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Forord
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 2017
områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse FornebuGjønnes utarbeidet av Statens vegvesen Region øst.
I etterkant av vedtaket har Statens vegvesen Region øst bearbeidet deler av planen. Denne
optimaliseringen har medført behov for omregulering på deler av strekningen.
Dette planforslaget omhandler områdene på nedre Stabekk. Hovedtrekkene i planforslaget
innebærer ny løsning for området Prof. Kohts vei x Gamle Drammensvei hvor busstunnel fra
Lysaker (Tjernsmyrtunnelen) kommer ut i dagen samt endret trase for hovedsykkelvegen til
sørsiden av E18. Det vises til planbeskrivelsen for en mer detaljert beskrivelse av
reguleringsplanens innhold og hovedgrep.
Planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning. Planens virkninger vil bli
beskrevet i planbeskrivelsen og i temanotater. Det er også utarbeidet en illustrasjonsplan
(tegninger og illustrasjoner) som følger planforslaget.
Planforslaget er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med Grete Tvedt som
prosjektleder.
En konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått Statens
vegvesen Region øst. Per Meaas er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen.
Foreliggende notat er en ROS-analyse. Notatet er utarbeidet av Safetec Nordic AS med Johan
Hortberg som fagansvarlig.
Oslo, september 2018
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1 Innledning
Dette notatet oppsummerer endringer i reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta.
Bakgrunnen for endringene er at Statens vegvesen Region øst har bearbeidet deler av planen.
Denne optimaliseringen har medført behov for omregulering på deler av strekningen.
Foreliggende ROS-analyse bygger på et arbeidsmøte avholdt 26.10.2017. Notatet er senere
oppdatert 07.09.2018 for å gjenspeile aktuelt tegningsgrunnlag. Beskrivelser, bilder og
tegninger er oppdatert.
1.1

Beskrivelse av de aktuelle endringene i reguleringsplan som er analysert

Endringene omfatter:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1.2
•
•
•
•
•

Teknisk bygg for Stabekklokket flyttes lenger vest. Området som var avsatt til teknisk
bygg tilbakeføres til friområde
Tosidig sykkelfelt og fortau på nordsiden av Professor Kohts vei
Rundkjøring på Professor Kohts vei med kobling til Gamle Drammensvei og
tverrforbindelse til bussvegen
Justering av Tjernsmyrtunnelen (tilpasning til grunnforhold og til Lysaker
kollektivknutepunkt). Vestre tunnelportal legges under Professor Kohts vei
Hovedsykkelveg på sørsiden av E18 istedenfor over E18 og langs Professor Kohts vei.
Omlegging av Fornebuveien slik at hovedsykkelvegen kan krysse planskilt og
videreføres østover til Lysaker. Fjerning av regulert sykkelbru fra Fornebuveien til
Professor Kohts vei
Endret bussveg og gang-/sykkelvegsystem ved Oksenøyveien. Rampe til E18 utgår.
Fortau langs hovedsykkelvegen mellom Michelets vei og Oksenøyveien på nordsiden av
hovedsykkelvegen
Redusert permanent arealbeslag i Tjernsmyr og arealreduksjon av ballbanen ved
Tjernsmyr
Avgrensinger
Analysen omfatter kun endringene beskrevet over i permanent driftsfase
Analysen omfatter ikke anleggsfase/byggefase
Vurderinger av HMS for personell som skal drifte/arbeide på/ved vegen ivaretas via
VegRAMS-analyser
Fokus for analysen er trafikksikkerhet
Forhold som er relatert til samfunnsrisiko (f.eks. flom, naboforhold, nærhet til jernbane
eller høyspent, skred) er analysert i ROS-analyser i tidligere planfaser og vurderes ikke
være endret i og ved denne omreguleringen

• Vurdering av miljørisiko, sårbare områder og forurensing ivaretas i YM-risikoanalyser
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2 Beskrivelse av reguleringsområde
Området som kan bli berørt av planendringene er vist med rød stiplet strek i Figur 1.
Beskrivelse av foreslåtte endringer står i kapittel 4.

Figur 1. Omregulert område avgrenses av de røde stiplede linjene.
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3 Dagens situasjon i planområdet

Figur 2. Kart med sykkelruter, krysningspunkter og skoler i nærheten av omregulert område.

Historiske ulykker er et godt utgangspunkt for å analysere konfliktpunkter i et vegsystem.
Nedenfor vises registrerte ulykker i planområdet (hentet ut fra SVVs nasjonale vegdatabank).
Figur 3 viser totalt antall ulykker/ulykkespunkter på strekningen. Figur 5 - Figur 8 viser
ulykker per ulykkesinvolvert enhet (kjøretøy, sykkel etc.).
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Totalt antall ulykker (ulykkespunkter).

Figur 3. Totalt antall ulykker på strekningen (ulykkespunkter). Hvert punkt representerer ulykkespunkter og
tallet representerer antall ulykker som er registrert NVDB. Ingen filtrering er gjort for å avgrense
tidspunkt/år for ulykkene innenfor et gitt tidsintervall.

De stedene som skiller seg ut med flest hendelser i Figur 3 er E18, Professor Kohts vei (i
krysset med Gamle Drammensvei), og inn/utkjøringer fra Riiser-Larsens vei og Eilif Dues vei
til Professor Kohts vei. Da endringene ikke omfatter omregulering av selve E18 er det valgt å
fokusere på de andre konfliktpunktene.
Tallene fra NVDB omfatter trafikkulykker så langt som 35-40 år tilbake i tid, og har noe
usikkerhet heftet til seg mtp. hvor overførbare de er til en framtidig situasjon. I Figur 4 er det
derfor valgt å vise antall trafikkulykker de siste 10 årene (fra 2007).
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Totalt antall ulykker (ulykkespunkter) siden 2007

Figur 4. Totalt antall ulykker på strekningen (ulykkespunkter) siden 2007.

For å kunne analysere interaksjonen mellom ulike trafikantgrupper er det nedenfor valgt å
presentere totalt antall ulykker delt opp i forskjellige trafikantgrupper. Hensikten er også å gi
en pekepinn på forskjeller i hvor mange ulykker trafikantgruppene er involvert i.
Det er som regel flere parter/trafikanter involvert i en trafikkulykke. Oppsummerte tall fra de
senere figurene (enhet involvert i en ulykke i et gitt punkt) vil derfor være noe større enn
tallene i Figur 3 (totalt antall ulykker).
Tallene for antall ulykker bør ikke brukes for å direkte sammenligne risiko for forskjellige
trafikantgrupper da det ikke er tatt høyde for mengden trafikk per gruppe (antall biler,
syklister, motorsykler etc.). Figurene skal brukes som en indikasjon på steder hvor det
historisk sett inntreffer ulykker.
Den prosentvise fordelingen av trafikanter i de forskjellige gruppene forventes å bli forandret
over tid (økning i antall syklister og reisende med buss samt en nedgang i antall bilister).
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Totalt antall ulykker med personbil registrert siden 1978

Figur 5. Totalt antall ulykker på strekningen (Personbil) registrert siden 1978.

For personbiler er det desidert flest ulykker på E18. Figuren viser at Professor Kohts vei har
to større konfliktpunkter (ved kryss Gamle Drammensvei og ved Riiser-Larsens vei) innenfor
omregulert planområde.
3.4

Totalt antall ulykker for sykkel og fotgjengere registrert siden 1978

Figur 6. Totalt antall ulykker på strekningen for sykkel (gul) og fotgjengere (rød) registrert siden 1978.

For fotgjengere og syklister er det et fåtall ulykker langs Professor Kohts vei. Fra
datagrunnlaget ser det ut som at de tre fotgjengerulykkene som har skjedd i Professor Kohts
vei skyldes at fotgjengere har blitt påkjørt når de har krysset kjørebanen på steder hvor det
ikke er gangfelt.
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For syklister er det registrert ulykker ved Riiser-Larsens vei, i kryss Gamle Drammensvei/
Professor Kohts vei samt ved kryss Professor Kohts vei og Sollisvingen.
3.5

Totalt antall ulykker for moped og tung/lett MC registrert siden 1978

Figur 7. Totalt antall ulykker på strekningen for moped og tung/lett MC registrert siden 1978.

Det er ikke registrert noen trafikkulykker med moped og/eller tung/lett MC på de vegene som
berøres av omreguleringen.
3.6

Totalt antall ulykker for tyngre kjøretøy med og uten tilhengere (varebil, lastebil,
trekkbil, tankbil og traktor) registrert siden 1978

Figur 8. Totalt antall ulykker på strekningen for tyngre kjøretøy med og uten tilhengere (Varebil, lastebil,
trekkbil, tankbil og traktor) registrert siden 1978.
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Felles for de ulykkene som har skjedd i krysset Gamle Drammenvei/Professor Kohts vei samt
ved Riiser-Larsens vei er at en av de ulykkesinvolverte enhetene er en varebil. Bortsett fra det
er det ikke funnet noen fellestrekk mellom trafikkulykkene.

4 Metode/risikovurdering
Det er gjennomført en kvalitativ risikovurdering for å finne konfliktpunkter mellom
trafikantgrupper. Risiko er vurdert ut fra om det er sannsynlig at det kan skje en konflikt i et
gitt punkt, og ikke i forhold til frekvens. Deretter er det forsøkt å identifisere mulige tiltak for
å redusere risiko.
En konklusjon på om løsningen er sikker/akseptabel vil bli tatt av SVV og Bærum kommune.
I analysen er det derfor ikke brukt akseptkriterier for risikoene som er identifisert.
Den foreslåtte reguleringsplanendringen skal også være formål for en TS-revisjon. Revisjonen
vil avdekke eventuelle avvik/forbedringspunkter fra vegnormaler/håndbøker.
Risikovurderingen som er utført kan oppsummeres av trinnene i Figur 9.

Figur 9. Trinn i en risikovurdering (SVV håndbok V721).

•

1) Beskrivelse av analyseobjekt, formål og vurderingskriterier er gitt i dette kapittelet
samt i kapittel 1 og 2

•

2) Identifiserte sikkerhetsproblemer, 3) vurdering av risiko og 4) foreslå tiltak er
gjengitt i kapittel 5 og i Vedlegg A

•

5) Dokumentasjonen av risikovurderingen er dette notatet
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Arbeidsmøte

Det ble avholdt et arbeidsmøte 26.10.2017 mellom 09.00 – 11.30 hos AAJ på Lysaker. Møtet
ble ledet av Safetec. Tabell 1 lister deltakere som var tilstede.
Tabell 1. Deltakere i arbeidsmøte 26.10.2017.

Navn

Firma

Rune Rian

VNPT

Jan Kristian Lygre

AAJ

Per Meaas

AAJ

Johan Hortberg

Safetec Nordic AS

Bård Anders Ballestad Rounge

Safetec Nordic AS

Ian Markey

SVV

Geir Dehli

SVV

Jan Tore Johannessen

SVV

4.2

Nullvisjonens krav til et sikkert vegtrafikksystem

Nullvisjonens krav til et sikkert vegsystem ble presentert i analysemøtet, og ble brukt som
grunnlag for diskusjon omkring konfliktpunkter og utforming av vegsystemet. Nullvisjonens
krav til et sikkert vegtrafikksystem er:
•

Vegens utforming skal lede til sikker atferd:
• Løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene, og redusere
sannsynligheten for feilhandlinger
• Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert uten å være monotont og sløvende
• Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser

•

Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal
ha beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets
tåleevne:
• Ved fare for påkjøring av gående og syklende: Maks 30 km/t (krysningspunkt)
• Ved fare for sidekollisjon: Maks 50 km/t (kryss)
• Ved fare for møteulykker: Maks 70 km/t (ÅDT over 4.000 uten midtrekkverk)
• Ved fare for utforkjøring: Maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen)
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5 Analyse av endringer reguleringsplan
I arbeidsmøtet ble de foreslåtte endringene analysert for følgende trafikantgrupper:
•
•
•
•
•

Fotgjengere
Syklister
Kjørende (biler, lastebiler og motorsykkel)
Kollektivtransport/buss
Nødetater

Konfliktpunkter og identifiserte risikoer er presentert i etterfølgende kapitler.
5.1

Konfliktpunkt hovedsykkelveg og gangveg

Figur 10. Konfliktpunkt hovedsykkelveg/gangveg. Bilde til høyre er rotert for å illustrere
konfliktpunktet bedre.
Rett utenfor området som er omfattet av omreguleringen i vest er det en gang- og sykkelveg
som krysser hovedsykkelvegen. Gangvegen vil bl.a. brukes som skoleveg for barn.
Syklister kan i dette området passere i opp mot 50-60 km/t og en må derfor se på om
krysningspunktet må håndteres på lik linje med en vegkryssing (mtp. merking, maling, fysiske
barrierer etc.) for å hindre påkjørsler.
Det var også enighet i møtet om at det er viktig å optimalisere siktlinjer (fra alle retninger).
Dette kan gjøres ved å trekke muren langs fortauet så langt vekk fra krysningspunktet som
mulig og gjøre den så lav som mulig. Eventuell vegetasjon i området bør også plasseres på
gjennomtenkte steder.
For å oppnå bedre trafikkflyt for syklister fra Fornebu og vestover kan det være en mulighet å
anlegge en skrå på-/avrampe mot hovedsykkelvegen (indikert med blå pil i figuren).
Fotgjengerkryssingene over bussvegen (ikke vist i figurene) må også tilrettelegges spesielt
mtp. at det vil ferdes skolebarn i området. Det er forutsatt lysregulert gangkryssing over
bussvegen, men utfordringen er kryssing på rødt lys i kombinasjon med to kjørefelt i hver
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retning. Videre arbeid med fotgjengerkryssingen må ses i sammenheng med ÅDT for bussene
og hastighet på bussvegen. Mulige tiltak er listet i vedlegg.
Det vil også være mulighet for gående å følge gang- og sykkelvegen østover (fortau langs
hovedsykkelvegen) og krysse rett før Oksenøyveien bussholdeplass for å komme seg på
nordsiden av E18. Da denne vegen er noe lenger å gå, er det usikkert om den vil bli benyttet.
Dette henger sammen med trafikktetthet på bussvegen og hvor enkelt/sikkert det blir å krysse
denne.
5.2

Konfliktpunkt hovedsykkelveg ved Oksenøyveien bussholdeplass

Figur 11. Konfliktpunkter hovedsykkelvegen.

Det er identifisert to potensielle konfliktpunkter på hovedsykkelvegen ved Oksenøyveien
bussholdeplass (Figur 11). Ved de markerte områdene er det både en potensiell fare for:
1. kollisjon sykkel/sykkel i forbindelse med at syklister enten skal inn på eller ut av
hovedsykkelvegen
2. kollisjon syklist/fotgjenger når syklist krysser over fortauet langs hovedsykkelvegen
eller at fotgjengere krysser/beveger seg ut på hovedsykkelvegen
Ved begge disse av-/på-rampene må siktforholdene optimaliseres, det bør merkes/skiltes
tydelig og det må iverksettes tiltak som får ned farten på syklistene.
Ved konfliktpunkt i øst (Figur 11) er det også viktig med tydelig merking og skilting for å
forhindre at fotgjengere benytter hovedsykkelvegen for å komme seg videre østover. Gående
og andre som ikke sykler skal/må bruke gang- og sykkelvegen som går over til nordsiden av
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E18, eller velge å gå via lokalveger på sørsiden av E18 og sykkelvegen, dersom de skal
mellom Stabekklokket og Lysaker.
I tillegg til disse konfliktpunktene så er det generelt en bekymring for at f.eks. fotgjengere og
rulleskiløpere skal benytte hovedsykkelvegen dersom det er mest hensiktsmessig for dem.
Rene sykkelveger er relativt nytt i norsk målestokk og det bør derfor skiltes med forbudt for
gående (gjerne med bilder av fotgjengere, rulleskiløpere, rulleskøyter, skateboard etc.) og
tydeliggjøres at dette er en veg kun for syklister.
Det bør også kjøres kampanjer i media og oppfølging av politi og relevante myndigheter, før
og etter åpning av sykkelvegen, dersom en skal forhindre konflikter og hendelser.
5.3

Hovedsykkelvegen og siktforhold

Figur 12. Mulige siktutfordringer hovedsykkelvegen. Bilde
til høyre er rotert for å illustrere konfliktpunktene.

Det ble identifisert to områder hvor det kan være
utfordrende siktforhold på sykkelvegen. I de to
markerte områdene i Figur 12 runder sykkelvegen
hushjørner (Aleksandragården og F23) i områder
hvor plassen er noe begrenset. Beregninger ble i
etterkant av arbeidsmøtet utført for å sikre
nødvendig stoppsikt ved 40 km/t i disse
konfliktpunktene. En del syklister, spesielt de som
kanskje sykler vestover, vil kunne holde høyere
hastighet her, selv om det ikke iht. SVVs
veiledninger er dimensjonerende hastigheter.
Krav til sikkerhetsavstander til objekter langs
hovedsykkelveg (for eksempel lysstolper) bør
vurderes nøye. Det er forventet høy hastighet på syklister og potensielt høy trafikktetthet.
Sikker utforming med tilstrekkelig avstand til faste objekter er viktig for å hindre skader.
Videre østover fra F23-bygget (Figur 13) går hovedsykkelvegen på bru uten tilkoblinger til
omkringliggende gang- og sykkelvegnett. Forslag til omregulert område slutter bak det
tidligere Sweco-bygget (Fornebuveien 11). Løsningen med hvordan hovedsykkelvegen
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videreføres inn mot Lysaker vil bli detaljert videre i arbeidet med å prosjektere
reguleringsplan for Lysaker Kollektivknutepunkt. Nødvendig stoppsikt og siktlinjer for
hovedsykkelvegen prosjekteres og sikres i arbeidet med byggeplan.

Figur 13. Hovedsykkelveg inn mot Lysaker fra F23-bygget.

5.4

Trapp ned fra gang- og sykkelveg over E18 og gangfeltkryssing over Professor
Kohts vei i forlengelse av gang- og sykkelveg
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Figur 14. Gangfelt Professor Kohts veg og gang- og sykkelveg på bru over E18.

Ved TechnipFMC-bygget vil det komme opp en trapp som forbinder gang- og sykkelvegen
med bakkenivå. Dette er et mulig konfliktpunkt ved at fotgjengere ikke ser seg for når de
kommer opp på gang- og sykkelvegen via trappen. Prosjektet antar at få syklister vil bruke
denne g/s-vegen, men det er likevel en risiko at syklister kan kjøre ned trappen. Skilting og
fysiske sperringer for å forhindre kollisjoner og forhindre utforkjøring med sykkel fra bruen
bør vurderes.
I forlengelsen av gang- og sykkelvegen (der den kommer opp til Professor Kohts vei) er det
fotgjengerovergang over Professor Kohts vei. Fotgjengerfeltet vil binde sammen fortauet som
kommer ned fra Drammensveien på motsatt side av Professor Kohts vei med gang- og
sykkelvegen over E18.
Det ble i analysemøtet diskutert om syklister som kommer vestover på Professor Kohts vei og
skal over til hovedsykkelvegen (via gang- og sykkelveg/bru over E18) kan skape farlige
situasjoner (kollisjon med bil, sykkel og gående) ved å krysse rett over en fotgjengerovergang
og inn på gang- og sykkelvegen. Et forslag var derfor å forskyve fotgjengerovergangen 5-10
m vestover sånn at syklister ikke kan sykle rett inn fra sykkelfeltet til gang- og sykkelveg på
bruen i høy fart.
Opphøyet fotgjengerfelt eller andre fartsreduserende tiltak for biler i langs Professor Kohts
vei kan også vurderes.
5.5

Rundkjøring i Professor Kohts vei samt tverrforbindelse til bussvegen
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Figur 15. Rundkjøring og tverrforbindelse Professor Kohts vei /Gamle Drammensvei for kollektivtrafikk.

I dette området ble det diskutert risiko for fotgjengere, syklister, bilister og kollektivtransport.
Nåværende kryss er uoversiktlig og det har forekommet en del ulykker der. Det var enighet
om at en rundkjøring vil medføre en forbedring for trafikkavviklingen.
Det er forventet at trafikktettheten vil synke (mye som følge av Gjønnestunnelen) samt at
sykkeltettheten vil reduseres som et resultat av hovedsykkelvegen på sørsiden av E18. Det ble
i møtet også opplyst at tverrforbindelsen i all hovedsak vil bli benyttet av lokale busser og at
trafikktettheten vil bli moderat.
Det må utarbeides en gjennomtenkt skiltplan for rundkjøringen for å sikre at trafikanter
skjønner at den ene avkjøringen i rundkjøringen kun er for kollektivtrafikk. Dette er et tiltak
for å forhindre at andre trafikanter forviller seg inn på bussvegen.
Avstand mellom tunnelportal for busstunnel Lysaker og krysset er for kort til å tilfredsstille
kravene i vegnormalene. Det vil bli søkt om fravik for dette.
Plassering av skap for bomanlegg kan også optimaliseres mtp. at sikten ut fra tunnelen ikke er
så god som vegnormalene setter krav til.
5.5.1 Fotgjengere
Det vil bli anlagt fotgjengerfelt som krysser kollektivtverrforbindelsen samt Professor Kohts
vei øst for rundkjøringen. Det forventes ikke store mengder forgjengere i dette området, men
det vil være aktuelt for passasjerer på lokalbussene å gå av her for å bytte til andre busser eller
for å gå til kontorbyggene på nord- og sørsiden av E18.
Det ble vurdert som lite sannsynlig at fotgjengere skulle være fristet å ta en snarvei fra gangog sykkelveg langs bussvegen direkte til busstoppene i tverrforbindelsen, istedenfor å gå via
gang- og sykkelvegen langs Professor Kohts vei. Det etableres et 1,4 meter høyt gjerde på en
mur ned mot bussvegen. Total høydeforskjell fra topp gjerde til bussveg vil være 2,1 meter.
5.5.2 Syklister
Professor Kohts vei er i dag hovedinnfartsåren for syklister mot Lysaker. Det holdes generelt
høy hastighet, spesielt vestover, og flere STRAVA-segmenter i området viser snitthastighet
opp mot 60 km/t mellom Lysakerlokket og Merida-bygget. Det forventes at store deler av
denne trafikken flytter over til hovedsykkelvegen på sørsiden av E18. For en del syklister
(spesielt de som bor i Stabekkområdet eller som skal til Lysaker/Lilleaker) vil det være
naturlig å fortsette å benytte Professor Kohts vei.
Etablering av rundkjøring (som bør medføre hastighetsreduksjon) samt tilrettelegging med
sykkelfelt langs hele Professor Kohts vei, bør heve sikkerheten for syklistene. Historisk sett
har det ikke vært mange hendelser med syklister langs strekningen, til tross for høy tetthet av
syklister.
Det er sannsynlig at enkelte syklister vil sykle på bussvegen vestover over E18. Dette vil i all
hovedsak være syklister som kommer fra nordsiden av E18 og skal krysse E18. Bussvegen er
prosjektert med skuldre på 1 meter. Dette innebærer at det vil være plass for syklister, selv om
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det blir høy trafikktetthet av busser på bussvegen. Det vil være ulovlig, og oppleves som lite
trivelig, å sykle på en veg med høy tetthet av store kjøretøy.
Skilting for å forhindre at uvedkommende kjører/sykler inn på bussvegsystemet bør vurderes
ved alle på-/avkjørsler til bussvegene.
5.5.3 Bilister/kjørende
Professor Kohts vei har vært trafikkert av biler til Stabekk, Bekkestua og midtre del av
Bærum. Det forventes at en del av denne trafikken vil bli overført til Gjønnestunnelen og at
biltrafikken vil gå ned i dette området. Det er registrert en del ulykker med personbiler, i all
hovedsak i krysset Gamle Drammensvei og Professor Kohts vei, og ved Kiwibygget lenger
vest. Prosjektert rundkjøring, tiltak ved Kiwi samt forventet trafikknedgang antas å bedre på
situasjonen sammenlignet med i dag.
5.5.4 Kollektivtransport og nødetater
Det vil være moderat kollektivtrafikk (buss), fra Gamle Drammensvei/Professor Kohts vei via
tverrforbindelsen til bussvegen. Lokale busser til områdene nord for E18 vil benytte denne
vegen. Fordi det er anlagt en rundkjøring som naturlig regulerer farten til trafikantene i
området forventes det en forbedret trafikal situasjon.
Det er relativt god sikt innover i tunnelen, men det er forventet at sikten ut av tunnelen,
spesielt ved lav sol høst/vinter/vår ikke er optimal. Portalen er utvidet i bredden for å bedre
forholdene, men dette medfører i all hovedsak at sikten blir bedre inn, og ikke ut fra tunnelen.
Dette er et område hvor det potensielt kan oppstå uønskede hendelser.
Tverrforbindelsen vil også måtte benyttes som omkjøring for kollektivtrafikken ved
vedlikehold og hendelser i tunnelen og kollektivvegsystemet, samt som tilkomst for nødetater.
Tverrforbindelsen gir en rask tilkomst mellom nordsiden av E18 (Stabekk/Bekkestua etc.) og
sørsiden av E18/Fornebu for nødetater og anses derfor å være et tiltak som vil medføre mindre
sårbarhet for vegsystemet.
Det er ikke vurdert at det er behov for beredskapsplass for Lysaker busstunnel. Nødetatene
kan, ifølge møtedeltakerne, bruke vegarealet utenfor tunnelen ved en innsats. Det er ikke
vurdert at det er behov for å etablere et areal som kan benyttes som landingsplass for
helikopter.
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Tverrslag/rømningstunnel

Figur 16. Tversslag fra kollektivtunell ut i Professor Kohts vei.

I forbindelse med ulykker og hendelser i busstunnel Lysaker, vil rømning foregå ut i Professor
Kohts vei (via rømningstunnel/tverrslag), eller via tunnelportalene. Det bør vurderes å
anlegge en hindring mellom fortau og sykkelfelt i et gitt antall meter østover og vestover slik
at ingen blir tvunget ut i vegbanen ved rømning. Det må velges en løsning som ikke hindrer
normalt vedlikehold som brøyting, gatefeiing og tilsvarende operasjoner.
5.7

Teknisk bygg

Figur 17. Teknisk bygg på Stabekklokket. Bilde til høyre er rotert for å vise hvordan bygget ser ut.

Teknisk bygg er flyttet lenger vest. Utformingen og tilkomst er som det var tidligere. Det ble i
møtet vurdert at dette ikke medfører noen endring med tanke på risiko og løsningen ble derfor
ikke analysert i detalj. Vegen vil kun være tilkomstveg for det tekniske bygget.

Prosj. nr
11510
Dok. nr
R-107

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
Reguleringsplan Prof. Kohts vei x Bussveien
Sign
JHO

ROS-analyse

Side:
A1
Dato:
07.09.2018
Rev.:
03

Risikoregister
Nr. Hendelse

1.

2.

Kollisjon Syklist/Fotgjenger

Påkjørsel av kryssende
fotgjengere

Sted

Ref.

Kommentar og eventuelle tiltak

Hovedsykkelveg/Vestre
Figur 10
lenke

• Det vil foregå kryssing i plan over hovedsykkelvegen
• Flere steder er planfrie kryssinger bevisst ikke brukt på
hovedsykkelvegen for å få en mere bymessig løsning
• Siktlinjer og plassering av vegetasjon/hindringer må
optimaliseres
• Skrå pårampe fra gang- og sykkelveg til hovedsykkelveg
• Lavt rekkverk/mur som stoppes så tidlig som mulig for å få
bedre siktforhold
• Riller på hovedsykkelveg før/etter plankryssinger
• Bruke ledegjerder for gang- og sykkelveg

Kryssing
bussveg/gangveg
Vestre Lenke

• Det er forutsatt lysregulert gangkryssing over bussvegen.
• Utfordringen er kryssing på rødt lys med to kjørefelt i hver
retning på bussvegen.
• Mulige tiltak: Lav hastighet på bussvegen i kryssingsområde,
ekstra gode siktforhold inn mot fotgjengerfelt, belysning og
god kontrast mellom fotgjenger/bakgrunn, tilbaketrukket
stopplinje, fartshumper, sikre at kryssing av hele vegbredden
er mulig på en grønnperiode (selv for barn), ledegjerder.

Figur 10
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Ref.

Kommentar og eventuelle tiltak

Figur 11

• Sykkelveg uten fortau kan bli brukt av gående fra busstopp
til tross for forbud
• Hovedsykkelvegen må skiltes for å opplyse om at den kun
kan brukes av syklister (ei heller rulleski, skøyter etc.)
• Vurdere asfaltfarge, skilting, merking, og
informasjon/opplysningskampanjer for hovedsykkelveg
• Total bredde på hovedsykkelvegen er 4,5 m (4 m + 25 cm
skuldre på hver side)
• Vurdere et opphøyd gangfelt eller tilsvarende ved kryssingssteder
• Vegetasjonskontroll på sørsiden av hovedsykkelvegen
• Det vil tilbys gjerde for personer med eiendom inn mot
hovedsykkelvegen.
• Tilrettelegging for syklister som skal på/av
hovedsykkelvegen i dette området

Figur 12

• Sikre nødvendig sikt/stoppsikt for syklister ved 40 km/t for
hele hovedsykkelvegen (40 km/t er dimensjonerende
hastighet iht. V122)
• Unngå plassering av gjenstander inntil og/eller rett utenfor
skuldre for sykkelvegen
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5.

Kollisjon syklist/gjenstander

Gjenstander plassert
rett utenfor skulder for
hovedsykkelveg

Figur 12

• Sikre at gjenstander plasseres på sikker avstand fra
hovedsykkelvegen mtp. forventet sykkeltrafikk og
dimensjonerende hastighet
• Plasser lysstolper på f.eks. rekkverk/mur hvis mulig

6.

Utforkjøring syklist samt
kollisjon syklist/fotgjenger

Gang- og sykkelveg
over E18 og trapp ned
mot TechnipFMC

Figur 14

• Skilting og fysiske sperringer for å forhindre utforkjøringer
og konflikter fotgjenger/syklister

Kollisjon Syklist/fotgjenger

Fotgjengerfelt i
forlengelse av gang- og
sykkelveg som krysser
Professor Kohts vei

Figur 14

• Flytting av fotgjengerfelt vestover og etablering av kantstein

Biler inn på
bussvegsystemet

Tverrforbindelse fra
rundkjøring Professor
Kohts vei inn til
bussvegsystemet

Figur 14

• Skiltplan for rundkjøringen for å forhindre/unngå at biler
kjører inn på bussvegen (utilsiktet eller ikke)
• Fravik mtp. avstand fra tunnelmunning busstunnel Lysaker
til T-kryss håndteres i egen fravikssøknad.

Sykler inn på
bussvegsystemet

Tverrforbindelse fra
rundkjøring Professor
Kohts vei inn til
bussvegsystemet

Figur 14

• Skilte sykkel forbudt på bussvegen
• Skilting for å forhindre at uvedkommende kjører/sykler inn
på bussvegsystemet bør for øvrig vurderes ved alle på/avkjørsler til bussvegene.

7.

8.

9.
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Figur 16

• Det bør vurderes å anlegge en hindring mellom fortau og
sykkelveg for å forhindre at personer går/blir tvunget ut i
vegbanen ved rømning (via tverrslag) ut fra busstunnelen.

