
 

 

Utbyggingsområde midt 

Prosjektnummer: B11791 

30. april 2021 

                                                                                                                                                                                 

 

 

E136 Flatmark – Monge – 

Marstein 
Vedlegg til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse  Mime: 20/32086 



 

 



 

 

Forord 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 

konsekvensutredning for E136 Flatmark – Monge – Marstein. Konsekvensutredningen er utført etter 

metoden beskrevet i Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Vegsikkerhetsforskriften trådte i kraft 28. oktober 2011. Planene for E136 Flatmark – Marstein 

omfattes av forskriften, hvor det i §3 stilles krav om trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse. 

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen er vedlegg til prosjektets konsekvensanalyse (KU) i 

tråd med NA-rundskriv 5/2019 Retningslinjer til vegsikkerhetsforskriften og håndbok V712 

Konsekvensanalyser. 

Beregningsgrunnlaget i den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen er hentet fra prissatte 

konsekvenser i konsekvensutredningen. 

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvaal, Statens vegvesen Transport og Samfunn (seksjon Utredning 

midt) med bidrag fra Rolf Hamre, Gisle Fossen og Kurt Lødøen i prosjektet. May-Berit Eidsaune 

(Statens vegvesen, Utredning midt) har gjennomført de prissatte virkningsberegningene. 

 

 

Trondheim, 30. april 2021 
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1 Problemdefinisjon og vurdering av nåsituasjonen 

 

1.1 Beskrivelse av planområdet 

Strekningen er en del av riksvegrute 6d; E136 Dombås – Ålesund. Området er spredt bebygd og 

typisk gjennomfartsåre. For nærmere beskrivelse av planområdet vises det til selve KU-rapporten. 

 

1.2 Veg- og trafikkforhold 

Gjennomsnittlig trafikkmengde pr døgn ÅDT2019 på strekningen er 2 000, og tungtrafikkandelen er 

28% (strekningstall fra NVDB). Det er ikke registrert antall syklende på prosjektstrekningen. 

Det er stor sesongvariasjon på trafikkmengden på strekningen. Figur 1 viser dette med diagram over 

årsvariasjonen (kilde: trafikkdata.no). Tellepunktet er vest for Bjorli i Innlandet fylke. Dette anses 

som relevant for strekningen Flatmark – Marstein, da det er få tilknytningspunkter mellom 

registreringspunktet og prosjektstrekningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fartsgrensa gjennom planområdet er 80 km/t, bortsett fra på en 800m lang strekning ved Marstein 

med fartsgrense 60 km/t. 

Det er kun ett kryss med øvrige offentlige veger på strekningen (Kv8013 ved Alnestrøa). Det er totalt 

25 avkjørsler til boliger og gårdsbruk, og ca. 20 driftsavkjørsler. Det er i dag ingen egne anlegg for 

gående og syklende på strekningen. 

Vegstrekningen har to kjørefelt og er uten midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking. 

Vegbredden varierer mellom 6 og 7 meter på det meste av strekningen (NVDB), og er på det 

smaleste 4,7 m (ved jernbaneundergangen). Det mangler gul midtlinje på 7,2 km av den 8,3 km lange 

strekningen. Særlig strekningen Flatmark – Skiri har for krapp horisontalkurvatur. Det er ingen bratte 

Figur 1 Årsvariasjon i 2019 (blå søyler) og 2020 (gule søyler) for trafikkregistreringspunktet Bjorli Vest. For januar 2019 
mangler registreringer. For 2020 ser vi hvordan koronasituasjonen påvirket trafikkbildet. Vi ser tydelig virkningen 
av nedstenging i mars/april og markant økning av andel på norgesferie i juli. 
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og/eller lange stigninger på strekningen, men det er vertikalkurveradier som langs hele strekningen 

som ikke tilfredsstiller vegnormalkravene. 

Det er gjennomført TS-tiltak på strekningen Skirimoen – Monge i 2016-2017. Det var primært 

siktrydding, utslaking av sideterreng og noe breddeutvidelse. 

 

1.3 Registrerte trafikkulykker 

Det er registrert 6 politirapporterte personskadeulykker i tiårsperioden (2010-2019). Registrert 

skadeomfang er 1 drept og 10 lettere skadde. 

Ulykkene var 4 møteulykker og 2 utforkjøringsulykker. I to av ulykkene var MC involvert, ellers biler. 

Møte- og utforkjøringsulykker er de mest forekommende ulykkestypene i slike spredtbygde områder. 

Det er ikke registrert skadde fotgjengere eller syklister i perioden. 

Ut fra registrerte ulykkesdata er det ingen andre spesielle særtrekk ved ulykkene. Det kan imidlertid 

være verdt å nevne at jernbaneundergangen ved Skirimoen har hatt mange ulykker i et 

langtidsperspektiv. 

 
Figur 2 Oversikt over antall registrerte personskadeulykker i perioden 2010-2019. Kilde: NVDB Vegkart 
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1.4 Vurdering av ulykkessituasjonen 

For å beskrive ulykkessituasjonen har man registrerte ulykker på den aktuelle strekningen, samt 

statistikk på ulykkesfrekvens og skadegrad på strekninger med tilsvarende standard. Det er beregnet 

skadekostnad for strekningen i TS-EFFEKT1. Skjermbildet nedenfor viser beregningsresultater for 

dagens situasjon. 

 
Figur 3 Skjermbilde fra TS-Effekt med beregning av dagens situasjon. 

 

Resultatene fra TS-EFFEKT viser at det ikke er stor forskjell på registrert og normal ulykkesfrekvens og 

beregnet forventet ulykkesfrekvens2 er 0,11. Dette indikerer at strekningen i dag ikke skiller seg 

spesielt fra tilsvarende strekninger når det gjelder antall trafikkulykker. Ulykkesfrekvensen sier ikke 

noe om alvorlighetsgraden, det gjør derimot skadekostnadene (SK). For strekningen er 

skadekostnaden pr km/år som vist i Figur 4. 

 
Figur 4 Registrert, normal og forventet skadekostnad. 

 
1 TS-EFFEKT er et Excel-program for å beregne virkninger av trafikksikkerhetstiltak. 
2 Ulykkesfrekvens er et mål på antall ulykker pr million kjøretøykilometer. 
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Forventet ulykkesfrekvens på strekningen er, som nevnt, omtrent lik den normale på tilsvarende 

strekninger. Men forventet skadekostnad er høyere enn den normale for slike strekninger. 

Datagrunnlaget er lite for å gi helt bastante konklusjoner. Men alvorlighetsgraden til møte- og 

utforkjøringsulykker på tilsvarende strekninger (hovedveg i spredt bebygde områder) er ofte høy. 

Beregningene i TS-EFFEKT indikerer at det ikke skjer særlig flere ulykker enn normalt på strekningen, 

men at alvorlighetsgraden er høyere enn det normale. Men det presiseres at beregningsresultatene 

er følsomme for avvik i registering av ulykker og skadegrad, så man skal være forsiktig med å 

konkludere. 

Det er ikke stor opphopning av personskadeulykker i enkeltpunkt, men fem av de sju registrerte 

ulykkene er på strekningen Flatmark – Skiri. De to øvrige er ved Marstein. 

 

2 Følger av referansealternativet 

Referansealternativet (0-alternativet i EFFEKT-beregningene) er et alternativ der det ikke 

gjennomføres nye investeringstiltak på vegnettet. Øvrige planer som allerede er vedtatt skal likevel 

inngå i 0-alternativet. Det foreligger ingen vedtatte planer som vil forsterke eller redusere 

problemene man står ovenfor i dagens situasjon. 

 

2.1 Trafikkprognose 

Det er ingen egen trafikkanalyse for strekningen eller området. Derfor er fylkesprognose for Møre og 

Romsdal lagt til grunn her, som i EFFEKT-beregningene. 

 
Tabell 1: Fylkesprognose for trafikkvekst i møre og Romsdal. 

Tidsperiode 
Årlig vekst 

Lette Tunge 

2018-2030 0,8 1,5 

Etter 2030 0,7 1,5 

Forventet trafikkmengde i åpningsåret3 (2026), basert på fylkesprognosen, vil være 2.100 (ÅDT), og 

29% tunge kjøretøy. 

Basert på samme prognosegrunnlag vil trafikkmengden 40 år etter åpning være 3.150 (ÅDT), og 36% 

tunge kjøretøy. Trafikkøkningen vil i seg selv øke ulykkesrisikoen så lenge det ikke gjennomføres 

tiltak på strekningen, men kun er i ordinær drift. Dette sett bort fra omkringliggende forhold, 

eksempelvis kjøretøytiltak, som over tid endrer trafikksikkerhetssituasjonen. 

 
3 Settes til 2026, som er det som legges til grunn i EFFEKT-beregningene i prissatte konsekvenser i 
konsekvensutredningen. 
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2.2 Framtidig ulykkessituasjon 

Beregning av framtidig ulykkessituasjon er basert på grunnprognosen for trafikkvekst i Møre og 

Romsdal. Tallene her indikerer forventet ulykkessituasjon dersom det ikke gjennomføres tiltak, altså 

for referansesituasjonen (0-alternativet). 

Framtidig ulykkessituasjon er beregnet med EFFEKT versjon 6.78 som beskrevet under prissatte 

konsekvenser i KU-rapporten. Beregnede resultater for åpningsåret (2026) og hele 40-årsperioden 

(2026-2065) er vist i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 2: Forventede ulykkestall for prosjektstrekningen i referansesituasjonen (0-alternativet). 

Indikator I åpningsåret (2026) I 40-årsperioden 

Forventet antall personskadeulykker 0,62 18 

Forventet antall drepte 0,03 0,7 

Forventet antall hardt skadde 0,07 1,9 

Forventet antall lettere skadde 0,73 21,6 

Forventede ulykkeskostnader (mill. 2021-kr) 2,7 51,4 

Forventede verdier i tabellen er beregnet med utgangspunkt i registreringer og statistisk normale 

verdier for tilsvarende veger generelt. Forventet antall personskadeulykker, drepte, hardt skadde og 

lettere skadde er sannsynlighetsmål, og ikke reelle ulykkestall.  

Forventet årlig ulykkeskostnad for strekningen er beregnet til 2,7 mill. kr dersom det ikke 

gjennomføres tiltak, altså at dagens situasjon vedvarer. 
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3 Analyse av de foreslåtte alternativenes virkninger for 

trafikksikkerheten 

 

3.1 Beskrivelse av alternativene 

De fire alternativene er relativt like og har samme standard og trafikkmengde. Det er fire alternativer 

på strekningen Flatmark – Skirimoen. På strekningen Skirimoen – Marstein er det kun ett alternativ.  

Nedenfor er det en skisse av de fire alternativene. Det vises til selve KU-rapporten for bekrivelse av 

alternativene. Videre i denne rapporten beskrives alternativene med tanke på trafikksikkerhet. 

 
Figur 5 Alternativ 1-4 på strekningen Flatmark - Skirimoen. Alternativene er like på strekningen Skirimoen – Marstein. 
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3.2 Kvantitative risikovurderinger 

Det er gjennomført samfunnsøkonomiske beregninger av prosjektet med programmet EFFEKT 

(versjon 6.78). Tabell 3 viser forventede endringer sammenlignet med 0-alternativet. 

 
Tabell 3: Forventede skade- og kostnadstall for alle alternativene beregnet med EFFEKT. Tallene er forventede endringer, i 
denne sammenhengen reduksjoner, i forhold til referansealternativet. 

Indikator Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Forventet redusert antall 
personskadeulykker i åpningsåret 
(2026) 

0,32 0,32 0,32 0,32 

Forventet redusert antall drepte i 
åpningsåret (2026) 

0,01 0,01 0,01 0,01 

Forventet redusert antall hardt skadde 
i åpningsåret (2026) 

0,02 0,02 0,02 0,02 

Forventet redusert antall lettere 
skadde i åpningsåret (2026) 

0,55 0,55 0,56 0,56 

Forventet redusert antall 
personskadeulykker i 40-årsperioden 

9,47 9,44 9,49 9,49 

Forventet redusert antall drepte 
i 40-årsperioden 

0,36 0,35 0,36 0,36 

Forventet redusert antall hardt skadde 
i 40-årsperioden 

0,66 0,65 0,66 0,66 

Forventet redusert antall lettere 
skadde i 40-årsperioden 

17,02 16,99 17,04 17,05 

Forventet reduserte ulykkeskostnader 
i åpningsåret (2026) [mill. NOK] 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Forventede redusert ulykkeskostnader 
i 40-årsperioden [mill. NOK] 

17,98 17,85 18,05 18,07 

Budsjettkostnad4 [mill. NOK] 1 235,4 1 289,7 1 116,0 1 105,6 

Netto nytte4 (NN)4 [mill. NOK] -1 068,4 -1 141,2 -928,1 -914,5 

Netto nytte pr budsjettkrone4 (NNB) -0,86 0,88 -0,83 -0,83 

 
4 Budsjettkostnad, netto nytte (NN) og netto nytte pr budsjettkrone (NNB) gjelder alle prissatte konsekvenser, 
og ulykkeskostnader er kun en del av dem. 
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Som forklart under tabell 2, er forventede verdier i tabellen beregnet med utgangspunkt i 

registreringer og statistisk normale verdier for tilsvarende veger generelt. Desimaler er vist for å 

synliggjøre marginale forskjeller. En beregnet reduksjon på 0,32 ulykker i åpningsåret er et 

sannsynlighetsmål, og ikke reelle ulykkestall. For referansesituasjonen (0-alternativet) har forventet 

antall personskadeulykker på 0,62 pr år. Det innebærer altså en forventet over halvering av antall 

personskadeulykker på strekningen som følge av tiltaket, og gjelder alle alternativene. Samme 

betraktning kan gjøres for de andre indikatorene i tabellen. 

 

3.3 Kvalitative risikovurderinger 

Det er gjennomført en forenklet risikovurdering av potensielle ulykkestyper og -faktorer som er 

relevante og aktuelle for strekningen. Videre er det en gjennomgang med beskrivelse av de aktuelle 

faktorene og en tabelloversikt. 

 

3.3.1 Ulykker med myke trafikanter 

Det er spredt bebygd område, og relativt få gående og syklende. Det er i dag ikke noe eget tilbud for 

gående og syklende, så de må ferdes langs E136 (blandet trafikk). Dette kan føles utrygt, da 

fartsgrensen er 80 km/t, med unntak av Marstein (60). Alle de fire alternativene for ny veg gir 

mulighet til å gå eller sykle langs dagens E136, som blir lokalveg/ gang- og sykkelveg. Det er planlagt 

700m lang gang- og sykkelveg ved Marstein. Gjennomgående sykkelrute for hele strekningen vil 

gjelde om sommeren, da det ikke blir vinterdrift på sammenhengende strekning for gående og 

syklende. Det er imidlertid om sommeren det er noe sykkelturisme og mest behov for alternativ rute 

for syklende. Det vil da være behov for skilting av omsyklingsruta. Alle alternativene reduserer 

risikoen for ulykker med myke trafikanter, og det er ingen forskjell på alternativene.  

 

3.3.2 Møteulykker 

Møteulykker er en av de dominerende ulykkestypene på strekningen. 

Alle de fire alternativene har vesentlig forbedret geometri og forsterket midtoppmerking. Dette vil gi 

redusert risiko for møteulykker. Alternativene gir omtrent samme forbedring, men alternativ 3 og 4 

er noe bedre med slakere kurvatur i østre del av strekningen, da alternativ 1 og 2 har minimum 

horisontalkurveradius mellom Flatmark og Skirimoen. 

 

3.3.3 Utforkjøringsulykker 

Utforkjøringsulykker er også en av de dominerende ulykkestypene langs hovedveger i spredt 

bebygde områder, det har vist seg være tilfelle også på denne strekningen. 

Tilfredsstillende veg-geometri, bredere skulder og mer ettergivende sideterreng bidrar i tillegg til 

forsterket midtoppmerking til reduksjon av risiko for utforkjøringsulykker. Også her er det likt for alle 
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alternativene med en marginalt bedre situasjon for alternativ 3 og 4, da alternativ 1 og 2 har 

minimum horisontalkurveradius mellom Flatmark og Skirimoen. 

 

3.3.4 Kryssulykker 

På dagens veg er det ett kryss med avkjøring til Marstein stasjon. Ny veg vil få ett kryss som 

tilknytning til gammel (nedklassifisert) veg. 

Dette krysset og tilhørende lokalveg medfører færre avkjørsler direkte til E136. Her er det ingen 

forskjell på risiko i de fire alternativene. Kryssulykker må ses i sammenheng med Ulykker i avkjørsler.  

 

3.3.5 Ulykker ved kryssing av jernbane 

Det er ingen kryssinger i plan mellom jernbane og E136, hverken i dag eller de planlagte 

alternativene. Det er imidlertid flere kryssinger i plan, som omfatter avkjørsler til enkeltboliger, 

gårder samt landbruksadkomster. I alle alternativer er det avkjørselssaneringer som gir færre 

plankryssinger (krysningspunkt), men samme antall kryssinger, så det påvirker ikke risikoen. Dersom 

de gjenstående plankryssingene utbedres med hensyn til sikt og evt. reguleringer vil imidlertid 

risikoen reduseres.  

 

3.3.6 Ulykker i avkjørsler 

Det er ikke registrert politirapporterte ulykker i avkjørsler 2010-2019, eller i forbindelse med 

svingebevegelser i avkjørsler. Det utelukker ikke risikoen for slike ulykker i dag, f.eks. påkjøring bakfra 

ved plutselig avsvinging. Det er ca 25 avkjørsler direkte til E136 på strekningen i dag, i tillegg er det 

like mange driftsavkjørsler. De fleste av disse avkjørslene vil være direkte mot ny lokalveg (i hovedsak 

gamle E136) når ny veg er i drift. Risikoen i disse avkjørslene vil reduseres, da trafikkmengden går 

ned og trafikken blir mer homogen (lokaltrafikk). 

Ny veg vil ha 7 avkjørsler direkte mot E136 i tillegg til krysset nevnt pkt. 3.3.4. 

Alle alternativene gir samme risikoreduksjon når det gjelder avkjørsler. 

 

3.3.7 Ulykker med tunge kjøretøy 

Det er registrert at tunge kjøretøy er involvert i kun en av personskadeulykkene på strekningen i 

perioden 2010-2019, til tross for høy tungtrafikkandel (opp mot 30%). Tiltakene i alle alternativene vil 

redusere risikoen, som for lette kjøretøy. Særlig vil bredere veg og forsterket midtoppmerking bidra 

til å redusere risikoen mer enn økende tungtrafikk bidrar til økning. Alternativene anses som like når 

det gjelder reduksjon av risiko for ulykker med tunge kjøretøy. 
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3.3.8 MC-ulykker 

Det er registrert to MC-ulykker på strekningen i perioden 2010-2019. Risikoen for ulykker vil 

reduseres i alle alternativene. Jevnere kurvatur og dekke, større vegbredde og færre faremomenter i 

sideterreng vil bidra til samme reduserte risiko i alle alternativene. 

 

3.3.9 Viltpåkjørsler 

Det er ikke politirapporterte viltulykker på strekningen, men fra Hjorteviltregisteret til 

Miljødirektoratet er det kartlagt viltpåkjørsler de siste 20 år. Størst konsentrasjon av viltulykker er 

ved Marstein. Alternativene vurderes likt og uendret mhp viltpåkjørsler.  

 
Figur 6: Viltpåkjørsler på strekningen Flatmark-Marstein, både på veg og jernbane siste 20 år. (Grønn=Hjort, Rød=Rådyr) 

Kilde: Miljødirektoratet 

 

3.3.10 Tunnelulykker 

Det er ingen tunneler i nullalternativet, men trang undergang som har hatt 5 ulykker siden 1984. Alle 

ulykkene er møteulykker og skadegraden er kun lettere skader. 

Utbyggingsalternativene har to tunneler: 

- Ryggtunnelen (1140 m) 

- Mongehammartunnelen (400 m) 

I tillegg er det i alternativ 2 en kort tunnel (Flatmarktunnelen, 100m) som i seg selv er et lite 

risikomoment. 

Det vil selvfølgelig være økt risiko for tunnelulykker, så lenge det ikke er tunneler i 0-alternativet, 

men tilsvarende vil det bli mindre risiko for andre ulykker og skredhendelser på tunnelstrekningene. 

Alternativene har lik risiko for tunnelulykker, men marginalt høyere risiko i alternativ 2. 
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3.3.11 Ulykker på bru 

Det er (registrert) to korte bruer på E136 på strekningen i dag. Det er ikke funnet at utforming eller 

elementer på bruene har forårsaket ulykker. Ny bru over jernbanen ved Nordre Flatmark i alt. 3 og 4 

vil ha bedre sikkerhetsstandard enn dagens veg, og vi vurderer at det ikke er noen forskjell på 

alternativene vedr. risiko for ulykker på bru. 

 

3.3.12 Skred 

Ryggtunnelen sikrer mot snø- og steinskred på den strekningen det er registrert skred (Mongeura I og 

Mongeura II). Det er også registrert skredpunkt (Skirifonna) langs planlagt veg i dagen. Her vil 

planlagt veg være sikret ved at den ligger på ca 8 meter høy fylling. Alle de fire 

utbyggingsalternativene er sammenfallende der det er registrert skredpunkter, og har betydelig og 

lik redusert risiko for skred. Det vises også til skredrapporten Skredvurdering av ny E136 Flatmark-

Monge-Marstein (Statens vegvesen Drift og vedlikehold, 2020-05-12). 

 

3.3.13 Årstidsbestemte forhold 

Det er i dag stor variasjon i fartsnivå på strekningen, da det er innslag av lokal landbrukstrafikk og 

stor ferietrafikk i sommerhalvåret (sommerdøgntrafikken er ca 3000 – i juli ca 4000). Risikonivået 

tilknyttet denne variasjonen blir redusert med ny veg, da landbrukstrafikken vil bruke lokalvegen om 

sommeren. Denne risikoreduksjonen er lik for alle alternativene. 
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Tabell 4 Oppsummering av risikovurderingen for alle alternativene. 

 
Alternativ 

1 
Alternativ 

2 
Alternativ 

3 
Alternativ 

4 

Ulykker med myke trafikanter + + + + 

Møteulykker ++ ++ ++(+) ++(+) 

Utforkjøringsulykker ++ ++ ++(+) ++(+) 

Kryssulykker (+) (+) (+) (+) 

Ulykker ved kryssing av jernbane 0 0 0 0 

Ulykker i avkjørsler + + + + 

Ulykker med tunge kjøretøy + + + + 

MC-ulykker + + + + 

Viltpåkjørsler 0 0 0 0 

Tunnelulykker - -(-) - - 

Ulykker på bru (+) (+) (+) (+) 

Skred ++ ++ ++ ++ 

Årstidsbestemte forhold +(+) +(+) +(+) +(+) 

Forklaring til tabellen: 

0: Risiko som i referansealternativet 

+/-: Risiko noe lavere/høyere enn i referansealternativet 

++/--: Risiko lavere/høyere enn i referansealternativet 

+++/---: Risiko mye lavere/høyere enn i referansealternativet 

 

  



 

16 
 

4 Konklusjon og rangering 

Det er svært liten forskjell på alternativene når det gjelder trafikksikkerhet, både når det gjelder 

forventet ulykkeskostnad og ulykkesfrekvens. Beregninger med EFFEKT viser at alternativ 3 og 4 er 

marginalt bedre med større reduksjon av ulykkesrisiko enn alternativ 1 og 2. 

Den kvalitative risikovurderingen viser også en svært liten forskjell på alternativene, også med 

alternativ tre som marginalt mindre risiko. Forskjellen på alternativene er på den østre delen, hvor 

kurvaturen er stivere i alternativene 3 og 4. 

Detaljutforming av sideterreng og overgangssoner (vegkryss, tunnelportaler, m.m.) er avgjørende for 

trafikksikkerheten, uansett valg av alternativ. Dette bør fanges opp i TS-revisjon og -inspeksjon før 

åpning. 

Konklusjonen er at det er små forskjeller mellom alternativene, men alternativ 3 og 4 har marginalt 

lavere risiko enn alternativ 1 og 2. For alle alternativene viser beregningene omtrent 30% forventet 

redusert risiko for å bli drept eller hardt skadd på strekningen sammenlignet med 0-alternativet. 


