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1. INNLEDNING 
Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i en bestilling av TS-revisjon på 
reguleringsplannivå. Det er prosjektet E39 Betna-Stormyra som har gjort bestillingen. Etter 
vegsikkerhetsforskriften er dette en trinn 1-revisjon. Prosjektet er i ferd med å starte 
byggeplan-fasen, men måtte gjøre en omregulering av tidligere reguleriongsplaner for 
strekningene Vinjeøra – Haukvika vest og Haukvika vest-Staurset da planene ikke var 
byggbare, og heller ikke tok tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet for hverken beboere i 
området eller forbipasserende trafikanter. De to reguleringsplanområdene er nå slått sammen 
til ett område. Revisjonen omfatter selve vegen med tilhørende kryssområder og sideveger. 
Revisjonen er utført av TS-revisorer Mads Ole Kringen og Kåre Rolandsen (Inspeksjon og 
Sikkerhet), der sistnevnte har vært revisjonsleder.  

2. REVISJONSOBJEKTET 

 

Figur 1, kartutsnitt for regionen 

 

Strekningen E39 Vinjeøra – Staurset i Trøndelag er en svært viktig veg for person- og 
godstransport mellom mørebyene og Trondheim. Den inngår i riksvegrute 4b mellom Ålesund 
og Trondheim. ÅDT var i 2019 på 1370, med 17% lange kjøretøy. Strekningen som revideres 
har særdeles lav standard både i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Flere steder 
kan ikke vogntog passere hverandre innenfor kjørebanens bredde.  

Revisjonen har vært modellbasert, revisjonsdato må samholdes med sikkerhetskopi/versjon 
av modellen.  
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Revisjonsteamet kjenner ikke til at der er godkjente fravik i forbindelse med 
reguleringsplanen.  
 

 

Figur 2, Kartutsnitt for E39 Staurset – Vinjeøra 

3. GRUNNLAGSDOKUMENTER 
Under er en ikke komplett opplisting av håndbøker som er aktuelle når det gjøres en TS-
revisjon: 

• Håndbok N100-2018, Veg- og gateutforming 
• Håndbok N101, Rekkverk 
• Håndbok V121, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 
• Håndbok V124, Belysning 
• Håndbok V129, Universell utforming 
• Håndbok N300, Skiltnormalen 
• Håndbok N301, Arbeid på og ved veg 
• Håndbok R310, Trafikksikkerhetsutstyr 
• Håndbok R610, Standard for drift og vedlikehold 
• Håndbok V720-2012h, Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner 

 
Der det ikke er angitt årstall på håndbøkene er det de gjeldende ved revisjonen som er 
benyttet. 
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4. GRUNNLAGSMATERIALE FOR REVISJONEN 

 
Reguleringsplanen er utført etter N100-2018-versjonen, vegtype H1, slik som bestillingen 
forutsetter. 

Informasjon om aktuell trafikkmengde er hentet fra NVDB. Trafikkmengde i 2010 var ÅDT 1 
000. Trafikkmengde i 2017 var ÅDT 1 320, og i 2019 var den 1370. Økningen i trafikk viser 
tydelig at utbedringene har hatt effekt på trafikkmengden. Det er grunn til å tro at flere vil 
velge E39 som alternativ etter at Staurseth-Vinjeøra er fullført. Med utgangspunkt i dagens 
trafikk, vil det 25år frem i tid med 2% årlig økning i trafikkmengde gi en forventet 
trafikkmengde på ca. 2300 biler per døgn i 2045.  

 

Figur 3, oversikt ÅDT og andel lange kjøretøy 

Det er liten grunn til å anta at trafikken på denne delen av E39 ikke vil fortsette å øke mer enn 
det som er normalt for vegnettet ellers, da utvikling av E39 som viktig samferdselsåre er et 
satsningsområde hvor det planlegges en rekke broer og tunneler. Det er blant annet planer 
om å avløse fergeforbindelser med broer ikke så langt fra regulert område. Slike prosjekt har 
en tendens til å gi betydelige hopp i trafikkmengden. Den nye trafikkmengden må legge klare 
føringer for prosjektets videre gang, spesielt med tanke på avkjørsler, bebyggelse nær veg 
som generer myke trafikanter, samt støyproblematikk.  

Da denne vegen har svært høy andel lange kjøretøy, er det naturlig å ta spesielle hensyn til 
dette i de valg som må gjøres når prosjektet skal gjennomføres. Trafikktellinger viser at det 
bl.a. er tungtrafikk på vegen hele døgnet. Trafikken om natten vil naturlig nok øke når fergene 
blir avløst med broer på E39. Videre er det en del skogsbilveger (som også betjener 
boligområder) som knyttes til ny E39, her er det viktig at kjøremåte for 25m tømmervogntog 
vurderes. 
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Minimumskrav er 
hentet fra N100-
2018 i forhold til 
kurvatur o.l. for 
H1-veg.  
 
 
 

 

 

 

 

 
I revisjonen er det brukt prosjekteringstabell for 80km/t selv om det med svært små endringer 
kunne vært 90km/t på den aktuelle strekningen. Reguleringen omfatter ny veg på og ved 
eksisterende veg. Selv om det isolert sett kunne vært ønskelig med gjennomgående 90km/t 
på denne parsellen, er vegen som ble bygget i 2010 av en slik kvalitet at den ikke bør vurderes 
for 90km/t. Det må likevel legges til grunn i sikkerhetstenkningen at fartsnivået på vegen vil 
være godt over 80km/t. 
 

Ulykkessituasjon 

De siste ti år er det registrert to ulykker med lettere personskade, en med alvorlig skade samt 
en møteulykke med to drepte og tre skadde. 
 

 
Figur 5, trafikkulykker 2010-2020 med alvorlighetsgrad 

 

Revisjonsprosess 

TS-Revisjon ble bestilt 25. juni 2020. Det ble avholdt et kombinert oppstarts- og 
gjennomgangsmøte 24. august 2020 med byggeleder, planleggere og revisorer. Avtalt 
ferdigstillelse av rapport er 18. september. 

Figur 4, tverrprofil H1-veg 
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5. REVISJONENS RESULTATER OG ANBEFALINGER 

 

I tabellen under er en opplisting av funn. Funn er kategorisert som avvik, merknader og 
kommentarer.  

avvik (a): manglende oppfyllelse av spesifiserte krav. I denne sammenhengen  
vil det bety manglende oppfyllelse av vegnormalens krav, eller andre lovfestede 
eller vedtatte krav, som har eller vil kunne få vesentlige konsekvenser for  
trafikksikkerheten. Avvik som evt. er fraviksbehandlet er flyttet til feltet for merknader. 

 
merknad (m): forhold som kan dokumenteres er uheldig med hensyn til 
trafikksikkerhet, men som ikke er i strid med gjeldende normaler og retningslinjer. Til 
orientering er ikke begrepet «Feil» benyttet i denne revisjonen. 

 
kommentar (k): forhold som revisjonsteamet har subjektive råd/henstillinger til. 

 

Profil Funn Anbefaling Prosjektkommentar 
3000-
3280 

M: Veg til naust parallell med E39, 
kan være forvirrende ved 
mørkekjøring (lys fra biler på 
naustvegen kan forvirre trafikanter 
på E39. 

Belysning eller skilt 
920 kantstolper. 

 

6030 A: For lite fall i forbindelse med 
oppbygging av ensidig fall på veg 
med lengdefall 0,21% 

Øke lengdefallet  

6270 A: For lite fall i forbindelse med 
oppbygging av ensidig fall på veg 
med lengdefall 0,91%. 

Søke fravik  

6970 A: For lite fall i forbindelse med 
oppbygging av ensidig fall på veg 
med lengdefall 0,91%. 

Søke fravik 
 

 

7370 A: For lite fall i forbindelse med 
oppbygging av ensidig fall på veg 
med lengdefall på ca. 0,6%. 

Øke 
lengdefallet/søke 
fravik 

 

7825 A: For lite fall i forbindelse med 
oppbygging av ensidig fall på veg 
med lengdefall på ca. 0,6%. 

Øke 
lengdefallet/søke 
fravik 

 

8100 A: For lite fall i vendeklotoide, 
lengdefall på 1,8%. 

Søke fravik.  

8250-
8600 

K: Sikt fra kryss i 8250 kunne vært 
mye bedre ved å heve eksisterende 
veg til i området 8600. Dette er 
også en unaturlig dump på en 

Heve eksisterende 
veg. 
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Profil Funn Anbefaling Prosjektkommentar 
moderne H1-veg. Med 4% stiging vil 
det her være økt støy og økt 
sporslitasje. 

8320 A: Mur mellom E39 og gårdsnr. 135 
bruksnr. 21. er påkjøringsfarlig 
(ikke ført ut 1:10 fra 
sikkerhetssonen). 

Fjerne muren i sin 
helhet. 

 

Tabell 1, oversikt funn 

 

  



Side 8 av 10 
 

6. OPPSUMMERENDE OG AVSLUTTENDE MERKNADER 

Revisjon av reguleringsplanen har resultert i få punkt som må gjøres noe med.    

Typiske funn: 

• Avvik på bør-krav om 2% minste 
resulterende fall. Funnene er gjort ved 
overganger til ensidig fall i klotoider, samt 
i en vendeklotoide. Dette er normale funn 
for veger som går langs sjø og vann. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, bilde fra modellen som viser paralellveg ved m3000-3280 

  

Figur 6, eksempel på kontroll av avrenning 
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Den nye reguleringsplanen tar i langt større grad hensyn til vegens naboer, og vegens rolle 
som E39 og del av TEN-T vegnettet. Eiendommer nært vegen er innløst, noe som resulterer i 
bedre bokvalitet for dem som blir flyttet, samt tryggere veg med mindre avkjørsler. Dette vil 
også gjøre gjennomføring av byggearbeidene langt tryggere for m.a. skolebarn og 
vegarbeidere.  

 

Figur 8, viser situasjon fra gammel plan, med ring rundt avkjørsler som skulle knyttes til E39 

 

 

Figur 9, viser at fire avkjørsler har blitt fjernet 

Det er en forutsetning i reguleringsplanene at eksisterende E39 skal være åpen under bygging 
av ny E39. I en tidlig fase hadde ts-revisor en anbefaling om å sanere gårdsnr. 137, bruksnr. 
10 da det her var planlagt veg i et krevende geoteknisk område, noe som kunne forsinke 
fremdrift og gi mindre trafikksikker trafikkavvikling i anleggsperioden. I løpet av prosessen er 
det blitt rimelig sikkert at dette naustet med tilhørende veg ikke kan bygges. 

Gårdsnr. 137, bruksnr. 7 mangler avkjørsel i den nye planen. Det er svært viktig for 
trafikksikkerheten til anlegget at det ikke anlegges avkjørsel inn på E39 fra denne 
eiendommen. Hvordan dette kan løses må være opp til prosjektet, men TS-revisor anbefaler 
ikke å gå tilbake til en løsning med en privat veg mellom E39 og gårdsnr. 137, bruksnr. 2.  
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Ut ifra et ønske om høyest mulig trafikksikkerhet både for dem som oppholder seg ved en 
fritidseiendom, og for passerende trafikanter, anbefales det å søke en innløsing av 
eiendommen.  

 

Figur 10, viser gårdsnr. 137, bruksnr. 7 som er uten veg eller avkjørsel 

I den grad det vil være igjen vegoppmerking på gammelt vegnett som blir liggende til bruk i 
jordbruket, bør denne vegoppmerkingen fjernes. Vegoppmerking og skilting er ikke vurdert i 
denne revisjonen, med unntak av kontroll av forbikjøringssikt. Det er konkludert med at der 
er tilstrekkelig forbikjøringssikt til å opprettholde kravet om nødvendig frekvens på 
forbikjøringsstrekninger for parsellen. 

Da E39 som nevnt er en del av TEN-T vegnettet er det krav om ny revisjon på nivå «byggeplan», 
«før åpning» og «etter innledende bruk» i henhold til beskrivelse i vegsikkerhetsforskriften.  

Vedlegg 

Vedlagt:  

1. Bestillingsskjema   
 



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: 95991455
firmapost@vegvesen.no
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