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1.1 Bestilling 

Vurderingen er bestilt av planleggingsleder for prosjektet, Lars Aamodt. Prosjektet gjelder 
«Reguleringsplan, E39, Rige – Breimyr». 

1.2 Formål 

Risikovurderingen skal gi grunnlag for å vurdere om løsningene vist i reguleringsplanen har et 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Det er trafikantenes sikkerhet som skal vurderes. 
 
Vurderingen skal gi svar på hvilke elementer som bidrar til risiko, hvilke alternativer som er 
de sikreste og hvordan sikkerheten i alternativene kan forbedres. Rapporten skal gi 
beslutningsstøtte i forhold til hvilke løsninger det er hensiktsmessig å detaljere videre.   

1.3 Metode 

En enkel modell basert på  HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for 
risikovurderingen. Metoden omfatter 5 trinn: 
 

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor? 
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er 

konsekvensene? 
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak? 
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen. 

 

For mer informasjon vises det til Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken. 

1.4 Prosess  

Planleggingsleder for prosjektet og prosessleder opprettet en analysegruppe bestående av: 
 

Navn Rolle/tittel 

Kjetil Dypvik Svv, Drift- og vedlikehold 

Ragnar Lømsland Svv, Plan- og forvaltning 

Rune Bergjord Svv, Plan- og forvaltning 

Harald J. Solvik Svv, Plan- og prosjektering, fagansv. anleggsgj.føring 

Rune Retterholt Svv, Plan- og prosjektering 

Kjell Stangborli Svv, Plan- og forvaltning 

Henning Mikkelsen Svv, Trafikant og kjøretøy 

Lars Aamodt Svv, planleggingsleder for prosjektet 

Atle Solheim Asplan Viak, oppdragsleder 

Arild Nærum Statens vegvesen, region sør, Prosessleder 

Grethe Myrberg Rambøll, bistand risikovurdering og skriving av rapport 

 

1. Bakgrunn for risikovurderingen
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Gruppen deltok HAZID-møte 13.mai 2014. Møtet ble avholdt i Statens vegvesen sine lokaler, 
vegkontoret i Vest Agder, Rige. En befaring av sykkelanlegget rundt Rigekrysset ble lagt inn i 
løpet av møtet. Samlet sett har gruppen kompetanse innen trafikksikkerhet, vegplanlegging, 
sykkelplanlegging, vegforvaltning, drift- og vedlikehold og trafikantatferd.  

1.5 Vurderingskriterier 

Løsningene vurderes i forhold til vegnormaler og veiledninger og nullvisjonens krav til sikre 
veger. Et vegsystem som ikke skal føre til drepte eller varig skade må utformes på menneskets 

premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.  
 
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. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser. Kort 
sagt skal det være lett å handle riktig og vanskelig å handle feil. 
 
Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal ha 
beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. 
 

 
 
 

2.1 Planer 

Kommunedelplan fra 2005 for E39 Gartnerløkka – Volleberg ligger til grunn for prosjektet. 
På strekningen Meieriet – Rige blir det bygget kollektivfelt i 2014. Disse feltene skal 
omghøres til valige kjørefelt når gjeldene strekningen Rige – Breimyr er bygget ut. 
 
Det er igangsatt kommunedelplanarbeid for ny ytre ringvei, men fortsatt er det uavklart 
hvor/hvordan kryss med eksisterende vegnett blir. Dette prosjektet forholder seg derfor til 
eksisterende forhold ved Breimyr.  
 
Deler av Borheia, rett syd for kryss ved Breimyr, er satt av til næringsområdet. Adkomst til 
området er ikke avklart. Det kan evt. bli aktuelt med en arm til i ryss med Breimyrveien, men 
adkomst kan også hende blir fra Rigeområdet . 
 
Det er planlagt sluttbehandling av reguleringsplanen i februar 2015. Midler til prosjektet ser 
foreløpig ut til å komme i 2018. 

2. Analyseobjekt
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2.2 Inndeling i analyseobjekter  

Det er valgt å dele inn prosjektet i to analyseobjekter. Risikovurderingene foretas av 
Rigekrysset og av kryss ved Breimyr. Kryss ved Breimyr omfatter også vegstrekningen som 
avslutter prosjektet mot nordvest. 
 

Oversikt over planstrekningen E39 Rige – Breimyr 

 

 
Planutsnitt Rigekrysset 
 



Sist  revidert 11.08.2014  Side 6  

Planutsnitt for strekning mellom Rigekrysset og Breimyr 

 

 

 

Planutsnitt for krysset ved Breimyr 

 

 

 
Planutsnitt for strekning nordvest for kryss med Breimyrveien (avslutning av prosjektet i vest) 
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2.3 Generelle data om vegstrekningen 

 

Nøkkeltall 

Fartsgrense:  Dagen fartsgrene: 70 km/t. Planlagt 60 km/t øst for Rigekrysset og 80 
km/t vest for krysset 

ÅDT: 2013: ca. 21 000, 2040: beregnet ca. 29 000 
Tungtrafikkandel: Stor andel (14%) på grunn av vektkontroll på Rige 
Gang og- 
sykkeltrafikk: 

GS-anlegg på nordsiden av E39 på hele strekningen. Skal utvides til 
sykkelveg med fortau (3+2m) 

Geometri: I dag 6-7 % stigning – jevnes ut til maks 5% stigning 
Vegprofil: Se profiltegning, maks 5% stign på strekningen Rigekrysset og vestover 

 
Ramper er dimensjonert etter vegnormalene for personbil og den fartsgrensen som er planlagt 
på strekningen. Østvendte ramper fra Rigekrysset er derfor dimensjonert for 60 km/t. Alle 
ramper har maks stigning 8 % 
 
 
 

 
 
Profiltegning ny E39, Rigekrysset og vestover, maks stigning 5% 
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Her presenteres trinn 1 - 4 i metoden beskrevet i kapittel 1.2 for å gi et bilde av gruppas 
vurderinger av Rigekrysset.  

3.1 Identifiserte uønskede hendelser og medvirkende faktorer 

 
Uønsket 

hendelse 

Medvirkende årsak 

Uh 1  

Feltskifte 

Kort akselerasjonsfelt mot øst ift fartsnivå (dim. 60 km/t) som antas å være 

høyere enn dim 

Busslomme retn vest er plassert helt i start av retardasjonsfelt - dårlig tilbakesikt 

fra buss ut fra lomma 

Noen busser benytter ikke bypass men fletter rett ut på E39 fra busslomme 

Akselerasjonsfelt mot vest har mye tungtrafikk - er dim etter normalene for 

personbil - vurderes for kort 

Uh 2 

Sidekollisjon 

Kranbiler ut/inn av Dalboveien - sikt i kurven mot øst (innerkurven) bør sjekkes 

samt sikt mot avkjøringsrampe fra øst (her blir hastighet noe høyere enn i dag 

pga bedre kurvatur, kranbiler som skal til venstre er "trege". 

Dårlig sikt i retn øst inn Dalboveien (fra rampe fra øst) 

"Bypass"  retn øst x rampe retn øst - flere busser enn i dag antas å  bruke 

«bypass» pga lenger retardasjonsfelt og lenger avstand til busslomme når 

avgjørelse må tas - bussene har vikeplikt men dette følges ikke alltid 

Spiss vinkel i "bypass" retn vest 

Uh 3 

Påkjøring bakfra 

ulykke 

Inn og utkjøring fra Dalboveien - kranbilene bruker lang tid og stor del av 

kjørebanen 

Påkjøringsrampe mot øst (42100) - dårlig tilbakesikt fra busslomme 

På E39  i retn vest v/busslomme som ligger i start av retardasjonsfeltet (40200),  

siktproblemer 

Kommunikasjonsutfordringer - bilister har vikeplikt for buss ut fra busslomme i 

60-sone - dette kan være vanskelig å forstå når man er på vei ut fra E39 inn i 

retardasjonsfeltet 

Uh 4 

Påkjørsel av 

myke trafikanter 

Plankryssing ved rundkjøring - dårlig sikt pga skiltskap (se bilde under) 

To bratte gs-veier som møtes (rett syd for Dalboveien) med fotgjengere og 

syklister (i høy fart) i spiss vinkel.Også dårlig sikt i kurve mot øst, fjellnabb på 

sydsiden av gs-vei som bygges i "naboprosj". Dårlig sikt (steinskråning) mot 

vest/undergang Dalboveien. 

 
 
 
 
 
 

3. Rigekrysset - identifiserte uønskede hendelser, vurdering av risiko og 
forslag til tiltak 
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3.2 Vurdering av frekvens og konsekvens 

 

Risikomatrise 

Antatt konsekvens Lettere skadd Hardt skadd Drept 
Antatt frekvens 

Svært ofte (minst 1 gang per år)    

Ofte (1 gang hvert 2 -10. år) Uh1, Uh3, Uh4   

Sjelden (1 gang hvert 11. - 30. år) Uh2 Uh1, Uh4  

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 
30. år) 

   

Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike uønskede 

hendelsene. Nummereringen av uønskede hendelser viser til tabellen i forrige kapittel, hvor: 

Uh 1: Feltskifte 

Uh 2: Side-kollisjon 

Uh 3: Påkjøring bakfra ulykke 

Uh 4: Påkjørsel av myke trafikanter 

 
Anslagene er basert på analysegruppas kompetanse og diskusjoner i gruppa. Fargene indikerer 
en vurderingsskala for risiko der grønn farge angir lav risiko og rød farge angir svært høy 
risiko. Uh 4: Påkjørsel av myke trafikanter, tett etterfulgt av Uh 1: Feltskifte, ansees som de 
største bidrasytere til risiko. Deretter følger Uh 3: Påkjøring bakfra ulykke og Uh 2: Side-
kollisjon. 

3.3 Tiltak  

Nedenfor følger en tabell med forslag til tiltak. Tiltakene er knyttet opp mot de uønskede 
hendelsene og sortert etter de uønskede hendelsenes bidrag til risiko.  
 
Uønsket 

hendelse 

Medvirkende årsak Forslag til tiltak 

Påkjørsel av 

myke 

trafikanter 

Plankryssing ved rundkjøring - dårlig 

sikt pga skiltskap (se bilde under) 

Flytte skiltskap ut fra siktsonen og svinge 

rekkverk noe ut før kryssingspunktet  

To bratte gs-veier som møtes (rett 

syd for Dalboveien) med fotgjengere 

og syklister (i høy fart) i spiss 

vinkel.Også dårlig sikt i kurve mot øst, 

fjellnabb på sydsiden av gs-vei som 

bygges i "naboprosj". Dårlig sikt 

(steinskråning) mot vest/undergang 

Dalboveien. 

Siktutbedring på begge sider av gs-splitt 

(fjellnabb mot øst og steinskråning mot vest, 

se skisse under). 

Flytte fortau til innsiden(sydsiden) på strekn 

mellom busslomme og videre vestover. Dette 

vil bedre sikten og gi syklistene bedre forhold 

i gs-splitten.  

Vurdere merking (linjer,symboler) spesielt i 

gs-splitten 

Feltskifte Kort akselerasjonsfelt mot øst ift 

fartsnivå (dim. 60 km/t) som antas å 

være høyere enn dim 

Forlenge akselerasjonsfelt/rampe mot øst 

(42100) ift normal for 80 km/t  



Sist  revidert 11.08.2014  Side 10  

Busslomme retn vest er plassert helt i 

start av retardasjonsfelt - dårlig 

tilbakesikt fra buss ut fra lomma 

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme 

retn vest (voll blir fjernet i pågående prosj). 

Noen busser benytter ikke bypass 

men fletter rett ut på E39 fra 

busslomme 

 

Akselerasjonsfelt mot vest har mye 

tungtrafikk - er dim etter normalene 

for personbil - vurderes for kort 

Alternativt trekke vestgående busslomme 

østover - løsrive den fra retardasjonsfeltet. 

Jfr planer for "naboprosjekt" som skal utføres 

2015 - må samkjøre løsningene med 

framtidig løsning. 

Påkjøring 

bakfra ulykke 

Inn og utkjøring fra Dalboveien - 

kranbilene bruker lang tid og stor del 

av kjørebanen 

Siktutbedring rundt sving fra Rige og mot 

rampe (40200) 

Påkjøringsrampe mot øst (42100) - 

dårlig tilbakesikt fra busslomme 

 

 

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme 

retn øst. 

Flytte busslomme i retn øst til østsiden av 

brua og forlenge akselerasjonsfeltet 

På E39  i retn vest v/busslomme som 

ligger i start av retardasjonsfeltet 

(40200),  siktproblemer 

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme 

retn vest. 

Kommunikasjonsutfordringer - 

bilister har vikeplikt for buss ut fra 

busslomme i 60-sone - dette kan 

være vanskelig å forstå når man er på 

vei ut fra E39 inn i retardasjonsfeltet 

Trekke vestgående busslomme østover - 

løsrive den fra retardasjonsfeltet. "Deler opp" 

mulige konfliktpunkter. 

Sidekollisjon Kranbiler ut/inn av Dalboveien - sikt i 

kurven mot øst (innerkurven) bør 

sjekkes samt sikt mot 

avkjøringsrampe fra øst (her blir 

hastighet noe høyere enn i dag pga 

bedre kurvatur, kranbiler som skal til 

venstre er "trege". 

Utbedre sikt ifm Dalboveien - både retning 

øst (innerkurve ) og mot avkjøringsrampe fra 

øst (40200) 

Dårlig sikt i retn øst inn Dalboveien 

(fra rampe fra øst) 

"Bypass"  retn øst x rampe retn øst - 

flere busser enn i dag antas å  bruke 

«bypass» pga lenger retardasjonsfelt 

og lenger avstand til busslomme når 

avgjørelse må tas - bussene har 

vikeplikt men dette følges ikke alltid 

Flytte busslomme i retn øst til østsiden av 

brua og forlenge akselerasjonsfeltet 

Spiss vinkel i "bypass" retn vest Trekke vestgående busslomme østover - 

løsrive den fra retardasjonsfeltet - "bypass" 

retn vest kan da fjernes 
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Planutsnitt Rigekrysset – illustrasjon av foreslåtte tiltak -  påkjørsel myke trafikanter 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planutsnitt Rigekrysset – illustrasjon av foreslåtte tiltak -  feltskifte 
 
 
 
 

Planutsnitt Rigekrysset – illustrasjon av foreslåtte tiltak -  feltskifte 
 

Siktutbedring 

Fortau etableres 
på sydsiden 

Busslomme 
flyttes 

Rampe 
forlenges 

Rampe 
forlenges 
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3.4 Anbefaling – oppsummering Rigekrysset 

 
I Rigekrysset er de største bidragsyterne til risiko vurdert å være påkjørsel av myke trafikanter 
og feltskifte, hvor påkjøring av myke trafikanter vurderes å ha litt større risiko. Andre 
bidragsytere er påkjøring bakfra ulykker og sidekollisjoner. 
 
Følgende tiltak anbefales gjennomført, sortert etter hvor stort bidrag til risiko de uønskede 
hendelsene har: 
 
Uønsket 

hendelse 

Forslag til tiltak 

Påkjørsel av 

myke 

trafikanter 

Flytte skiltskap ut fra siktsonen og svinge rekkverk noe ut før kryssingspunktet  

Siktutbedring på begge sider av gs-splitt (fjellnabb mot øst og steinskråning mot 

vest, se skisse under). 

Flytte fortau til innsiden(sydsiden) på strekn mellom busslomme og videre 

vestover. Dette vil bedre sikten og gi syklistene bedre forhold i gs-splitten.  

Vurdere merking (linjer,symboler) spesielt i gs-splitten 

Feltskifte Forlenge akselerasjonsfelt/rampe mot øst (42100) ift normal for 80 km/t  

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme retn vest (voll blir fjernet i 

pågående prosj). 

Alternativt trekke vestgående busslomme østover - løsrive den fra 

retardasjonsfeltet. Jfr planer for "naboprosjekt" som skal utføres 2015 - må 

samkjøre løsningene med framtidig løsning. 

Påkjøring 

bakfra ulykke 

Siktutbedring rundt sving fra Rige og mot rampe (40200) 

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme retn øst. 

Flytte busslomme i retn øst til østsiden av brua og forlenge akselerasjonsfeltet 

Sørge for tilstrekkelig tilbakesikt i busslomme retn vest. 

Trekke vestgående busslomme østover - løsrive den fra retardasjonsfeltet. "Deler 

opp" mulige konfliktpunkter. 

Sidekollisjon Utbedre sikt ifm Dalboveien - både retning øst (innerkurve ) og mot 

avkjøringsrampe fra øst (40200) 

Flytte busslomme i retn øst til østsiden av brua og forlenge akselerasjonsfeltet 

Trekke vestgående busslomme østover - løsrive den fra retardasjonsfeltet - 

"bypass" retn vest kan da fjernes 
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Her presenteres trinn 1 - 4 i metoden beskrevet i kapittel 1.2 for å gi et bilde av gruppas 
vurderinger av krysset ved Breimyr.  

4.1 Identifiserte uønskede hendelser og medvirkende faktorer 

 
Uønsket 

hendelse 

Medvirkende årsak 

Uh 1  

Feltskifte 

Feltskifte mellom rampene fra Shellstasjon mot øst og avkjøringsrampe fra E39 

mot øst - ansees som lite probl da trafikk og veksling er lav 

Vogntog fra Shellst opp rampe (47300) blir stående vinterstid - annen trafikk fra 

Shell legger seg ut i venstre felt i konflikt med trafikk fra E39 

Uh 2 

Sidekollisjon 

Brurekkverk fra rampe opp fra E39, vest (47300) - hindrer sikt 

Uh 3 

Påkjøring bakfra 

ulykke 

Oppbremsing for kryssende fotgjengere, pga rekkverk som tar sikt for rampe fra 

øst (47200) 

Oppbremsing for fotgj over Breimyrveien (spes høyresving fra E39, rampe fra øst) 

Oppbremsing kryssende fotgjengere i kryssingspunkt på rampe mot E39, øst 

Busslomme på rampe retn øst ligger i nedoverbakke (8%) - probl med innkjøring 

vinterstid. Utkjøring fra busslomme - tilbakesikt må sjekkes 

Brurekkverk tar sikt for rampe fra vest (47300) 

Uh 4 

Påkjørsel av 

myke trafikanter 

Rampe fra øst til kryssingspunkt (47200) - dårlig sikt pga brurekkverk 

Kryssingspunkt over Breimyrveien kommer tett på/etter rundkjøring - spesielt 

problem ift høyresving og høy fart fra rampe (47200) 

Sikt gjennom rundkjøring til kryssingspunkt over rampe mot øst 

 

4. Kryss med Breimyrveien - identifiserte uønskede hendelser, vurdering 
av risiko og forslag til tiltak 
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4.2 Vurdering av frekvens og konsekvens 

 

Risikomatrise 

Antatt konsekvens Lettere skadd Hardt skadd Drept 
Antatt frekvens 

Svært ofte (minst 1 gang per år)    

Ofte (1 gang hvert 2 -10. år) Uh3, Uh4   

Sjelden (1 gang hvert 11. - 30. år) Uh1, Uh2 Uh4  

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 
30. år) 

   

Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike uønskede 

hendelsene. Nummereringen av uønskede hendelser viser til tabellen i forrige kapittel, hvor: 

Uh 1: Feltskifte 

Uh 2: Sidekollisjon 

Uh 3: Påkjøring bakfra ulykke 

Uh 4: Påkjørsel av myke trafikanter 

 
Anslagene er basert på analysegruppas kompetanse og diskusjoner i gruppa. Fargene indikerer 
en vurderingsskala for risiko der grønn farge angir lav risiko og rød farge angir svært høy 
risiko. Uh 4: Påkjørsel av myke trafikanter, etterfulgt av Uh 3: Påkjøring bakfra ulykke, 
ansees som de største bidrasytere til risiko. Deretter følger Uh 2: Sidekollisjon og Uh 1: 
Feltskifte. 
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4.3 Tiltak  

Nedenfor følger en tabell med forslag til tiltak. Tiltakene er knyttet opp mot de uønskede 
hendelsene og sortert etter de uønskede hendelsenes bidrag til risiko.  
 
Uønsket 

hendelse 

Medvirkende årsak Forslag til tiltak 

Påkjørsel av 

myke 

trafikanter 

Rampe fra øst til kryssingspunkt (47200) 

- dårlig sikt pga brurekkverk 

Brurekkverk må tilpasses siktsonen (må 

knekkes/avbøyes mot øst) 

Kryssingspunkt over Breimyrveien 

kommer tett på/etter rundkjøring - 

spesielt problem ift høyresving og høy 

fart fra rampe (47200) 

Vurdere å fjerne kryssingspunktet og bygge 

trapp ned til gs-vei under Breimyrveien og 

fjerne fortau fra busslomme til Breivikvn. 

Alternativt justere rekkverk i høyresving fra 

øst slik at bedre frisikt oppnås. Fjerning av 

kryssingspunkt anbefales. 

Sikt gjennom rundkjøring til 

kryssingspunkt over rampe mot øst 

Sjekke sikten, evt. flate ut veien der 

busslomma ligger (maks 4%) eller slakere 

rampe 47300 vil kunne bedre sikten mot 

krysn.pkt. 

Påkjøring 

bakfra ulykke 

Oppbremsing for kryssende fotgjengere, 

pga rekkverk som tar sikt for rampe fra 

øst (47200) 

Alle tiltak nevnt under Myke trafikanter. 

Oppbremsing for fotgj over 

Breimyrveien (spes høyresving fra E39, 

rampe fra øst) 

Oppbremsing kryssende fotgjengere i 

kryssingspunkt på rampe mot E39, øst 

Busslomme på rampe retn øst ligger i 

nedoverbakke (8%) - probl med 

innkjøring vinterstid. Utkjøring fra 

busslomme - tilbakesikt må sjekkes 

Flate ut veien der busslommene ligger 

(maks 4%) - vil også medføre forlengelse av 

rampene. 

Brurekkverk tar sikt for rampe fra vest 

(47300) 

Anlegge et større areal på utsiden 

(vestsiden av rundkjøringen) for å få flyttet 

rekkverket ut og oppnå tilfredsstillende sikt 

inn i rundkjøring fra rampe (47300) 

Sidekollisjon Brurekkverk fra rampe opp fra E39, vest 

(47300) - hindrer sikt 

Anlegge et større areal på utsiden 

(vestsiden av rundkjøringen) for å få flyttet 

rekkverket ut og oppnå tilfredsstillende sikt 

inn i rundkjøring fra rampe (47300) 

Feltskifte Feltskifte mellom rampene fra 

Shellstasjon mot øst og avkjøringsrampe 

fra E39 mot øst - ansees som lite 

problematisk da trafikk og veksling er lav 

Slakere rampe (47300) 

Vogntog fra Shellst opp rampe (47300) 

blir stående vinterstid - annen trafikk fra 

Shell legger seg ut i venstre felt i konflikt 

med trafikk fra E39 
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Planutsnitt Kryss med Breimyrveien – illustrasjon av foreslåtte tiltak -  myke trafikanter og 

påkjøring bakfra 
 
 
 

Strekning nordvest for kryss med Breimyrveien (avslutning av prosjektet i vest) – 
forslag til tiltak 

 
Det er ikke lagt opp til å ha vekslingsstrekninger på E39, noe som gir en ryddig trafikkløsning. 
I retning vestover på snevres E39 inn til ett felt under brua  i kryss med Breimyrveien før 
påkjøringsrampe mot vest kommer innpå  - disse går så sammen til ett felt før 
avkjøringsrampe til bensinstasjon begynner.  
 
Eksisterende kollektivfelt fra vest oppheves i dag der av- og påkjøring skjer til Shellstasjonen. 
Planen foreslår omgjøring av kollektivfelt til vanlig felt samt å bygge egen avkjøringsrampe til 
Shell. Det foreslås da å avslutte kontrollomma før avkjøringsrampa starter. Kontrollomma må 
derfor avkortes – omgjøres til kun havarilomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjerne 
kryssingspunkt 

Siktutbedring, 
rekkverk 

Flate ut veien  
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4.4 Anbefaling – oppsummering kryss ved Breimyr 

 
I krysset ved Breimyr er de største bidragsyterne til risiko vurdert til å være påkjørsel av myke 
trafikanter og påkjøring bakfra, hvor påkjøring av myke trafikanter vurderes å ha litt større 
risiko pga konsekvens kan være hardt skadd.  
Andre bidragsytere er sidekollisjoner og feltskifte. 
 
Følgende tiltak anbefales gjennomført, sortert etter hvor stort bidrag til risiko de uønskede 
hendelsene har: 
 
 

Uønsket 

hendelse 

Forslag til tiltak 

Påkjørsel av 

myke 

trafikanter 

Brurekkverk må tilpasses siktsonen (må knekkes/avbøyes mot øst) 

Vurdere å fjerne kryssingspunktet og bygge trapp ned til gs-vei under Breimyrveien og 

fjerne fortau fra busslomme til Breivikvn. Alternativt justere rekkverk i høyresving fra 

øst slik at bedre frisikt oppnås. Fjerning av kryssingspunkt anbefales. 

Sjekke sikten, evt. flate ut veien der busslomma ligger (maks 4%) eller slakere rampe 

47300 vil kunne bedre sikten mot krysn.pkt. 

Påkjøring 

bakfra ulykke 

Alle tiltak nevnt under Myke trafikanter. 

Flate ut veien der busslommene ligger (maks 4%) - vil også medføre forlengelse av 

rampene. 

Anlegge et større areal på utsiden (vestsiden av rundkjøringen) for å få flyttet 

rekkverket ut og oppnå tilfredsstillende sikt inn i rundkjøring fra rampe (47300) 

Sidekollisjon Anlegge et større areal på utsiden (vestsiden av rundkjøringen) for å få flyttet 

rekkverket ut og oppnå tilfredsstillende sikt inn i rundkjøring fra rampe (47300) 

Feltskifte Slakere rampe (47300) 
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Gjennomgangen av planene viser at det ikke er noen uønskede hendelser som av 
analysegruppa vurderes å havne i rødt felt (stor risiko) eller orange felt (middels risiko) i 
vurderingsskalaen for risiko. Hendelser med påkjørsel av myke trafikanter, feltskifte i 
Rigekrysset og påkjøring bakfra i krysset med Breimyrveien er de uønskede hendelsene som 
vurderes å ha høyest risiko og havne i gult felt (en viss risiko) i vurderingsskalaen. Øvrige 
uønskede hendelser er vurdert å ha liten risiko.  

 
Plangjennomgangen har medført en rekke forslag til avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak for 
hendelser med myke trafikanter bør ha høyest prioritet, men  analysegruppa anbefaler at alle 
tiltak foreslått i rapporten vurderes og at planene endres i forhold til forslagene.  

5. Konklusjoner og anbefalinger


