kontrollert for trafikkmengde. Noen undersøkelser har også kontrollert for 
regresjonseffekter. Kontrollert for  

(4.1.10 Forbikjøringsfelt) 

Tabell 4.2 viser at antall personskader reduseres med 18% dersom det etableres 
forbikjøringsfelt i en kjøreretning og med 40% dersom det etableres forbikjøringsfelt i begge 
kjøreretninger (dvs. kort firefeltsstrekning). Resultatene gjelder for en strekning som både 
inkluderer selve forbikjøringsfeltet og strekningen umiddelbart før og etter 
forbikjøringsfeltet. Nedgangen er størst i forbikjøringsfeltet (23% reduksjon dersom det 
etableres forbikjøringsfelt i en kjøreretning). Før og etter forbikjøringsfeltet er nedgangen i 
antall ulykker mindre (15% reduksjon). I undersøkelsene varierer lengden av strekningen før 
og etter forbikjøringsfeltet mellom 0,5 og 10 km. At det ikke ble funnet økende ulykkestall i 
nærheten av forbikjøringsfeltet kan forklares med at bilister ikke velger å foreta 
forbikjøringer i nærheten av forbikjøringsfeltet. Effekten av forbikjøringsfelt på motorveg 
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med to kjørefelt er tilnærmet lineært stigende med ÅDT (mellom 5000 og 12000 kjøretøy; 
Potts og Harwood, 2004). 

I en undersøkelse av forskjellige typer forbikjøringsfelt er effekten på dødsulykker (reduksjon 
på 28%) og materiellskadeulykker (reduksjon på 5%) (Frost og Morrall, 1998). Denne 
undersøkelsen inngår ikke i resultatet i tabell 4.2 fordi antall ulykker ikke er oppgitt. De 
andre resultatene gir ikke empirisk grunnlag for differensiering av effektene etter skadegrad. 
Forbikjøringsfelt ser ikke ut til å redusere materiellskadeulykker nevneverdig. 

(4.1.11 Utbedring av vegens sideterreng) 

Mange veger i Norge går gjennom farlig terreng. For å redusere skadeomfanget ved 
utforkjøringsulykker, vil Statens vegvesen satse mer på mykgjøring av vegens sideterreng. 
Dette omfatter blant annet fjerning av faste hindre i vegens sikkerhetssone (eksempelvis 
hugging av trær, flytting av stolper, fjerning av steiner), utflating av bratt sideterreng, 
gjenfylling av bratte grøfter og innkledning av skarpe fjellpartier med jord. 

Dette er et tiltak der det foreløpig ikke foreligger norske tall for effekter på 
trafikksikkerheten. De tall som presenteres, bygger i hovedsak på amerikanske 
undersøkelser. 

Utflating av skråninger fra 1:3 til 1:4 fører til færre personskader og til færre materiellskader. 
Tabell 4.2 viser at utforkjøringsulykker med personskade blir redusert med 42%. En mulig 
forklaring på dette er at flate skråninger gjør det lettere å gjenvinne kontrollen over et 
kjøretøy, slik at hendelser der kjøretøyet har forlatt vegen ikke lenger fører til ulykker. Flate 
skråninger kan også ha faste hindre enn bratte, samtidig som de kan føre til bedre sikt. 

Økt avstand til faste hindre reduserer utforkjøringsulykker. Tabell 4.2 viser at effekten er 
større når faste hindre innenfor 9m ved siden av vegen blir fjernet (44% reduksjon) enn når 
faste hinder innenfor 5 m ved siden av vegen (22% reduksjon). Tallene omfatter 
utforkjøringsulykker med alle skadegrader, også materiellskadeulykker. Effektene er 
statistisk pålitelige, men baseres på kun to undersøkelser, begge fra USA. Det er uvisst om 
resultatene viser virkningen av økt avstand til sidehinder alene, eller om de også fanger opp 
virkninger av andre forbedringer, f eks bedre siktforhold langs vegen. 

Hvis utbedringer av vegens sideterreng fører til bedre siktforhold er det mulig at fartsnivået 
øker, noe som kan bidra til økt ulykkesrisiko. Resultater om virkninger av forbedrede 
siktforhold på ulykker er meget usikre. 

(4.1.12 Rekkverk langs vegkant) 

Tabell 4.2 viser at rekkverk langs vegkant reduserer utforkjøringsulykker med 50% (påkjøring 
av rekkverk regnes som utforkjøringsulykke). Vegrekkverk har ikke like stor virkning overfor 
alle typer hindre. Vegrekkverk gir betydelig skadereduksjon i forhold til på kjørsel av trær, 
fjellsider og utforkjøring av bratte skråninger. Skadereduksjonen er derimot mindre ved 
påkjørsel av skiltstolper eller utforkjøring i grøfter. 

(4.1.13 Midtrekkverk) 
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De siste årene har midtrekkverk blitt tatt i bruk for å skille mellom motgående 
trafikkstrømmer på høytrafikkerte to- og trefeltsveger i Norge og Sverige. De mest 
omfattende erfaringer kommer fra Sverige. I følge den siste undersøkelsen om effekter av 
midtrekkverk i Sverige (Carlsson og Brüde, 2005) er antallet drepte redusert med 82%, 
antallet alvorlig skadde redusert med 47 %, mens antall lettere skadd har økt med 12%. 
Totalt er antall skadde redusert med 6%. En mindre norsk undersøkelse (Sakshaug og 
Giæver, 2004) bekrefter resultatene av den svenske undersøkelsen. Tallmaterialet i den 
norske undersøkelsen er imidlertid for lite til å gi presise anslag på virkninger oppdelt etter 
skadegrad. 

I mangel av andre relevante undersøkelser er de svenske resultatene lagt til grunn her. 
Resultatene i tabell 4.2 er imidlertid avrundet litt, til 80% nedgang i antall drepte, 45% 
nedgang i antall hardt skadde og 10% økning i antall lettere skadde. Resultatene gjelder 
drepte eller skadde i alle typer ulykker, men effektene oppnås hovedsakelig ved reduksjon 
av antall møteulykker og utforkjøringsulykker til venstre. I Sverige benyttes nesten bare 
wirerekkverk, men resultatet antas å gjelde også stål- og betongrekkverk som settes opp 
mellom kjøreretningene (uten midtdeler). 

Rekkverk av wire, stål eller betong har ulike egenskaper. Wire og stål er meget ettergivende 
og derfor støtabsorberende ved høy fart. Det mest ettergivende er wire. Rekkverket og 
stolpene kan imidlertid påføre motorsyklister alvorlige skader. Videre vil et wirerekkverk ikke 
alltid kunne hindre et tungt kjøretøy fra å komme over i motgående kjøreretning. 
Betongrekkverk er mindre ettergivende enn wire eller stål, men er trolig likevel mer 
skånsomme for motorsyklister og kan trolig også holde igjen tunge kjøretøy mer effektivt 
enn wirerekkverk. Det er besluttet at det ikke skal etableres nye strekninger med 
wirerekkverk i Norge. 

De alvorligste ulykkene blir også redusert når rekkverk av betong eller stål settes opp på 
flerfeltsveger (4 eller flere felt) med eksisterende midtdeler. Tabell 4.2 viser at 
betongrekkverk fører til økt antall hardt skadde (+18%) og lettere skadde (+7%), mens vi får 
en markert reduksjon i antall drepte (-38%). Disse resultatene gjelder for alle typer ulykker 
(ikke bare møteulykker). De fleste undersøkelser er fra USA der rekkverk ble satt opp på 
highways som i mye større grad enn i Norge har midtdeler og mer enn to kjørefelt. En annen 
forskjell mellom USA og Norge er at betongrekkverk i USA ofte er fast forbundet med 
asfalten, mens norsk betongrekkverk står mer eller mindre løst på vegen og er derfor mer 
ettergivende enn amerikansk betongrekkverk. Antall kjørefelt, vegbredde, midtdelerbredde 
og type (betong-) rekkverk kan tenkes å påvirke hvilke effekter rekkverk har på ulykker eller 
skadegrader. 

(4.1.17 Vegbelysning) 

Tabell 4.2 viser at vegbelysning på tidligere ubelyst veg reduserer antall drepte i mørke med 
ca 69%, antall personskader i mørke med ca 25% og antall materiellskader i mørke med ca 
18%. Vegbelysning har større virkning på fotgjengerulykker i mørke (ca 50% reduksjon) enn 
på andre ulykker. For øvrig er virkningen av vegbelysning den samme i alle trafikkmiljøer 
(motorveg, spredtbygd, tettbygd; Elvik 1995). 
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Resultatene er meget robuste og reprodusert i et stort antall undersøkelser utført gjennom 
lang tid i mange land. Metaanalysen av Elvik (1997) tyder ikke på at det er 
publikasjonsskjevhet i resultatene. Det er likevel mulig at ulykkesreduksjonene delvis skyldes 
regresjonseffekter siden vegbelysning i mange tilfeller installeres på strekninger med uvanlig 
høyt antall møteulykker. Økning av belysningsnivået (5 ganger tidligere belysningsnivå eller 
mer) gir nesten like stor effekt som ny vegbelysning. Dette gjelder veger med tidligere dårlig 
belysning, effekten kan ikke reproduseres på veger med høyere belysningsnivå. Belysning av 
tunneler reduserer antall ulykker med 35%. 

 


