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Sammendrag  

Det er gjennomført en risikovurdering i forbindelse med detaljregulering med KU 
for planprosjektet E39 Bolsønes – Fuglset øst for bykjernen i Molde. Det skal 
planlegges en framtidig smal 4-feltsveg med vegbredde 17 meter. Gang- og 
sykkelveger og busslommer inngår i planarbeidet, og det legges til rette for 
underganger samt bro for myke trafikanter for kryssing av E39.  

Formålet med risikovurderingen er å gi best mulig beslutningsstøtte ved 
vurdering av hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå i forbindelse med hvordan 
vegsystemet vil fungere når det er ferdig bygd (driftsfase), og hva som er 
akseptabelt sikkerhetsnivå ved trafikkavvikling under anleggsfasen. 

Det er blitt avholdt et analysemøte den 3. desember 2014, med en 
analysegruppe bestående av deltakere fra relevante fag og funksjoner hos 
vegvesenet og de prosjekterende. Norconsult ledet gjennomføringen av møtet 
og utarbeidelsen av rapport i etterkant. Metodikken er iht. Statens vegvesens 
veileder "Risikovurdering i vegtrafikken". 

Driftsfasen: 
Det er gjennomført en risikovurdering av 20 uønskede hendelser for 
reguleringsplan Bolsønes – Fuglset slik vegsystemet vil framstå etter den 
planlagte utbyggingen. Risikovurderingen viser at det ikke er noen uønskede 
hendelser som er vurdert å havne i rødt område (stor risiko). Hendelsene 
påkjørsel av person ved busstopp vest for Bolsøneskrysset, kollisjon mellom 
syklist og bilist ved rundkjøring i Enenvegen og at bilister, syklister og 
fotgjengere blir skadet av fallende last fra kraner over Verftsgata ved ny 
rundkjøring i Verftsgata er de uønskede hendelsene som vurderes å ha høyest 
risiko (oransje område). Øvrige hendelser er vurdert å ha en viss risiko (gult 
område) eller liten risiko (grønt område).  

Følgende tiltak anbefales å iverksettes: 
1. Trafikken fra rundkjøringen på E39 stanses med lys eller bom ved 

rundkjøringen, og ikke nær tunellutløpet, ved en hendelse i tunnelen. 
Det må tilrettelegges for en god kobling mellom de to planområdene i 
videre planlegging. (ID-1-1) 

2. Sikre tilstrekkelig areal for oppstilling av utrykningskjøretøy ved 
hendelse i tunnelen, og det må sørges for kryssingsmulighet mellom de 
to vegbanene inn og ut av tunnelen, bl.a. av hensyn til 
framkommelighet for utrykningskjøretøyer.(ID-1-1) 

3. Hastigheten i den framtidige tunnelen ut mot dagsonen mot 
Bolsøneskrysset må ikke være mer enn 60 km/t fordi avstanden mellom 
utløpet og rundkjøringen er tilpasset denne fartsgrensen (egen 
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risikovurdering av tunnelen forutsettes gjennomført i forbindelse med 
framtidig reguleringsplan for selve tunnelen). (ID-1-2) 

4. Tydelig skilting langs trafikkøyer må etablerers til det fremtidige 
tunnelinnløpet for å forebygge at det kjøres i feil kjørebane her. Dette 
må løses i reguleringsplanen for tunnelen, men det bør legges til rette 
for god koordinering mellom de to planene. (ID-1-3) 

5. Ikke etablere flere avkjørsler enn den som er planlagt per i dag i gaten 
vest for Bolsønesrundkjøringen. (ID-1-4) 

6. Beplante rabatt mellom bilister og gangvegen i gaten vest for 
Boldøneskrysset, eventuelt gjerde/rekkverk, for å hindre kryssing over 
E39 til/fra busstoppet i gaten. (ID-1-5) 

7. God skilting i området ved avkjørsel til Shell i Birger hatlebaks veg og 
avkjørsel til Statoil mellom Fuglsetkrysset og ny rundkjøring i Verftsgata 
(det er kort avstand mellom rundkjøringene på hver side av 
avkjørslene) (ID-1-8, ID-2-7). 

8. God skilting av gang- og sykkelvegnettet, viktig å få syklistene over på 
sykkelfeltet så de ikke velger E39. (ID-2-2, ID-3-3) 

9. Det er vurdert ikke forenelig å ha tårnkrana og planlagt løsning (flytte 
kran, anskaffe andre typer kraner, flytte verftet etc.) (ID-2-4) 

10. Endre løsningen på rundkjøringen i Verftsgata slik at den blir mer 
romslig (Vogntog trenger mer plass mot midten) (ID-2-5) 

11. Eier av tomta til Rema 1000 anbefales å legge forholdene best mulig til 
rette for å redusere ulykker på Rema 1000s område. Eksempel på tiltak 
kan være å flytte inngangspartiet, øke arealet for parkering, etablere 
sperre utenfor butikken for å hindre personer går rett ut foran vogntog 
etc. Evt. flytte Rema 1000. (ID-3-1) 

12. Enenvegen bør ikke være forkjørsveg. (ID-3-2) 
13. Etablere «romlemerking» på sykkelvegen i forkant av kryssing av bilveg 

i rundkjøringen i Enenvegen. (ID-3-2) 
14. Viktig med god drift og vedlikehold av Enenvegen på grunn av 

stigningen for vogntog (måking, strøing, etc.) (ID-3-5) 
 

Følgende tiltak bør vurderes ut fra en nærmere vurdering (kost/nytte etc.):  
15. Vurdere å redusere fartsgrensen i gaten vest for 

Bolsønesrundkjøringen ned til 40 km/t. Redusert fartsgrense ned til 40 
km/t krever også fysiske tiltak som for eksempel fartsdumper, og dette 
må vurderes opp mot ulemper som dette kan medfølge. (ID-1-4) 

16. Vurdere å etablere en trapp ved lehuset til busstoppet i gaten vest for 
Bolsøneskrysset opp mot gangbruen, slik at det blir kortere vei å gå for 
å komme til andre siden av E39. (ID-1-5) 

17. Vurdere å ikke merke rundkjøringene i Bolsøneskrysset og 
Fuglsetkrysset som 2-felts rundkjøring (siden det ikke er plass til at to 
vogntog kjører samtidig i rundkjøringen, og det må også påregnes at i 
noen tilfeller vil vogntoget ta noe av det andre feltet i rundkjøringene 
også). Også vurdere å gjøre kjørefeltene i rundkjøringene bredere, hvis 
det er plass (ID-1-6, ID-2-6)) 

18. Vurdere tiltak for å hindre at syklister kommer raskt ut i rundkjøringen 
Birger Hatlebaks veg x Verftsgata (sakseløsning etc.). Ulike typer 
hindringer vil imidlertid kunne gi problemer for vintervedlikehold og 
brøyting. (ID-1-7) 
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19. Vurdere rekkverk også i midtrabatten på E39 ved busstoppet mellom 
Bolsønesrundkjøringen og Fuglsetrundkjøringen (ID-2-1) 

20. Vurdere å etablere vegrekkverk mot gangvegen i rundkjøringen i 
Verftsgata (må vurderes opp mot faren for at motorsykkel bli skvist 
mellom rekkverk og vogntog på grunn av kun ett felt inn i rundkjøringen 
(ble på analysemøtet vurdert som lite sannsynlig)) (ID-2-5) 

21. Vurdere å etablere egen avkjørsel for varetransport til Rema 1000 (det 
ble på analysemøtet oppgitt at det er vanskelig å etablere flere 
avkjørsler enn den ene som er planlagt, på grunn av gang- og 
sykkelveg plassering). (ID-3-1) 

22. Vurdere opphøyd fotgjengerovergang/gangfelt i rundkjøringen i 
Enenvegen (vil hovedsakelig bidra til at bilister senker farten, men vil i 
liten grad hjelpe for å senke farten på syklister). (ID-3-2) 

23. Vurdere planfri kryssing av rundkjøringen i Enenvegen (kryssing i plan 
er imidlertid vurdert av de prosjekterende til å være den beste 
løsningen av flere årsaker). 

 
Anleggsfasen: 
Det er gjennomført en risikovurdering av 11 uønskede hendelser for 
anleggsfasen av reguleringsplan Bolsønes – Fuglset. Risikovurderingen viser at 
det ikke er noen uønskede hendelser som er vurdert å havne i rødt område 
(stor risiko). Hendelser med påkjøring av myke trafikanter i alle tre fasene er 
vurdert å ha høyest risiko (oransje område). Øvrige hendelser er vurdert å ha 
en viss risiko (gult område).  
 
Følgende tiltak anbefales å iverksettes: 

1. Midlertidige rundkjøringer må være utformet slik at tungtransport kan 
kjøre sikkert gjennom dem. (ID-4-1, ID-4-2, ID-5-1, ID-5-2) 

2. Adkomst/varetransport til næringsområder må ivaretas, det skal til 
enhver tid være tilgang til eiendommene. Sikker adkomst må 
planlegges (slakest mulig innkjøringer etc.). Må inn i 
konkurransegrunnlaget.(ID-4-1, ID-4-2), ID-5-1, ID-5-2, ID-6-1) 

3. God skilting og merking. (ID-4-1, ID-4-2, ID-4-3, ID-5-1, ID-5-2, ID-5-3, 
ID-6-1, ID-6-2) 

4. Tilstrekkelig belysning. (ID-4-1, ID-4-2, ID-4-3, ID-5-1, ID-5-2, ID-5-3, 
ID-6-1, ID-6-2) 

5. Busslommer bør etableres utenfor anleggsområdet. (ID-4-3, ID-5-3) 
6. Adkomst for brannvesenet må opprettholdes til alle eiendommer og 

næringsområder. (ID-4-4, ID-5-4, ID-6-3) 
7. Nødetatene må informeres underveis. (ID-4-4, ID-5-4, ID-6-3) 
8. Avsette en definert plass til atkomst for brannbil i evt. anleggsområder 

der dette er eneste gjennomkjøringsveg (må inn i 
konkurransegrunnlaget til entreprenør). Dette gjelder for eksempel i 
Birger hatlebaks veg i fase 2 (ID-4-4, ID-5-4, ID-6-3) 

9. Etablere midtrabatt opp Enenvegen i fase 2 som i permanent fase. (ID-
5-1) 

 
Følgende tiltak bør vurderes ut fra en nærmere vurdering (kost/nytte etc.):  

10. Vurdere enveistrafikk til og fra byen (for eksempel inn til byen oppe og 
ut under), som kan opprettholdes i alle fasene. Trafikksikkerhet må 
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imidlertid vurderes ved denne løsningen, blant annet ønsker ikke 
Verftsgata trafikk fra E39 på grunn av mye fotgjengere. (ID-4-1) 

11. Vurdere å etablere gang- og sykkelvegen oppe før fase 1, slik at 
gangtrafikken ledes helt bort fra anleggsområde i midten langs E39 før 
fase 1. Eventuelt vurdere om det er mulig å legge planlagt gangveg på 
nordsiden av E39 litt lenger opp, slik at man får skilt denne mer fra 
midlertidig veg og fra anleggsområdet. (ID-4-1, ID-4-3) 

12. Vurdere rundkjøring i stedet for T-kryss løsningen som er planlagt ved 
Glamox (mulig det da må reguleres inn et litt større anleggsbelte her) 
(ID-4-2) 

13. Få en lenke til Statoil fra Verftsgata så snart som mulig i løpet av fase 
1. (ID-4-2) 

14. Vurdere løsninger som gjør at kulverten under E39 kan gjøres helt 
ferdig i fase 2, slik at det kun er gaten som gjenstår i fase 3. (ID-6-1) 

15. Vurdere å holde ett kjørefelt åpent i gaten vest for Bolsøneskrysset og 
kjøre enveistrafikk (ikke stenge den helt). (ID-6-1, ID-6-3) 

 
Overordnet er det vurdert at for trafikksikkerheten i anleggsfasen vil det være 
viktig å etablere mest mulig forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra 
dag til dag. Dette vil blant annet si å etablere permanente gang- og sykkelveger 
så tidlig som mulig, og i god avstand fra anleggsområder. Færre faser vil også 
bidra til mer forutsigbarhet for trafikantene. 
 
I tillegg er det mulig at driving av fremtidig tunnel vil foregå samtidig med dette 
anleggsarbeidet. Dette arbeidet må i så fall koordineres. 
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1 Innledning 
1.1 BAKGRUNN 

Det er gjennomført en risikovurdering i forbindelse med detaljregulering med KU for planprosjektet 
E39 Bolsønes – Fuglset øst for bykjernen i Molde. Planarbeidet er et ledd i arbeidet med bypakke 
Molde. Det skal planlegges en framtidig smal 4-feltsveg med vegbredde 17 meter. Gang- og 
sykkelveger og busslommer inngår i planarbeidet, og det legges til rette for underganger samt bro 
for myke trafikanter. Trafikksikkerhet, økt framkommelighet og bedre miljøforhold er hovedmotivet 
for prosjektet. 

Risikovurderingen er todelt; en del fokuserer på hvordan reguleringsplanen vil fungere ferdig 
utbygd, og en del fokuserer på trafikkavvikling i området i utbyggingsfasen.  

1.2 FORMÅL 

Formålet med analysene er å gi best mulig beslutningsstøtte ved vurdering av hva som er 
akseptabelt sikkerhetsnivå i forbindelse med: 

1. Hvordan vegsystemet vil fungere når det er ferdig bygd 
2. Hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå ved trafikkavvikling under anleggsfasen, der en 

blant annet ser på om hvordan de midlertidige vegene som skal ta hånd om trafikken vil 
fungere.  
 

1.3 AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER 

Forutsetninger som er lagt til grunn for risikovurderingen: 

1. Analysen er kvalitativ og basert på faglig skjønn. 
2. Analysen er begrenset til vurdering av konsekvenser relatert til 

trafikant/personsikkerhet i både anleggsfasen og i driftsfasen. 
3. Analysen skal inkludere alle trafikantgrupper. 

Analyseobjektet omfatter: 

4. E39 innenfor planområdet, inkl. det som er satt av til annen veggrunn. 
5. Tunnelarmene og avstand til tunnelportal fra rundkjøring inn i fjellet ved Felleskjøpet 

(på motsatt side av Shell stasjonen på Fuglset). 
6. Rundkjøringene på E39 og på sidevegene, inkl. annen veggrunn. 
7. Gang- og sykkelvegsystemet i planområdet 
8. Konstruksjonens utforming med tanke på trafikksikkerhetsutfordringer og andre 

risikohendelser. 
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1.4 DELTAKERE I ANALYSEN 

Analysegruppen består av deltakere fra relevante fag og funksjoner hos vegvesenet og de 
prosjekterende. Det ble gjennomført et analysemøte 3. desember 2014. Deltakere i møtet er gitt i 
tabell 1. 

Tabell 1 Deltakere i analysemøte 3. desember 2014 

Navn Funksjon/Firma E-post 

Jon Børge Horneland Leder forebyggende, Molde 
Brann og redning. 

jbh@molde.kommune.no 

Trygve Lennavik Leder beredskap, Molde 
Brannvesen 

Trygve.Lennavik@molde.kommune.no 

Lars Kristian Haugan Fagutvikler, AMN, avd. HMR Lars.kristian.haugan@ambulanse-
midt.no 

Jostein Bø Molde kommune Jostein.bo@molde.kommune.no 

Svein Kvakland Ingeniør, Molde kommune, 
Helsetjenesten 

Svein.kvakland@molde.kommune.no 

Finn Andre Fredvig- 
Erichson 

Leder, Norges 
Lastebileierforbund M&R 

Finn.andre@fafe.no 
 

Ivar-Ole Mittet Planprosjektleder, SVV ivar-ole.mittet@vegvesen.no  

Roar Vikhagen Vegseksjonen drift, SVV Roar.vikhagen@vegvesen.no 

Arne Leikanger Byggeleder, SVV Arne.Leikanger@vegvesen.no 

Cathrine Helle-
Tautra 

Vegplanlegger, SVV Cathrine.helle-tautra@vegvesen.no 

Odd Arne Rød Sikkerhetskontrollør, SVV oddrod@vegvesen.no 

Bente Kjøll Øverbø Sykkelkoordinator, SVV Bente.overbo@vegvesen.no 

Jan Gunnar 
Sandblåst 

Skilting, arb.varsling, SVV Jan.sandblast@vegvesen.no 

Jan Håvard Øverland Sweco Norge AS janhavard.overland@sweco.no 

Bjørn Kleppestø Veg og anleggsteknikk, 
Norconsult 

Bjørn.kleppestø@norconsult.com 

Bente Gjerstad Risikoanalyse, Norconsult bente.gjerstad@norconsult.com 

Magnhild Eliassen Risikoanalyse, Norconsult magnhild.eliassen@norconsult.com 
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2 Metodikk 

Metodikken er iht. Statens vegvesens veileder "Risikovurdering i vegtrafikken" /1/. De fem trinnene 
i en risikovurdering er vist i figur 1: 

 

Figur 1: Trinnene i HAZID-metodikken 

Trinn 2 i figur 1 omfatter identifisering av sikkerhetsproblemer, som i denne sammenheng er farlige 
forhold ved vegen eller trafikken som kan føre til uønskede hendelser. Først gjøres en vurdering av 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og så et valg av hvilke uønskede hendelser man 
ønsker å studere nærmere. Tabell 3 i "Veileder for risikoanalyser av vegtunneler" /2/ benyttes som 
hjelpemiddel for å identifisere uønskede hendelser, se figur 2. 
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Figur 2: Mulige uønskede hendelser, hjelpemiddel 

Deretter identifiseres alle forhold eller risikofaktorer som kan bidra til de uønskede hendelsene. 
Identifisering av sikkerhetsproblemer gjøres på grunnlag av innsamlede data og gruppens 
kompetanse, og sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved planlagt veg fra «Håndbok 
271 Risikovurderinger i vegtrafikken», se kapittel 4.1.  

Trinn 3 omfatter vurdering av risiko; hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er 
konsekvensene. Resultatene fra analysen synliggjøres i en risikomatrise. Det foreslås å benytte 
risikomatrisen i figur 2 i «Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken» /1/, se figur 3 i vedlegget. 
Når det gjelder vurdering av sannsynlighet og konsekvens gjøres dette basert på 
analysedeltakernes faglige skjønn, og dette anses tilstrekkelig på dette nivået. Statens vegvesen 
har ikke definert akseptkriterier for risiko. Det foreslås derfor å benytte fargekodene i risikomatrisen 
som en veiledning i forhold til om risikoen er akseptabel eller ikke. 

 
Figur 3: Risikomatrise 
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3 Analyseobjektet 
3.1 DAGENS SITUASJON 

Europavegen holder ikke den standarden som kreves etter den trafikkmengden man har på 
strekningen (ÅDT er ca. 17 000). For eksempel er flere direkte avkjørsler ikke tilfredsstillende i 
forhold til framkommelighet eller trafikksikkerhet. Figur 4 viser flyfoto over området. 

 
Figur 4: Flyfoto over området fra (google maps) 

Figur 5 viser kart over trafikkulykker som har inntruffet på strekningen (blå sirkler) og ulykkespunkt 
(grønn strek) /3/. Hendelsene er i hovedsak relatert til påkjøring bakfra og kollisjoner som følge av 
avkjørsler.  
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Figur 5: Oversikt over trafikkulykker som har inntruffet og ulykkespunkt 

 
3.2 0-ALTERNATIVET 

Forventet trafikkøkning vil føre til økte framkommelighetsproblemer og miljøulemper i årene som 
kommer for randbebyggelsen. 0-alternativet er framtidig situasjon med stadig utbygging og økt 
trafikk, uten at vegen blir oppgradert. Dette vil potensielt gi en økning i antall 
trafikkulykkehendelser. 

3.3 PLANLAGT UTBYGGING 

Planlagt utbygging omfatter en framtidig smal 4-feltsveg med vegbredde 17 meter. Gang- og 
sykkelveger og busslommer inngår i planarbeidet, og det legges til rette for underganger samt bro 
for myke trafikanter for å krysse E39.  

Figur 6 viser reguleringskartet for den planlagte utbyggingen. 
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Figur 6: Reguleringsplan /4/  

 
3.3.1 Veggeometri (vegbredder, kjørefeltbredder, sikkerhetsavstand mm) 

Tabell 2 viser planlagt vegklasser, skiltet hastighet, ÅDT og sikkerhetsavstand. 

Tabell 2 Planlagt vegklasser, skiltet hastighet, ÅDT og sikkerhetsavstand 

Veg Standardklasse Skiltet hastighet ÅDT Sikkerhetsavstand 

E39, pr 1000-
1300 (vest for 
rundkjøringen 
ved Glamox) 

Gate 50 km/t 15000 5 meter 

E39, pr 1300-
1830 

H6 60 km/t 14000-18000 6 meter 

Enenvegen Sa2 40 km/t 5800 4,0 meter 

Verftsgata Sa2 30 km/t 4200 4,0 meter 

Birger 
Hatlebakks veg 

Sa2 40 km/t 5000 4,0 meter 

Fuglsetbakken A1 30 km/t - - 

Nerlandsvegen  A1 30 km/t - - 
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3.3.2 Kryssløsninger 

Valg av kryssløsninger har vært gjort på bakgrunn av kapasitetsberegninger. Figur 7 viser en 
oversikt over kryss og avkjørsler innenfor planområdet. Kryss er markert med røde tall, avkjørsler 
med blå. Den delen av E39 som reguleres til firefeltsveg med vegklasse H6 skal være avkjørselsfri.  

 
Figur 7: Oversikt over kryss og avkjørsler innenfor området.   

 
Kryss 1 (Bolsøneskrysset): Dagens signalregulerte T-kryss omreguleres til rundkjøring med ytre 
diameter på 51 meter og indre diameter på 28 meter. Det er i tillegg koblet til en fjerde vegarm mot 
nord, som leder inn i fremtidig bytunnel. Rundkjøringen får to kjørefelt på 5 meter i 
sirkulasjonsarealet. Mot senterøyen er det et felt på en meter som er overkjørbart. Det er ikke 
lenger mulig å krysse E39 i plan for fotgjengere, men det etableres ny gang- og sykkelveg langs 
sydsiden av E39 mot vest. Kryssende må dermed benytte eksisterende gangbru vest i planområdet 
eller undergangen ved Fuglsetkrysset. 
 
Kryss 2 (Fuglsetkrysset): Dagens regulerte X-kryss omreguleres til rundkjøring med ytre diameter 
på 51 meter og indre diameter 28 meter. Rundkjøringen får to kjørefelt på 5 meter som er 
overkjørbart. Det er ikke lenger mulig å krysse E39 i plan for fotgjengere, som blir henvist til en ny 
undergang under E39 like vest for rundkjøringen. 
 
Kryss 3 (Birger Hatlebakks veg X Verftsgata): Dagens uregulerte X-kryss omreguleres til 
rundkjøring med ytre diameter på ca. 35 meter og indre diameter 13,5 meter. Rundkjøringen har to 
kjørefelt i sirkulasjonsarealet og er dimensjonert for vogntog, som må benytte begge feltene i 
sirkulasjonsarealet for å klare alle svingebevegelsene. Indre kjørefelt har bredde 5 meter og ytre 
kjørefelt har bredde 4 meter, overkjørbart areal mot senterøyen er 1 meter.  
 
Kryss 4 (Ny rundkjøring Verftsgata): Det etableres en ny, trearmet rundkjøring i østre del av 
Verftsgata for å gi adkomst direkte til E39 mot nord. Rundkjøringen får en ytre diameter på 29 
meter og indre diameter på 10,5 meter. Sirkulasjonsarealet er på 7,5 meter og overkjørbart areal 
mot senterøyen er 1,5 meter. Rundkjøringen er dimensjonert for vogntog som må benytte hele 
sirkulasjonsarealet for å klare alle svingebevegelsene. Det legges opp til fotgjengerkryssinger i plan 
i alle tilfartene. 
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Kryss 5 (T-kryss i Enenvegen):  
Krysset skal gi tilkomst til næringsområdet nord for E39 (Wist last og buss), og utformes som et 
tradisjonelt T-kryss dimensjonert for vogntog. Det etableres midtdeler i Enenvegen for å hindre 
venstresvingende trafikk fra Enenvegen inn i krysset. Dette for å forhindre tilbakeblokkering mot 
rundkjøringen på E39 som følge av at tunge kjøretøy blir stående i 6% stigning i Enenvegen. 
 
Kryss 6 (Rundkjøring Enenvegen X Tostenbakken X Fuglsetbakken):  
Dagens to forskjøvne T-kryss erstattes med en rundkjøring med ytre diameter på 32 meter og indre 
diameter på 13 meter. Sirkulasjonsarealet er på 7,8 meter, og overkjørbart areal mot senterøyen er 
på 1,5 meter. Rundkjøringen er dimensjonert for vogntog som må benytte hele sirkulasjonsarealet 
for å klare alle svingebevegelsene. 
 
Kryss 7 (Fuglsetbakken X Nerlandsvegen): 
Nerlandsvegen kobles til Fuglsetbakken i et nytt uregulert T-kryss, som er dimensjonert for lastebil.  
 

3.3.3 Fravik 

Fravik fra vegnormalene:  

1. Det er valgt å «lempe» litt på kravene til overhøydeoppbyggingen i en del kurver både på 
E39 og lokalvegsystemet, da det ikke er funnet hensiktsmessig å gå opp til maks 
overhøydeoppbygging i  korte kurver på strekninger hvor det er ønskelig å holde farten 
nede. På grunn av tosidige kantsteinlinjer vil også en maks overhøydeoppbygging gi 
inntrykk av en uryddig vertikalgeometri med et til dels hakkete forløp på kantsteinsføringen.  

2. Området er definert som utenfor sentrum og det kan dermed aksepteres stigning inntil 7% i 
lengde på 35-100 m ref N100. Det er tilstrebet at de aller fleste strekninger ligger på 5 % 
eller slakere, men det er noen unntak hvor stigningen er på ca. 6%. Litt mye stigning for 
gang og sykkelveg et par steder. 

3.3.4 Forventet ÅDT 

Trafikktallene er beregnet for år 2040 med utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia i tillegg 
til generell trafikkvekst /10/. Forventet ÅDT i 2040 er ca. 18000 på E39. 

3.3.5 Sykkeltrafikk 

Det planlegges for økt sykkeltrafikk, blant annet ved etablering av den gjennomgående Øvre trase 
(hoved gang- og sykkelveg på oversiden av E39), som er en bred gang- og sykkelveg. Gang- og 
sykkelvegen vil bli skilt med kantstein, og hvit midtstrek for syklende.  

Krav til planfri kryssing på E39; overgang for fotgjengere og syklende på eksisterende overgang 
vest for Bolsønes rundkjøringen og ny undergang ved Fuglset rundkjøringen. 

3.3.6 Kollektivtrafikk 

Fylkeskommunen oppgir at strekningen i dag trafikkeres av 123 busser per virkedag i hver retning, 
det vil si totalt 246 busser. I rushperiodene går det ca. 10 busser per time. Det er ikke planlagt eget 
kollektivfelt. 

Målsetning å få kollektivfelt frem til Fuglset krysset, vanskelig å få til mellom rundkjøringene. 
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3.3.7 Utrykningstider ved ulykke 

Brannstasjon ligger innenfor planområdet i Birger Hatlebaksveg, noe som sikrer kort utrykningstid 
ved en ulykke i planområdet. 

3.4 ANLEGGSFASEN 

Anleggsfasen er planlagt delt opp i 3 faser. Til slutt kommer en sluttfase med istandsetting og 
kantsteinsetablering. Figur 8 viser fargeforklaring for figur 9-11.  

 
Figur 8: Fargeforklaring til figur 8-10   

 
3.4.1 Fase 1 

Fase 1 er vist i figur 9 og omfatter: 
1. Tilrettelegging av omkjøringsveger, grøft mellom dagens E39 og gangveg må gjenfylles og 

kjørefelt legges langs ny 2-felt i retning byen. 
2. Gangveg legges inntil nordlig kjørefelt med tungsikring i mellom. Det må etableres 

tungsikring mellom omkjøringsveger og anleggsområder. 
3. Sydlig del av E39 fra rundkjøring Bolsønes og østover opparbeides. Enenvegen 

opparbeides, samt ny tverrforbindelse mellom E39 og Verftsgata. I tillegg opparbeides 
gang- og sykkelveger øvre trase fram til Rema 1000. 

4. Rundkjøring i Birger Hatlebakks veg bygges ferdig. 
5. VA og elektro må ned i bakken og klargjøres mot fase 2. 
6. Undergang Enenvegen bygges, gang- og sykkelveg Glamox til Birger Hatlebakksveg 

bygges ut før fase 2 for å gi fremkommelighet for gående og syklende. 
 



 Oppdragsnr.: 5145617 

  

Reguleringsplan E39 Bolsønes-Fuglset | Risikovurdering Revisjon: C02 

n:\514\56\5145617\5 arbeidsdokumenter\52 risikoanalyse\rapport\c02\rapport risikovurdering_c02.docx 2015-06-17 | Side 19 av 44

 

 
Figur 9: Anleggsfase, Fase 1   

 
3.4.2 Fase 2 

Fase 2 er vist i figur 10 og omfatter:  
1. Trafikk settes til sydlig del av E39 som er opparbeidet i Fase 1. Nordlig del av 

E39 samt gang- og sykkelveger opparbeides. Det etableres tungsikring langs 
omkjøringsveger og anleggsområder. 

2. Gangveg legges inntil nordlig kjørefelt med tungsikring i mellom. Det må 
etableres tungsikring mellom omkjøringsveger og anleggsområder.  

3. Gangveg bygges videre forbi Rema 100, og nordlig del av undergang E39 
bygges. Nordlig del av rundkjøringer Glamox og Fuglset opparbeides, samt 
Birger Hatlebakks veg. 

4. Verftsgata opparbeides vekselsvis fra øst og vest for å gi tilkomst til 
eiendommene. 

5. VA og elektro må ned i bakken og klargjøres mot fase 3. 
6. Undergang Enenvegen bygges, gang og sykkelveg Glamox til Birger 

Hatlebakksveg bygges ut før Fase 2 for å gi fremkommelighet for gående og 
syklende. 
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Figur 10: Anleggsfase, Fase 2   

 
3.4.3 Fase 3 

Fase 3 er vist i figur 11 og omfatter: 
1. Vestlig del av E39 bygges, om mulig kan trafikk gå langs E39 i byggefasen, alternativ 

omkjøringsveg er Birger Hatlebakks veg. 
2. Undergang E39 bygges ferdig. 
 

 
Figur 11: Anleggsfase, Fase 3   
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4 Risikovurdering driftsfase 
4.1 IDENTIFISERTE SIKKERHETSPROBLEMER 

Tabell 3 viser identifiserte sikkerhetsproblemer iht sjekkliste i veileder for risikovurderinger i 
vegtrafikken /1/. Tabellen bygger på det som er identifisert i ROS-analysen /9/ og det som kom opp 
i analysemøtet for analysen. 

Tabell 3 Identifiserte sikkerhetsproblemer 
Sikkerhets-
kritiske forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

1) Logisk og 
lettlest 

Kryss, 
på/avkjøringer, 
kurver, gangfelt 

Er vegen 
forutsigbar 
for 
trafikantene? 

Det planlagte vegsystemet er komplekst.  

Forutsigbarheten er avhengig av at skiltingen er god. 
Skiltgruppa i Vegvesenet kobles inn ved et senere 
planstadium for å vurdere farten på vegene i 
planområdet. 

Systemskifter for syklister, de må gå av for å krysse veg 
(med unntak av kryssing av E39). Syklister har uttrykt at 
de ønsker mest mulig sykkelveg krysser veg i plan, og 
ikke planskilt i kulvert/bru. 

Endret trafikkmønster kan medføre økt risiko for 
trafikkulykker/påkjørsler (eksempelvis ved 
inngangspartiet til Rema 1000 hvor det nå kun blir en 
felles innkjøring for personbiler og varetransport). 

2) Informativ 
og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, 
skilting og 
oppmerking 

Gir 
vegmiljøet 
bare 
nødvendig 
informasjon? 

Se punkt 1. 

3) Invitere til 
ønsket fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde 

Er sikker fart 
et naturlig 
valg? 

Det er viktig for sikkerheten at det holdes rett, tilpasset 
fart. Det er planlagt å skilte 50 km/t mellom de to 
rundkjøringene på E39 og 40 km/t i Enenvegen. Syklister 
kan komme i relativt stor fart i Enenvegen. Det er fare for 
påkjørsel når syklistene krysser vegen ved kryss 6 
(Rundkjøring Enenvegen X Tostenbakken X 
Fuglsetbakken). 

Hastigheten i den framtidige tunnelen ut mot dagsonen 
skal ikke være mer enn 60 km/t fordi avstanden mellom 
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Sikkerhets-
kritiske forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

utløpet og rundkjøringen er tilpasset denne fartsgrensa.  

Trafikanter på E39 i planområdet for analysen vil kunne 
oppleve stans eller forsinkelser ved en hendelse i den 
fremtidige tunnelen (brann-, røyk- eller eksplosjonsfare 
som følge av ulykke inne i tunnelen).  

4) 
Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

 Det anses å være liten sannsynlighet for å komme i feil 
kjørebane slik vegsystemet er prosjektert. Det er også 
kort vei å komme ut av feil bane i begge retninger. 

Dersom syklister ikke følger sykkelvegen på oversiden 
ved Enenvegen og heller bruker Enenvegen, må de 
sykle litt før de finner igjen sykkelstien og de kan 
potensielt havne nede ved Fuglsetrundkjøringen.  

5) Fartsnivå 
tilpasset 
menneskets 
tåleevne 

Gangfelt Er 
fartsnivået 
under 30 
km/t? 

Fartsgrense skal være 30km/t i Verftsgata. Høyreregel 
bidrar til å dempe farten inn mot rundkjøringene selv om 
det planlegges for både 30, 40, 50 og 60 km/t 
fartsgrense. 

Utfordring i Enenvegen som også nevnt i pkt. 3.  

Kryss Er 
fartsnivået 
under 50 
km/t? 

Trafikantene vil naturlig senke farten inn mot rundkjøring 
fra 60-sone. Geometrien anses tilfredsstillende. 

Veg med 
ÅDT>4000 uten 
midtrekkverk 

Er 
fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Skiltet fartsgrense skal være under 70 km/t i 
planområdet. 

Harde hindre i 
sikkerhets-
sonen uten 
siderekkverk 

Er 
fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Skiltet fartsgrense skal være under 70 km/t i 
planområdet. 

6) Trafikk-
mengde 

Vegstandard Er 
standarden 
tilpasset 
trafikk-
mengden? 

Ja. 

Variasjon Er det lite 
variasjon i 
trafikk-
mengden? 

Rushtrafikk og fergetrafikk. Forholdene for rushtrafikken 
og fergetrafikk blir forbedret med det nye veganlegget. 

Andel tunge 
kjøretøy 

Er andelen 
mindre enn 
10 %? 

Mindre enn på mange andre tilsvarende veger, antatt 7-
9%.  

7) Drift og 
vedlikehold 

Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er 
standarden 
forutsigbar 
ihht 
kravene? 

Ingen større problemområder kan sees. Fordel å 
fortsette samme vedlikeholdsnivå på vegene i Molde 
som i dag. Asfalterer relativt ofte. 
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Sikkerhets-
kritiske forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

8) Belysning Mørkeulykker Er andelen 
Mørke-
ulykker 
liten? 

Det planlegges belysning på alle gater og sykkelveger 
ihht Vegvesenets krav. 

9) Registrerte 
ulykker på  
aktuell veg 
eller 
tilsvarende 
veger 

Antall, type og 
Alvorlighets-
grad 

Er det få 
alvorlige 
person-
skader 

Ny veg bygges for å bedre framkommelighet og 
sikkerhet. Prosjektert løsning antas å bedre forholdene 
med hensyn til de ulykkene som har vært registrert på 
strekningen. Det blir blant annet færre direkte 
på/avkjøringer. 

10 Andre 
forhold 

Byggegrense 
mot veg 

 Ivaretatt i reguleringsplanen 

Helhets-
vurdering 

Analysegruppen oppfatter at det planlagte vegsystemet er i samsvar med Vegvesenets krav 
og standarder. De identifiserte sikkerhetsproblemene blir videre vurdert i risikovurderingene i 
kapittel 4.3 og 5.2. 

 
4.2 IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER  

På bakgrunn av identifiserte sikkerhetsproblemer i kapittel 4.1 er det identifisert uønskede 
hendelser for følgende delelementer: 
 
Delelement 1:  Kryss 1 (Bolsøneskrysset) og Kryss 3 (Birger Hatlebakks veg X Verftsgata) 
Delelement 2: Kryss 2 (Fuglsetkrysset) og Kryss 4 (Ny rundkjøring Verftsgata) 
Delelement 3:  Kryss 5 (T-kryss i Enenvegen), Kryss 6 (Rundkjøring Enenvegen X 

Tostenbakken X Fuglsetbakken) og Kryss 7 (Fuglsetbakken X 
Nerlandsvegen)  

 
For hvert delelement vurderes også tilhørende vegstrekninger til kryssene. 
 

4.2.1 Delelement 1 

Delelement 1 omfatter Kryss 1 (Bolsøneskrysset) og Kryss 3 (Birger Hatlebakks veg X Verftsgata), 
samt vegen øst for Bolsøneskrysset, vegen fram til fremtidig tunnel og Birger Hatlebaks veg. Tabell 
4 viser uønskede hendelser identifisert for delelement 1.  

Tabell 4: Identifiserte uønskede hendelser for Delelement 1  

ID-nr Uønsket hendelse 

ID-1-1 Påkjørsel bakfra som følge av stans eller forsinkelser ved en ulykke i den fremtidige 
tunnelen 

ID-1-2 Påkjørsel bakfra inn mot Bolsøneskrysset fra fremtidig tunnel 

ID-1-3 Møteulykke som følge av at det kjøres i feil kjørebane inn mot det framtidige 
tunnelinnløpet fra Bolsøneskrysset. 

ID-1-4 Påkjøring bakfra ved avkjørsel vest for Bolsøneskrysset 

ID-1-5 Påkjørsel av person ved busstopp vest for Bolsøneskrysset 

ID-1-6 Sidekollisjon i Bolsøneskrysset og Fuglsetkrysset 

ID-1-7 Påkjøring myke trafikanter i kryss 3 (Birger Hatlebakks veg x Verftsgata) 

ID-1-8 Påkjøring bakfra ved avkjørsel til Shell i Birger Hatlebaks veg 
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4.2.2 Delelement 2 

Delelement 2 omfatter Kryss 2 (Fuglsetkrysset) og Kryss 4 (ny rundkjøring Verftsgata), samt 
Verftsgata og E39 mellom Bolsøneskrysset og Fuglsetkrysset. Tabell 5 viser uønskede hendelser 
identifisert for delelement 2. 

Tabell 5: Identifiserte uønskede hendelser for Delelement 2 

ID-nr Uønsket hendelse 

ID-2-1 Påkjørsel av person ved busstopp mellom rundkjøringene Kryss 1 (Bolsønes-
krysset) og Kryss 2 (Fuglsetkrysset) 

ID-2-2 Påkjørsel av syklist som sykler på E39 

ID-2-3 Påkjørsel av person eller syklist i Verftsgata 

ID-2-4 Bilister, syklister og fotgjengere blir skadet av fallende last fra kraner over 
Verftsgata ved ny rundkjøring i Verftsgata (kryss 4) 

ID-2-5 Vogntog får problemer i Kryss 4 (ny rundkjøring i Verftsgata) 

ID-2-6 Sidekollisjon i Fuglsetkrysset 

ID-2-7 Påkjøring bakfra ved avkjørsel til Statoil 

 

4.2.3 Delelement 3 

Delelement 3 består av (T-kryss i Enenvegen), Kryss 6 (Rundkjøring Enenvegen X Tostenbakken 
X Fuglsetbakken) og Kryss 7 (Fuglsetbakken X Nerlandsvegen), samt Enenvegen og vegene 7-10 
på reguleringskartet. Tabell 6 viser uønskede hendelser identifisert for delelement 3. 

Tabell 6: Identifiserte uønskede hendelser for Delelement 3  

ID-nr Uønsket hendelse 

ID-3-1 Påkjørsel inne på Rema 1000 sitt område 

ID-3-2 Kollisjon mellom syklist og bilist ved rundkjøring i Enenvegen. 

ID-3-3 Påkjørsel av syklist på E39 som følge av at syklist kommer inn i Fuglset-
rundkjøringen fra Enenvegen 

ID-3-4 Kollisjon mellom syklist og fotgjenger på gangveg forbi busslommen i Enenvegen 

ID-3-5 Farlige situasjoner som følge av at vogntog får problemer i Enenvegen 

 

4.3 VURDERING AV RISIKO  

Risikovurdering av de uønskede hendelsene for hvert av delelementene er vist i vedlegg 1-3. 
Mulige risikoreduserende tiltak er også beskrevet.  
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5 Risikovurdering anleggsfase 
5.1 IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER  

Det er identifisert uønskede hendelser for henholdsvis fase 1 (ID-4-x), fase 2 (ID-5-x) og fase 3 (ID-
6-x). For anleggsfasen er følgende uønskede hendelser identifisert: 

1. Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på E39 
(ID-4-1, ID-5-1 og ID-6-1) 

2. Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster i 
Verftsgata (ID-4-2, ID-5-2) 

3. Påkjøring av myke trafikanter (ID-4-3, ID-5-3 og ID-6-2) 
4. Manglende atkomst for brannvesenet (ID-4-4, ID-5-4 og ID-6-3) 

I tillegg er det mulig at driving av fremtidig tunnel vil foregå samtidig med dette anleggsarbeidet. 
Dette arbeidet må i så fall koordineres. 

5.2 VURDERING AV RISIKO  

Risikovurdering av de uønskede hendelsene for hver av fasene vist i vedlegg 4, 5 og 6. Mulige 
risikoreduserende tiltak er også beskrevet.  

 

 



 Oppdragsnr.: 5145617 

  

Reguleringsplan E39 Bolsønes-Fuglset | Risikovurdering Revisjon: C02 

n:\514\56\5145617\5 arbeidsdokumenter\52 risikoanalyse\rapport\c02\rapport risikovurdering_c02.docx 2015-06-17 | Side 26 av 44

 

6 Usikkerhet ved risikovurderingen 
Risikovurderingen er kvalitativ og baserer seg på analysegruppens evne til å avdekke relevante 
farer/forhold og å foreslå egnede risikoreduserende tiltak. Innkalte deltakere som manglet på møtet 
får risikovurderingen på høring, slik at også deres innspill er ivaretatt. Samlet anses derfor 
analysegruppen å inneha nødvendig kompetanse, og det vurderes som lite sannsynlig at 
vesentlige forhold eller tiltak er utelatt. 

I risikovurderingen er det vurdert frekvenser og konsekvenser innenfor kategoriene i Vegvesenets 
forslag til risikomatrise /1/. Kategoriseringen av frekvenser og konsekvenser er i hovedsak basert 
på faglig skjønn og registrerte hendelser de siste ca. 20 årene. Det bemerkes at en periode på 20 
år i utgangspunktet er et begrenset statistisk grunnlag, samtidig som det også kan være andre 
forhold som tilsier at historien ikke er egnet til å forutsi fremtidige hendelser. Som nevnt i metodikk-
kapitlet, er analyseformen grov og det er forsøkt å fokusere på særtrekk på vegsystemet. 
Feil/svakheter i underlaget for risikoestimering er derfor ikke vurdert å ha stor betydning for 
konklusjonene i risikovurderingen.  

Risikovurderingens konklusjoner anses å være robuste. 
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7 Konklusjon  
7.1 DRIFTSFASEN 

Det er gjennomført en risikovurdering av 20 uønskede hendelser for reguleringsplan Bolsønes – 
Fuglset slik vegsystemet vil framstå etter den planlagte utbyggingen. Risikovurderingene er 
synliggjort i risikomatrisen i figur 12.  

 Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte 

Svært ofte (minst 1 gang pr. år) ID-1-5    

Ofte (1 gang hvert 2. – 10. år) ID-1-4, ID-3-1, 
ID-3-5 

ID-3-2   

Sjelden (1 gang hvert 10 – 30. år) 
ID-1-7, ID-1-8, 
ID-2-2, ID-2-3, 
ID-2-7, ID-3-4 

ID-1-1, ID-1-2, 
ID-1-3, ID-1-6, 
ID-2-1, ID-2-5, 
ID-2-6, ID-3-3 

ID-2-4  

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 30. år)     

Figur 12: Risikomatrise driftsfasen 

Risikovurderingen viser at det ikke er noen uønskede hendelser som er vurdert å havne i rødt 
område (stor risiko). Hendelsene påkjørsel av person ved busstopp vest for Bolsøneskrysset, 
kollisjon mellom syklist og bilist ved rundkjøring i Enenvegen og at bilister, syklister og fotgjengere 
blir skadet av fallende last fra kraner over Verftsgata ved ny rundkjøring i Verftsgata er de 
uønskede hendelsene som vurderes å ha høyest risiko (oransje område). Øvrige hendelser er 
vurdert å ha en viss risiko (gult område) eller liten risiko (grønt område).  

Risikoreduserende tiltak er foreslått for hendelser i det oransje og gule området, og også til en viss 
grad i det grønne området der dette er vurdert hensiktsmessig. Tiltakene foreslått i vedlegg 1-3 er 
sortert på om de anbefales å iverksettes eller om de bør vurderes ut fra en nærmere vurdering 
(kost/nytte etc.): 

Følgende tiltak anbefales å iverksettes: 

1. Trafikken fra rundkjøringen på E39 stanses med lys eller bom ved rundkjøringen, og ikke 
nær tunellutløpet, ved en hendelse i tunnelen. Det må tilrettelegges for en god kobling 
mellom de to planområdene i videre planlegging. (ID-1-1) 

2. Sikre tilstrekkelig areal for oppstilling av utrykningskjøretøy ved hendelse i tunnelen, og det 
må sørges for kryssingsmulighet mellom de to vegbanene inn og ut av tunnelen, bl.a. av 
hensyn til framkommelighet for utrykningskjøretøyer.(ID-1-1) 

3. Hastigheten i den framtidige tunnelen ut mot dagsonen mot Bolsøneskrysset må ikke være 
mer enn 60 km/t fordi avstanden mellom utløpet og rundkjøringen er tilpasset denne 
fartsgrensen (egen risikovurdering av tunnelen forutsettes gjennomført i forbindelse med 
framtidig reguleringsplan for selve tunnelen). (ID-1-2) 
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4. Tydelig skilting langs trafikkøyer må etablerers til det fremtidige tunnelinnløpet for å 
forebygge at det kjøres i feil kjørebane her. Dette må løses i reguleringsplanen for 
tunnelen, men det bør legges til rette for god koordinering mellom de to planene. (ID-1-3) 

5. Ikke etablere flere avkjørsler enn den som er planlagt per i dag i gaten vest for 
Bolsønesrundkjøringen. (ID-1-4) 

6. Beplante rabatt mellom bilister og gangvegen i gaten vest for Boldøneskrysset, eventuelt 
gjerde/rekkverk, for å hindre kryssing over E39 til/fra busstoppet i gaten. (ID-1-5) 

7. God skilting i området ved avkjørsel til Shell i Birger hatlebaks veg og avkjørsel til Statoil 
mellom Fuglsetkrysset og ny rundkjøring i Verftsgata (det er kort avstand mellom 
rundkjøringene på hver side av avkjørslene) (ID-1-8, ID-2-7). 

8. God skilting av gang- og sykkelvegnettet, viktig å få syklistene over på sykkelfeltet så de 
ikke velger E39. (ID-2-2, ID-3-3) 

9.  Det er vurdert ikke forenelig å ha tårnkrana og planlagt løsning (flytte kran, anskaffe andre 
typer kraner, flytte verftet etc.) (ID-2-4) 

10. Endre løsningen på rundkjøringen i Verftsgata slik at den blir mer romslig (Vogntog trenger 
mer plass mot midten) (ID-2-5) 

11. Eier av tomta til Rema 1000 anbefales å legge forholdene best mulig til rette for å redusere 
ulykker på Rema 1000s område. Eksempel på tiltak kan være å flytte inngangspartiet, øke 
arealet for parkering, etablere sperre utenfor butikken for å hindre personer går rett ut foran 
vogntog etc. Evt. flytte Rema 1000. (ID-3-1) 

12. Enenvegen bør ikke være forkjørsveg. (ID-3-2) 
13. Etablere «romlemerking» på sykkelvegen i forkant av kryssing av bilveg i rundkjøringen i 

Enenvegen. (ID-3-2) 
14. Viktig med god drift og vedlikehold av Enenvegen på grunn av stigningen for vogntog 

(måking, strøing, etc.) (ID-3-5) 
 

Følgende tiltak bør vurderes ut fra en nærmere vurdering (kost/nytte etc.):  

15. Vurdere å redusere fartsgrensen i gaten vest for Bolsønesrundkjøringen ned til 40 km/t. 
Redusert fartsgrense ned til 40 km/t krever også fysiske tiltak som for eksempel 
fartsdumper, og dette må vurderes opp mot ulemper som dette kan medfølge. (ID-1-4) 

16. Vurdere å etablere en trapp ved lehuset til busstoppet i gaten vest for Bolsøneskrysset opp 
mot gangbruen, slik at det blir kortere veg å gå for å komme til andre siden av E39. (ID-1-
5) 

17. Vurdere å ikke merke rundkjøringene i Bolsøneskrysset og Fuglsetkrysset som 2-felts 
rundkjøring (siden det ikke er plass til at to vogntog kjører samtidig i rundkjøringen, og det 
må også påregnes at i noen tilfeller vil vogntoget ta noe av det andre feltet i rundkjøringene 
også). Også vurdere å gjøre kjørefeltene i rundkjøringene bredere, hvis det er plass (ID-1-
6, ID-2-6)) 

18. Vurdere tiltak for å hindre at syklister kommer raskt ut i rundkjøringen Birger Hatlebaks veg 
x Verftsgata (sakseløsning etc.). Ulike typer hindringer vil imidlertid kunne gi problemer for 
vintervedlikehold og brøyting. (ID-1-7) 

19. Vurdere rekkverk også i midtrabatten på E39 ved busstoppet mellom 
Bolsønesrundkjøringen og Fuglsetrundkjøringen (ID-2-1) 

20. Vurdere å etablere vegrekkverk mot gangvegen i rundkjøringen i Verftsgata (må vurderes 
opp mot faren for at motorsykkel bli skvist mellom rekkverk og vogntog på grunn av kun ett 
felt inn i rundkjøringen (ble på analysemøtet vurdert som lite sannsynlig)) (ID-2-5) 
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21. Vurdere å etablere egen avkjørsel for varetransport til Rema 1000 (det ble på 
analysemøtet oppgitt at det er vanskelig å etablere flere avkjørsler enn den ene som er 
planlagt, på grunn av gang- og sykkelveg plassering). (ID-3-1) 

22. Vurdere opphøyd fotgjengerovergang/gangfelt i rundkjøringen i Enenvegen (vil 
hovedsakelig bidra til at bilister senker farten, men vil i liten grad hjelpe for å senke farten 
på syklister). (ID-3-2) 

23. Vurdere planfri kryssing av rundkjøringen i Enenvegen (kryssing i plan er imidlertid vurdert 
av de prosjekterende til å være den beste løsningen av flere årsaker). 

 
7.2 ANLEGGSFASEN 

Det er gjennomført en risikovurdering av 11 uønskede hendelser for anleggsfasen av 
reguleringsplan Bolsønes – Fuglset. Risikovurderingene er synliggjort i risikomatrisen i figur 13.  

 Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drepte 

Svært ofte (minst 1 gang pr. år)     

Ofte (1 gang hvert 2. – 10. år) ID-4-1, ID-4-2, 
ID-5-1, ID-5-2, 

ID-6-1,  

ID-4-3, ID-5-3, 
ID-6-2 

  

Sjelden (1 gang hvert 10 – 30. år) 
 

ID-4-4, ID-5-4, 
ID-6-3 

  

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 30. år)     

Figur 13: Risikomatrise anleggsfase 

Risikovurderingen viser at det ikke er noen uønskede hendelser som er vurdert å havne i rødt 
område (stor risiko). Hendelser med påkjøring av myke trafikanter i alle tre fasene er vurdert å ha 
høyest risiko (oransje område). Øvrige hendelser er vurdert å ha en viss risiko (gult område).  

Risikoreduserende tiltak er foreslått for hendelser i det oransje og gule området. Tiltakene foreslått 
i vedlegg 4-6 er sortert på om de anbefales å iverksettes eller om de bør vurderes ut fra en 
nærmere vurdering (kost/nytte etc.): 

Følgende tiltak anbefales å iverksettes: 

1. Midlertidige rundkjøringer må være utformet slik at tungtransport kan kjøre sikkert gjennom 
dem. (ID-4-1, ID-4-2, ID-5-1, ID-5-2) 

2. Adkomst/varetransport til næringsområder må ivaretas, det skal til enhver tid være tilgang 
til eiendommene. Sikker adkomst må planlegges (slakest mulig innkjøringer etc.). Må inn i 
konkurransegrunnlaget.(ID-4-1, ID-4-2), ID-5-1, ID-5-2, ID-6-1) 

3. God skilting og merking. (ID-4-1, ID-4-2, ID-4-3, ID-5-1, ID-5-2, ID-5-3, ID-6-1, ID-6-2) 
4. Tilstrekkelig belysning. (ID-4-1, ID-4-2, ID-4-3, ID-5-1, ID-5-2, ID-5-3, ID-6-1, ID-6-2) 
5. Busslommer bør etableres utenfor anleggsområdet. (ID-4-3, ID-5-3) 
6. Adkomst for brannvesenet må opprettholdes til alle eiendommer og næringsområder. (ID-

4-4, ID-5-4, ID-6-3) 
7. Nødetatene må informeres underveis. (ID-4-4, ID-5-4, ID-6-3) 
8. Avsette en definert plass til atkomst for brannbil i evt. anleggsområder der dette er eneste 

gjennomkjøringsveg (må inn i konkurransegrunnlaget til entreprenør). Dette gjelder for 
eksempel i Birger hatlebaks veg i fase 2 (ID-4-4, ID-5-4, ID-6-3) 

9. Etablere midtrabatt opp Enenvegen i fase 2 som i permanent fase. (ID-5-1) 
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Følgende tiltak bør vurderes ut fra en nærmere vurdering (kost/nytte etc.):  

10. Vurdere enveistrafikk til og fra byen (for eksempel inn til byen oppe og ut under), som kan 
opprettholdes i alle fasene. Trafikksikkerhet må imidlertid vurderes ved denne løsningen, 
blant annet ønsker ikke Verftsgata trafikk fra E39 på grunn av mye fotgjengere. (ID-4-1) 

11. Vurdere å etablere gang- og sykkelvegen oppe før fase 1, slik at gangtrafikken ledes helt 
bort fra anleggsområde i midten langs E39 før fase 1. Eventuelt vurdere om det er mulig å 
legge planlagt gangveg på nordsiden av E39 litt lenger opp, slik at man får skilt denne mer 
fra midlertidig veg og fra anleggsområdet. (ID-4-1, ID-4-3) 

12. Vurdere rundkjøring i stedet for T-kryss løsningen som er planlagt ved Glamox (mulig det 
da må reguleres inn et litt større anleggsbelte her) (ID-4-2) 

13. Få en lenke til Statoil fra Verftsgata så snart som mulig i løpet av fase 1. (ID-4-2) 
14. Vurdere løsninger som gjør at kulverten under E39 kan gjøres helt ferdig i fase 2, slik at 

det kun er gaten som gjenstår i fase 3. (ID-6-1) 
15. Vurdere å holde ett kjørefelt åpent i gaten vest for Bolsøneskrysset og kjøre enveistrafikk 

(ikke stenge den helt). (ID-6-1, ID-6-3) 

 
Overordnet er det vurdert at for trafikksikkerheten i anleggsfasen vil det være viktig å etablere mest 
mulig forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra dag til dag. Dette vil blant annet si å 
etablere permanente gang- og sykkelveger så tidlig som mulig, og i god avstand fra 
anleggsområder. Færre faser vil også bidra til mer forutsigbarhet for trafikantene. 

I tillegg er det mulig at driving av fremtidig tunnel vil foregå samtidig med dette anleggsarbeidet. 
Dette arbeidet må i så fall koordineres. 
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9 Vedlegg 
 

Vedlegg 1 Risikovurdering driftsfasen, delelement 1 

Vedlegg 2 Risikovurdering driftsfasen, delelement 2 

Vedlegg 3 Risikovurdering driftsfasen, delelement 3 

Vedlegg 4 Risikovurdering anleggsfasen, fase 1 

Vedlegg 5 Risikovurdering anleggsfasen, fase 2 

Vedlegg 6 Risikovurdering anleggsfasen, fase 3
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VEDLEGG 1 - RISIKOVURDERING DRIFTSFASEN, DELELEMENT 1 

ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-1-1 Påkjørsel bakfra 
som følge av 
stans eller 
forsinkelser ved 
en hendelse i 
den fremtidige 
tunnelen  

Trafikanter som kommer ut fra 
Bolsønesrundkjøringen på E39 og skal inn i 
den framtidige tunnelen, må stoppe grunnet 
ulykke i den fremtidige tunnelen. Dersom 
dette kommer brått på kan det være fare for 
påkjørsel bakfra.  

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Trafikken fra rundkjøringa på E39 stanses med 
lys eller bom ved rundkjøringa, og ikke nær 
tunellutløpet.  

- Sikre tilstrekkelig areal for oppstilling av 
utrykningskjøretøy ved hendelse i tunnelen.  

- Det må sørges for kryssingsmulighet mellom 
de to vegbanene inn og ut av tunnelen, bl.a. av 
hensyn til framkommelighet for 
utrykningskjøretøyer. 

- Det må tilrettelegges for en god kobling mellom 
de to planområdene i videre planlegging. 

ID-1-2 Påkjørsel bakfra 
inn mot 
Bolsøneskrysset 
fra fremtidig 
tunnel 

Høy hastighet ut fra tunnelen.  Sjelden Hardt 
skadd 

 - Hastigheten i den framtidige tunnelen ut mot 
dagsonen må ikke være mer enn 60 km/t fordi 
avstanden mellom utløpet og rundkjøringen er 
tilpasset denne fartsgrensa. 

- Egen risikovurdering av tunnelen forutsettes 
gjennomført i forbindelse med framtidig 
reguleringsplan for selve tunnelen. 

ID-1-3 Møteulykke 
mellom 
Bolsøneskrysset 
og fremtidig 
tunnelåpning 

Dårlig skilting langs trafikkøyer kan føre til 
at det kjøres i feil kjørebane inn mot det 
framtidige tunnelinnløpet fra 
Bolsøneskrysset. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Tydelig skilting langs trafikkøyer må etablerers 
til det fremtidige tunnelinnløpet for å forebygge 
at det kjøres i feil kjørebane her. Dette må 
løses i reguleringsplanen for tunnelen, men det 
bør legges til rette for god koordinering mellom 
de to planene. 

ID-1-4 Påkjøring bakfra 
ved avkjørsel på 
gaten vest for 
Bolsøneskrysset 

Strekningen vest for Bolsøneskrysset er 
definert som gate, og det er planlagt en 
avkjørsel her. Fartsgrensen er planlagt til 
50 km/t. Påkjøring bakfra når bil foran 
stopper for å kjøre av.  

Ofte Lettere 
skadd 

 - Ikke etablere flere avkjørsler enn den som er 
planlagt per i dag i gaten. 

- Redusere fartsgrensen (må vurderes opp mot 
ulemper som følge av at 40 km/t også krever 
fysiske tiltak som for eksempel fartsdumper). 

ID-1-5 Påkjørsel av 
person ved 
busstopp vest 
for 
Bolsøneskrysset 

Busstoppet trafikkeres av lokale busser fra 
Enenvegen og andre busser som kommer 
østfra på E39. Mange gående fra dette 
stoppet skal til Glamox, og i dag går de 
tilbake til lyskrysset for å krysse over E39. 
Dette vil ikke lenger være med ny 

Svært 
ofte 

Lettere 
skadd 

 - Beplante rabatt mellom bilister og gangvegen, 
eventuelt gjerde/rekkverk, for å hindre kryssing 
over E39. 

- Etablere en trapp ved lehuset opp mot 
gangbruen (slik at det blir kortere veg å gå for 
å komme til andre siden av E39). 
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ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

planløsning, da må eksisterende gangbro 
benyttes. Det kan tenkes at enkelte vil bli 
fristet til å krysse E39 ved busstoppet. Det 
er ikke planlagt midtrabatt i dag. 
Fartsgrense 40 km/t. 

ID-1-6 Sidekollisjon i 
Bolsøneskrysset 
og 
Fuglsetkrysset 

Det er planlagt skiltet som 2-felts 
rundkjøringer. Vogntog og bil vil kunne 
kjøre samtidig i rundkjøringen, men det vil 
måtte påregnes at i noen tilfeller vil 
vogntoget ta noe av det andre feltet i 
rundkjøringen også. Fare for sidekollisjon i 
slike situasjoner.  

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Vurdere å ikke merke rundkjøringen som 2-
felts rundkjøring 

- Gjøre kjørefeltene i rundkjøringen bredere 
(hvis det er plass) 

ID-1-7 Påkjøring myke 
trafikanter i 
kryss 3 (Birger 
Hatlebakks veg 
x Verftsgata) 

Gang og sykkelveg krysser i plan ved 
rundkjøringen. Flere ansatte i 
industriområdet som sykler, og det er en 
målsetting å få en større andel syklister i 
fremtiden. Fartsgrensen er planlagt til 40 
km/t. 

Sjelden Lettere 
skadd 

 - Vurdere tiltak for å hindre at syklister kommer 
raskt ut i rundkjøringen (sakseløsning etc.) 
Ulike typer hindringer vil imidlertid kunne gi 
problemer for vintervedlikehold og  brøyting. 

ID-1-8 Påkjøring bakfra 
ved avkjørsel til 
Shell i Birger 
Hatlebakks veg 

Ingen avkjørsel til Shell fra Verftsgata. Ny 
avkjørsel etableres mellom rundkjøringene 
Kryss 1 (Bolsøneskrysset) og Kryss 3 
(Birger Hatlebakks veg x Verftsgata). Det er 
kort avstand mellom disse to 
rundkjøringene, noe som også vil kunne 
være utfordrende i forhold til skilting. 
Fartsgrensen er planlagt til 40 km/t.  

Sjelden Lettere 
skadd 

 - God skilting i området.  
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VEDLEGG 2 - RISIKOVURDERING DRIFTSFASEN, DELELEMENT 2 

ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-2-1 Påkjørsel av 
person ved 
busstopp 
mellom 
rundkjøringene 
Kryss 1 
(Bolsønes-
krysset) og 
Kryss 2 
(Fuglsetkrysset) 

Det kan tenkes at enkelte vil bli fristet til å 
krysse E39 ved busstoppet. Midtrabatten er 
planlagt med gress, beplantning og kantstein 
(ikke rekkverk), noe som kan hindre kryssing 
av E39. I tillegg ligger gangvegen på nordsiden 
av E39 4 meter lavere enn terrenget, noe som 
også vil gjøre at det ikke er naturlig å krysse 
E39 fra busstoppet over til nordsiden. 
Fartsgrense på E39 her er planlagt til 60 km/t. 
Omleggingen av gangvegen vil ikke bidra til 
vesentlig omveg for fotgjengere fra busstoppet 
enn slik situasjonen er i dag. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Vurdere rekkverk også i midtrabatten. 

ID-2-2 Påkjørsel av 
syklist som 
velger å sykle 
på E39 
istedenfor det 
etablerte 
sykkelnettet 

Det vil være tre sykkelnett som kan brukes; 
øvre, midtre og nedre (øvre og nedre vil være 
best, den midtre har mye høydeforskjeller). Det 
vurderes som lite sannsynlig at syklister vil bli 
fristet til å sykle på E39 istedenfor å bruke et 
av de etablerte sykkelnettene.  

Sjelden Lettere 
skadd 

 - Viktig å få syklistene over på sykkelfeltet 
så de ikke velger E39.   

ID-2-3 Påkjørsel av 
syklist i 
Verftsgata 

I Verftsgata ligger Bolsøneshallen med mange 
fritidsaktiviteter. Mange kjører bil til og fra, men 
også noen som går eller sykler. I dag er det 
vanskelig å gå der – tiltak med å etablere 
gang- og sykkelfelt vil gi en forbedring 
sammenlignet med dagens situasjon. Det er 
planlagt fartsgrense 40 km/t, uten humper av 
hensyn til vogntog. I Verftsgata kjøres det mye 
tunge kjøretøy, fare for påkjørsel av syklister 
som evt. velger å kjøre i vegen i Verftsgata.  

Sjelden Lettere 
skadd 
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ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-2-4 Bilister, syklister 
og fotgjengere 
blir skadet av 
fallende last fra 
kraner over 
Verftsgata ved 
ny rundkjøring i 
Verftsgata 
(kryss 4) 

Tårnkran plassert på verftet med rekkevidde 
på 35 meter. Deler av Verftsgata vil ligge 
innenfor rekkevidden til tårnkrana. Fallende 
last kan skade bilister, fotgjengere og syklister. 
Også problem når den står fristilt og pendler, 
nedfall av is og annet.  

Sjelden Drept  - Det er vurdert ikke forenelig å ha tårnkrana 
og planlagt løsning (flytte kran, anskaffe 
andre typer kraner, flytte verftet etc.) 

ID-2-5 Påkjørsel av 
fotgjenger/ 
syklist i Kryss 4 
(ny rundkjøring i 
Verftsgata) 

Rundkjøringen ble på analysemøtet vurdert å 
kunne bli et problem for vogntog, da man må 
langt ut i kurven for å få hele vogntoget rundt. 
Dette vil medføre situasjoner hvor vogntoget 
blokkerer hele rundkjøringen.  

Gangvegen er presset helt inntil 
rotasjonsfeltet, på grunn av lite plass i 
området. Når det blir trangt kan det bli økt 
utfordring for trafikksikkerheten og økt fare for 
påkjørsel av fotgjengere og syklister på gang- 
og sykkelfeltet. Vogntog vil ha lav fart i 
rundkjøringen. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Endre løsningen slik at rundkjøringen blir 
mer romslig (trenger mer plass mot 
midten) 

- Etablere vegrekkverk mot gangvegen (liten 
sannsynlighet for at motorsykkel bli skvist 
mellom rekkverk og vogntog på grunn av 
kun ett felt inn i rundkjøringen) 

ID-2-6 Sidekollisjon i 
Fuglsetkrysset 

Det er planlagt skiltet som 2-felts rundkjøring. 
Vogntog og bil vil kunne kjøre samtidig i 
rundkjøringen, men det vil måtte påregnes at i 
noen tilfeller vil vogntoget ta noe av det andre 
feltet i rundkjøringen også. Fare for 
sidekollisjon i slike situasjoner. 

Det kan også oppstå sidekollisjon i situasjoner 
der vogntog kommer fra øst og skal opp 
Enenvegen. Kan da komme i konflikt med for 
eksempel motorsykkel som skal rett fram i 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Vurdere å ikke merke rundkjøringen som 
2-felts rundkjøring 

- Gjøre kjørefeltene i rundkjøringen bredere 
(hvis det er plass) 
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ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

rundkjøringen. Det ble på analysemøtet 
vurdert at det er forholdsvis god plass for 
vogntog til å svinge opp Enenvegen fra øst. 

ID-2-7 Påkjøring bakfra 
ved avkjørsel til 
Statoil 

Avkjørsel til bensinstasjon etableres mellom 
Fuglsetkrysset og ny rundkjøring i Verftsgata. 
Det er kort avstand mellom disse to 
rundkjøringene, noe som også vil kunne være 
utfordrende i forhold til skilting. Fartsgrensen 
er planlagt til 40 km/t. 

Sjelden  Lettere 
skadd 

 - God skilting i området 
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VEDLEGG 3 - RISIKOVURDERING DRIFTSFASEN, DELELEMENT 3 

ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-3-1 Påkjørsel inne 
på Rema 1000 
sitt område 

Endret trafikkmønster som følge av endret 
vegsystem. Kun en avkjøring til Rema 1000 i 
ny situasjon, det vil si at kunder og 
varetransport må benytte samme avkjørsel. 
Uoversiktlig og trangt ved inngangspartiet med 
bilister, gående og varelevering på samme 
areal.  

Det ble på analysemøtet oppgitt at det hver 
dag trafikkerer minst fire vogntog og et visst 
antall andre større kjøretøy. Kjøretøy vil ha lav 
fart på området, noe som vil bidra til å 
redusere konsekvensen ved en eventuell 
påkjørsel. 

Ofte  Lettere
skadd 

 - Eier av tomta anbefales å legge forholdene 
best mulig til rette for å redusere ulykker på 
Rema 1000s område. Eksempel på tiltak 
kan være å flytte inngangspartiet, øke 
arealet for parkering, etablere sperre 
utenfor butikken for å hindre personer går 
rett ut foran vogntog etc. Evt. flytte Rema 
1000. 

- Vurdere å etablere egen avkjørsel for 
varetransport (det ble på analysemøtet 
oppgitt at det ikke er mulig å etablere flere 
avkjørsler enn den ene som er planlagt, på 
grunn av gang- og sykkelveg plassering). 

ID-3-2 Kollisjon mellom 
syklist og bilist 
ved rundkjøring i 
Enenvegen. 

Den øvre linjen består av sykkelveg med 
fortau. Sykkelveg og fortau er delt med 
avvisende skråstilt kantstein. Det blir merket to 
kjøreretninger i sykkelvegen, dette innbyr til 
stor fart. Syklister kommer i stor fart ned 
Enenvegen. Fartsgrensen er 40 km/t. Fare for 
påkjørsel når de krysser vegen ved den nye 
rundkjøringen.  
 
Området ved rundkjøringen er forholdsvis flatt, 
med et høybrekk på toppen av krysset. Det 
kan være positivt i forhold til at syklister 
naturlig vil senke farten inn mot rundkjøringen. 
 

Ofte  Hardt 
skadd 

 - Enenvegen bør ikke være forkjørsveg. 
- Etablere «romlemerking» på sykkelvegen i 

forkant av kryssing av bilveg. 
- Opphøyd fotgjengerovergang/gangfelt (vil 

hovedsakelig bidra til at bilister senker 
farten, men vil i liten grad hjelpe for å senke 
farten på syklister). 

- Planfri kryssing (kryssing i plan er imidlertid 
vurdert av de prosjekterende til å være den 
beste løsningen av flere årsaker). 
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ID-nr Uønsket 
hendelse 

Årsaker S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-3-3 Påkjørsel av 
syklist på E39 
som følge av at 
syklist kommer 
inn i Fuglset-
rundkjøringen 
fra Enenvegen 

Syklister som kommer ned mot rundkjøringen i 
Enenvegen kan bli fristet til å sykle rett over 
rundkjøringen og ikke følge sykkelfeltet. 
Dersom de kommer for langt ned i Enenvegen 
vil det bli vanskelig å snu før de kommer ut på 
E39 ved Fuglsetrundkjøringen, på grunn av 
midtrabatten i Enenvegen.   
 
Planlagt løsning gir imidlertid ikke lange 
omveger for syklistene, og dette vil bidra til å 
redusere sannsynligheten for denne 
hendelsen.  
 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Godt skiltet sykkelveg 

ID-3-4 Kollisjon mellom 
syklist og 
fotgjenger på 
gangveg forbi 
busslommen i 
Enenvegen 

Gangvegen forbi busslommen i Enenvegen 
kan tenkes å benyttes som snarvei for 
syklister, og farlige situasjoner i forhold til 
fotgjengere kan oppstå. Busskuret vil imidlertid 
være i vegen og således redusere 
sannsynligheten for denne hendelsen. 

Sjelden Lettere 
skadd 

  

ID-3-5 Farlige 
situasjoner som 
følge av at 
vogntog får 
problemer opp 
Enenvegen 

Alt av tungtrafikk til Wist og Rema må kjøre 
opp Enenvegen til rundkjøringen i Enenvegen. 
Enenvegen er planlagt med 3% stigning 
nederst ved Fuglsetkrysset og deretter 6% før 
det flater ut mot rundkjøringen i Enenvegen. 
Påkjøring bakfra, farlige snuoperasjoner av 
bilister (kommer ikke forbi på grunn av 
rekkverk i midtrabatten i Enenvegen).  

Ofte Lettere 
skadd 

 - Viktig med drift og vedlikehold av 
Enenvegen (måking, strøing, etc.) 
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VEDLEGG 4 – RISIKOVURDERING ANLEGGSFASE, FASE 1 

ID-nr. Uønsket 
hendelse 

Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-4-1 Møteulykker, 
påkjøring 
bakfra og 
sidekollisjoner 
som følge av 
endret 
kjøremønster 
på E39 

Endret kjøremønster kan i seg selv 
bidra til trafikkulykker. Litt smalere 
kjørefelt enn i dag. Flere avkjøringer 
fjernes/endres.  
 
Redusert fartsgrense i denne fasen 
kan bidra til å redusere sannsynlighet 
og konsekvens. 
 
 
 
 

Ofte Lettere 
skadd 

 - Etablere mest mulig forutsigbarhet for trafikantene vil 
være viktig ift. trafikksikkerhet, ikke endringer fra dag 
til dag. Vurdere enveistrafikk til og fra byen (for 
eksempel inn til byen oppe og ut under), som kan 
opprettholdes i alle fasene. Trafikksikkerhet må 
imidlertid vurderes ved denne løsningen, blant annet 
ønsker ikke Verftsgata trafikk fra E39 på grunn av 
mye fotgjengere.  

- Vurdere om det er mulig å legge vegen på nordsiden 
av E39 lenger opp enn den er planlagt i dag (mulighet 
for å gjøre seg helt ferdig med rundkjøringene i denne 
fasen da kan vurderes) 

- Midlertidige rundkjøringer må være utformet slik at 
tungtransport kan kjøre sikkert gjennom dem.  

- Adkomst/varetransport til næringsområder må 
ivaretas, det skal til enhver tid være tilgang til 
eiendommene. Sikker adkomst må planlegges 
(slakest mulig innkjøringer etc.). Må inn i 
konkurransegrunnlaget. 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-4-2 Møteulykker, 
påkjøring 
bakfra og 
sidekollisjoner 
som følge av 
endret 
kjøremønster i 
Verftsgata 

Endret kjøremønster kan i seg selv 
bidra til trafikkulykker. Litt smalere 
kjørefelt enn i dag. Flere avkjøringer 
fjernes/endres. Innkjøring til verftet 
blir utfordring i denne fasen.  
 
Redusert fartsgrense i denne fasen 
kan bidra til å redusere sannsynlighet 
og konsekvens. 
 
 
 
 

Ofte Lettere 
skadd 

 - Etablere mest mulig forutsigbarhet for trafikantene vil 
være viktig ift. trafikksikkerhet, ikke endringer fra dag 
til dag.  

- Midlertidige rundkjøringer må være utformet slik at 
tungtransport kan kjøre sikkert gjennom dem.  

- Vurdere rundkjøring i stedet for T-kryss løsningen 
som er planlagt ved Glamox (mulig det da må 
reguleres inn et litt større anleggsbelte her) 

- Få en lenke til Statoil fra Verftsgata så snart som 
mulig i løpet av fase 1. 

- Adkomst/varetransport til næringsområder må 
ivaretas, det skal til enhver tid være tilgang til 
eiendommene. Sikker adkomst må planlegges 
(slakest mulig innkjøringer etc.). Må inn i 
konkurransegrunnlaget. 
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ID-nr. Uønsket 
hendelse 

Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-4-3 Påkjøring av 
myke 
trafikanter 

Gangsystemet blir ganske likt som i 
dag. Gangveg legges inntil nordlig 
kjørefelt på E39 med tungsikring 
imellom. 

Flere gangkrysninger i 
anleggsområder.  

Det er planlagt tung sikring mellom 
myke trafikanter og biltrafikk, og 
anleggsområder skal gjerdes inn. 
Redusert fartsgrense i anleggsfasen. 

Ofte  Hardt 
skadd 

 - Etablere permanente gang- og sykkelveger så tidlig 
som mulig.  

- Etablere gang- og sykkelvegen oppe før fase 1, slik at 
gangtrafikken ledes bort fra anleggsområde i midten 
langs E39 før fase 1. Eventuelt vurdere om det er 
mulig å legge planlagt gangveg på nordsiden av E39 
litt lenger opp, slik at man får skilt denne mer fra 
midlertidig veg og anleggsområdet.  

- Busslommer bør etableres utenfor anleggsområdet. 
- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-4-4 Manglende 
adkomst for 
brannvesenet 

Vurdert som god i denne fasen. 
Innkjøring til verftet blir imidlertid en 
utfordring i denne fasen. Verftet har 
egne slukkemidler, og ved en brann 
her vil personer stort sett kunne flytte 
seg fra en brann. En mindre 
forsinkelse fra brannvesenet er 
vurdert å ikke utgjøre stor forskjell i 
konsekvensbildet sammenlignet med 
i dag. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Adkomst for brannvesenet må opprettholdes til alle 
eiendommer og næringsområder. 

- Nødetatene må informeres underveis. 
- Bør avsette en definert plass til atkomst for brannbil i 

evt. anleggsområder der dette er eneste 
gjennomkjøringsveg (må inn i konkurransegrunnlaget 
til entreprenør).  
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VEDLEGG 5 – RISIKOVURDERING ANLEGGSFASE, FASE 2 

ID-nr. Uønsket 
hendelse 

Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-5-1 Møteulykker, 
påkjøring bakfra 
og 
sidekollisjoner 
som følge av 
endret 
kjøremønster på 
E39 

Bruker de permanente rundkjøringene og 
hovedstrengene som er anlagt i fase 1 i denne 
fasen, men det vil bli litt smalere kjørefelt enn i 
permanent fase (både veg og rundkjøring).  
 
 

Ofte Lettere 
skadd 

 - Bør ha midtrabatt opp Enenvegen i denne 
fasen som i permanent fase.  

- Midlertidige rundkjøringer må være 
utformet slik at tungtransport kan kjøre 
sikkert gjennom dem.  

- Adkomst/varetransport til næringsområder 
må ivaretas, det skal til enhver tid være 
tilgang til eiendommene. Sikker adkomst 
må planlegges (slakest mulig innkjøringer 
etc.). Må inn i konkurransegrunnlaget. 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-5-2 Møteulykker, 
påkjøring bakfra 
og 
sidekollisjoner 
som følge av 
endret 
kjøremønster i 
Verftsgata 

Verftsgata opparbeides vekselsvis fra øst og 
vest for å sikre tilkomst til eiendommene. Vil bli 
en periode hvor trafikken ikke kan kjøre som i 
dag i Verftsgata. 
 

Ofte Lettere 
skadd 

 - Midlertidige rundkjøringer må være 
utformet slik at tungtransport kan kjøre 
sikkert gjennom dem.  

- Adkomst/varetransport til næringsområder 
må ivaretas, det skal til enhver tid være 
tilgang til eiendommene. Sikker adkomst 
må planlegges (slakest mulig innkjøringer 
etc.). Må inn i konkurransegrunnlaget. 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-5-3 Påkjøring av 
myke trafikanter 

Endret kjøremønster og gang- og 
sykkelmønster. Det er planlagt tung sikring 
mellom myke trafikanter og biltrafikk, og 
anleggsområder skal gjerdes inn. 

Myke trafikanter blir i fase 2 henvist til etablert 
gang- og sykkelveg oppe eller nede, ikke inn i 
anleggsområde i midten langs E39 som i fase 
1. Det kan tenkes at enkelte kan bli fristet til å 
ta snarvei mellom øvre og nedre gang- og 
sykkelveg. Anleggsområder vil imidlertid bli 
gjerdet inn. 

Ofte Hardt 
skadd 

 - Busslommer bør etableres utenfor 
anleggsområdet. 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 
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ID-nr. Uønsket 
hendelse 

Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-5-4 Manglende 
adkomst for 
brannvesenet 

Del av Birger Hatlebaksveg blir stengt, og 
brannvesenet må ta rute til venstre ved 
utkjøring på Birger Hatlebaksveg. Dette vil bli 
en omvei for å komme til flere områder. På den 
aktuelle strekningen vil det imidlertid ikke bli 
tung anleggstrafikk. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Adkomst for brannvesenet må 
opprettholdes til alle eiendommer og 
næringsområder. 

- Nødetatene må informeres underveis. 
- Bør avsette en definert plass til atkomst for 

brannbil i anleggsområdet i Birger 
Hatlebaksveg (må inn i 
konkurransegrunnlaget til entreprenør).  
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 3 

VEDLEGG 6 – RISIKOVURDERING ANLEGGSFASE, FASE 3 

ID-nr. Uønsket 
hendelse 

Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

ID-6-1 Møteulykker, 
påkjøring 
bakfra, 
sidekollisjoner 
som følge av 
endret 
kjøremønster på 
E39 

I denne fasen vil det foregå arbeider i 
forbindelse med kulverten i 
Fuglsetrundkjøringen og arbeider i forbindelse 
med gaten vest for Bolsønesrundkjøringen. 
Gaten er planlagt stengt, og trafikken vil ledes 
gjennom Birger Hatlebaksveg. Kan bli 
utfordringer i forbindelse med arbeider i gaten 
på grunn av plassering av brusøyler inn mot 
gaten. 
Redusert fartsgrense. 
 
 
 

Ofte  Lettere 
skadd 

 - Vurdere løsninger som gjør at kulverten 
kan gjøres helt ferdig i fase 2 (se under 
fase 2), slik at det kun er gaten som 
gjenstår i fase 3.  

- Vurdere å holde ett kjørefelt åpent i gaten 
og kjøre enveistrafikk (ikke stenge den 
helt).  

- Adkomst/varetransport til næringsområder 
må ivaretas, det skal til enhver tid være 
tilgang til eiendommene. Sikker adkomst 
må planlegges (slakest mulig innkjøringer 
etc.). Må inn i konkurransegrunnlaget. 

- God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-6-2 Påkjøring av 
myke trafikanter 

Endret kjøremønster og gang- og 
sykkelmønster. Det er planlagt tung sikring 
mellom myke trafikanter og biltrafikk, og 
anleggsområder skal gjerdes inn. 

Ofte Hardt 
skadd 

 -  God skilting og merking. 
- Tilstrekkelig belysning. 

ID-6-3 Manglende 
adkomst for 
brannvesenet 

Gaten vest for Bolsøneskrysset er planlagt 
stengt, og trafikken vil ledes gjennom Birger 
Hatlebaksveg. 

Sjelden Hardt 
skadd 

 - Adkomst for brannvesenet må 
opprettholdes til alle eiendommer og 
næringsområder. 

- Nødetatene må informeres underveis. 
- Vurdere å holde ett kjørefelt åpent i gaten 

og kjøre enveistrafikk (ikke stenge den 
helt). 

 


