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Sammendrag 

Det planlegges ny 9,5 km lang avkjørselsfri E39 i en ny trasé mellom Lønset og Hjelset. I forbindelse 

med planleggingen av denne skal det gjennomføres en risikoanalyse for å avdekke forhold som bidrar 

til økt risiko for uønskede hendelser, samt å identifisere tiltak som kan redusere denne risikoen. 

Analysen er tredelt og innefatter en analyse for ferdig utbygd løsning, et 0- alternativ der fremtidig 

trafikkbelastning skjer på eksisterende E39 samt en analyse av trafikkavviklingen innenfor 

planområdet i anleggsfasen. 

Formålet med analysen 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, hva som er 

akseptabelt sikkerhetsnivå ved trafikkavvikling under anleggsfasen og hvordan vegsystemet vil 

fungere uten utbygging realisering av ny E39 Lønset – Hjelset.  

Analysen er kvalitativ og basert på blant annet gjennomført analysemøte og ulykkesdata på 

eksisterende veg. Det er gjennomført en grovanalyse der sannsynlighet og konsekvens for de 

uønskede hendelsene er synliggjort i en risikomatrise for hver av de tre situasjonene som er vurdert.  

For nullalternativet på eksisterende veg er det identifisert 14 uønskede hendelser hvor tyngdepunktet 

for de identifiserte hendelsene ligger i oransje område. Det er også to hendelser i rødt område der 

risikoen er uakseptabel. Eksisterende veg er trang og underdimensjonert i dag og lite egnet for økt 

trafikk, det er begrenset med tiltak som ikke er større strukturelle inngrep, som vil kunne forbedre 

disse forholdene. Effekten av de identifiserte tiltakene antas være begrenset når ikke større 

strukturelle inngrep skal benyttes. Med begrensede utbedringsmuligheter er vurderingen at 

eksisterende veg ikke vil ha et høyt nok sikkerhetsnivå ved forventet trafikkvolum etter etablering av 

sykehuset.  

I risikovurdering av ny E39 er det identifisert 12 uønskede hendelser Tyngdepunktet for hendelsene 

ligger i gult område. For ny E39 er det foreslått relativt enkle tiltak som vil kunne redusere risikonivået 

på flere av de identifiserte uønskede hendelsene effektivt slik at hendelsene vil kunne trekkes nedover 

mot venstre (gult og grønt område) i matrisen. Dette gjelder for eksempel hendelsen 1-11 i rødt for 

nytt alternativ. Hendelse 1-11: Kødannelse i rundkjøring ned til sykehuset har fått høy skadegrad da 

rundkjøring vil frekventeres av sykebiler på vei til sykehuset med pasienter som trenger livsviktig 

behandling der tid er essensielt. Etablering av kanalisert T-kryss for å sikre fremkommelighet for 

sykebilen vil være et god tiltak som sikrer at hendelsen havner innenfor akseptabel risiko, tiltaket er 

allerede tatt med i videre prosjektering. For ny E39 vil de fleste hendelsene havne i grønt og gult 

område (én i oransje område) dersom risikoreduserende tiltak iverksettes, og overordnet risikobilde er 

vurdert som godt.  

Oppsummert er risikobildet for alternativ null vurdert å ikke være godt nok med forventet trafikkvolum i 

forbindelse med etablering av nytt sykehus. Ny E39 har et bedre risikobilde, og med påviste 

risikoreduserendetiltak vil overordnet risikobilde for ny E39 være godt 

Flere av de uønskede hendelsene identifisert for eksisterende veg vil ivaretas ved at ny E39 bygges. I 

forbindelse med anleggsgjennomføring av nytt sykehus på Hjelset vil trafikksikkerheten utfordres. 

Dette vil være uunngåelig også om planer for E39 vedtas. I denne perioden må risikoreduserende 

tiltak iverksettes. Dette er imidlertid ikke fokusert på i denne analysen, men flere av tiltakene 

identifisert for 0-alternativene vil være aktuelle, men må ivaretas gjennom videre planlegging av nytt 

sykehus. 

Ved analysetidspunktet var faseplaner for kryss på Hjelset og Lønset utarbeidet, disse var på et 

overordnet nivå og det må utføres flere vurderinger når detaljeringsgraden øker.  

For anleggsfasen er det på Lønset identifisert 12 uønskede hendelser. Ingen av disse er plassert i 

rødt område i risikomatrisen. Det er registrert 3 hendelser i oransje område, 5 i gult og 4 i grønt. Flere 

av de risikoreduserende tiltakene vil gjelde for mer enn én anleggsfase. De tre oransje hendelsene er 
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knyttet til kollisjon som følge av endret kjøremønster, påkjøring av myke trafikanter i forbindelse med 

at bussholdeplass flyttes (fase 0) og manglende framkommelighet for utrykningskjøretøy ved bygging 

av kulvert for Lønsetelva (fase 3). Det ble i analysemøtet foreslått å undersøke mulighetene for å 

etablere deler eller hele kulverten i første fase slik at det ikke er nødvendig å stenge eksisterende E39 

i fase 3. Etablering av kulverten på et tidlig tidspunkt. Videre er tiltak som sikrer mest mulig 

forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra dag til dag, viktige og effektive tiltak i 

anleggsperioden og vil så positivt ut i de fleste identifiserte hendelsene. Dette er tiltak som god 

avgrensning til anleggsområdet, tydelig skilting og god dialog med nødetatene om planene.  

For anleggsfasen er det på Hjelset identifisert 11 uønskede hendelser. Ingen av disse er plassert i 

rødt område i risikomatrisen. Det er registrert 1 hendelse i oransje område, 6 i gult og 3 i grønt. Flere 

av de risikoreduserende tiltakene vil gjelde for mer enn én anleggsfase. Den oransje hendelsen er 

knyttet til påkjøring av myke trafikanter (fase 0) som krysser anleggsområdet for å komme til 

bussholdeplass sør for området. Det er foreslått risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten. 

Sykehuset vil stå ferdig før ny veg og det vil være stor trafikk ned til sykehuset i anleggsperioden. Det 

er derfor vurdert som hensiktsmessig å etablere midlertidig rundkjøring ned til sykehuset istedenfor T-

kryss før anleggsperioden starter. Som for kryss på Lønset er tiltak som sikrer mest mulig 

forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra dag til dag, viktige og effektive tiltak i 

anleggsperioden og vil så positivt ut i de fleste identifiserte hendelsene. 
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 Innledning 

 Bakgrunn 

Det planlegges ny 9,5 km lang avkjørselsfri E39 i en ny trasé mellom Lønset og Hjelset. I forbindelse 

med planleggingen av denne skal det gjennomføres en risikoanalyse for å avdekke forhold som bidrar 

til økt risiko for uønskede hendelser, samt å identifisere tiltak som kan redusere denne risikoen. 

Analysen er tredelt og innefatter en analyse for ferdig utbygd løsning, en analyse av trafikkavviklingen 

innenfor planområdet i anleggsfasen samt en analyse som beskriver en framtidig situasjon på 

eksisterende E39 Lønset – Hjelset i perioden 2020 – 2030.  

Norconsult har for Statens Vegvesen gjennomført risikovurderingen, dokumentert i denne rapporten. 

Statens vegvesen med Rambøll har ansvar for det faglige innholdet knyttet til de tekniske fagene. 

 Formål  

Formålet med analysen 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.  

3. Hvordan vegsystemet vil fungere uten utbygging realisering av ny E39 Lønset – Hjelset.  

Analysen gir også innspill på risikoreduserende tiltak og hvilke som gir best risikoreduksjon.  

 Avgrensninger og forutsetninger 

Forutsetninger som er lagt til grunn for risikovurderingen:  

 Analysen er kvalitativ og basert på faglig skjønn 

 Analysen er begrenset til vurdering av trafikant/personsikkerhet i både anleggsfasen og i 

driftsfasen 

 Analysen skal inkludere alle trafikantgrupper 

Avgrensninger:  

 Risiko knyttet til selve byggearbeidene er ikke en del av analysen 

 Viljestyrte handlinger, eks. sabotasje, er ikke medtatt.  

Analyseobjektet omfatter:  

 Ny E39 innenfor planområdet, inklusive areal som er avsatt til annen veggrunn, slik denne 

fremstår når den er ferdig oppgradert i henhold til gjeldende planer. 

 Dagens E39 Lønset – Hjelset med dagens trafikksikkerhetssituasjon, dagens ÅDT og dagens 

vegstandard 

 Overgangssone mellom ny og gammel E39 

 Nytt kryss på Lønset 

 Nytt kryss på Hjelset  

 Miljøkulverten på Hjelset 

 Dagens E39 Lønset – Hjelset i perioden 2020- 2030 uten realisering av ny E39 Lønset - 

Hjelset 
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For beskrivelser av planområdet, se separat systembeskrivelse (Vedlegg 4).  

 Deltakere i analysen  

Analysegruppen besto av deltakere fra relevante fag og funksjoner hos vegvesenet og de 

prosjekterende. Det ble gjennomført et analysemøte i Molde den 26. april 2016. Deltakerne i møtet er 

gitt i tabell 1. 

Tabell 1 Deltakere i analysemøte 26.april 2016 

Navn  Funksjon, Firma E-post 

Espen Thøring Vegplanlegger, prosjekterende / Rambøll espen.toring@vegvesen.no 

Kjetil Sunde Avdelingsleder, Nettbuss kjetil.sunde@nettbuss.no 

Frode Westad Assisterende avdelingsleder, Nettbuss frode.westad@nettbuss.no 

Odd Aril Lindseth Byggherreseksjonen, SVV odd.linseth@vegvesen.no 

Nils Bjørn Venås Plan og utvikling, Molde kommune nilsbo@molde.kommune.no 

Finn Andre Fredvig Styreleder, Norsk Lastebilforening Møre og 

Romsdal 

finn.andre@fafe.no 

Halgeir Brudeseth Prosjektavdeling, SVV halgeir.brudeseth@vegvesen.no 

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

Jon Børge 

Horneland 

Forebyggende avdeling, Molde brann og 

redning 

jbh@molde.kommune.no 

Lars Kristian 

Haugan 

Fagutvikler Ambulanse, Helse møre og 

romsdal 

Lars.kristian.haugan@helse-mr.no 

Kevin Medby Representant fra Sykehus Nordmøre 

Romsdal, Norconsult 

kevin.medby@norconsult.com 

Bente Gjerstad Analyseleder, Sikkerhet og analyse 

Norconsult 

bente.gjerstad@norconsut.com 

Inger Krohn Halseth Skribent, Sikkerhet og analyse Norconsult inger.krohn.halseth@norconsult.com 

Sofie Gustafson Skribent, Sikkerhet og analyse Norconsult sofie.gustafson@norconsult.com 
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 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 721 

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 er valgt å benytte 

risikomatrisen i figur 2 i «Håndbok 721 Risikovurderinger i vegtrafikken» /1/, 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 er 

derfor valgt å benytte fargekodene i risikomatrisen som en veiledning i forhold til om risikoen er 

akseptabel eller ikke i henhold til håndbok 721. 

 Lettere 
skadd 

Hardt 
skadd 

Drept Flere 
drepte 

Svært ofte  
(minst 1 gang pr. år) 

    

Ofte  
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

    

Sjelden  
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

    

Svært sjelden  
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

    

Figur 3 Risikomatrise 

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: 

 Tiltak ikke nødvendig 

 Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes  

 Tiltak nødvendig 
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 Analyseobjektet 

 Dagens situasjon 

Dagens E39 mellom Lønset og Hjelset er smal, har mye randbebyggelse og passerer tettstedet 
Hjelset. Det mangler tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og det er lav fartsgrense. Figur 4 
viser flyfoto over eksisterende E39 Lønset – Hjelset. 
 

 
Figur 4 Flyfoto over eksisterende E39, Lønset – Hjelset 

 Vegbredde 

Figur 5 nedenfor viser vegbredden for strekningen, vegbredden er gitt i meter og ligger for strekningen 

mellom fem og åtte meter. Vegbredden er målt i asfaltbredde. Skulder var opprinnelig ca. 25 cm men 

er nå asfaltert helt ut.  

  

Figur 5 Vegbredder på strekningen Lønset – Hjelset vist med fargekoder. Vegbredden oppgitt er asfaltbredde  
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 Avkjørsler 

Det er registrert til sammen 95 avkjørsler langs eksisterende veg. 

- Østgående retning Lønset-Hjelset: 26 avkjørsler fra Lønset fram til Hjelset sentrum. 7 

avkjørsler i Hjelset sentrum. Til sammen 33 avkjørsler. 

- Vestgående retning: 18 avkjørsler i Hjelset sentrum. Rett vest for Hjelset sentrum fram til 

Lønset er det 44 avkjørsler. Til sammen 62 avkjørsler. 

 

Mange av avkjørslene er bratte og har dårlig sikt, i tillegg er det en del landbruksavkjørsler som skal 

betjene dyrket mark og annet landbruksareal. 

 Hastighet 

Dagens strekning har fartsgrense fra 50 km/t til 80 km/t, illustrert i Figur 6. Ved Lønset er hastigheten 

70 km/t. Videre østover mellom Lønset og Skjerslia er hastigheten 60 km/t og øker igjen til 70 km/t 

mellom Skjerslia og Haga. Gjennom Hjelset er hastigheten 50 km/t. Ved avkjøring Hjelset øker 

hastigheten til 60 km/t for å deretter blir 80 km/t mot Fursetfjellet.  

 

Figur 6 Fartsgrenser dagens veg 

 Gang-, sykkel- og kollektivtrafikk 

Det er relativt beskjeden gang- og sykkeltrafikk langs eksisterende veg. Men det foregår noe trafikk for 

å komme til og fra bussholdeplasser.  

Eksisterende veg trafikkeres av både lokalbusser og ekspressbusser. Det går timeekspress mellom 

Kristiansund og Ålesund/Volda. I tillegg går det en lokalbussrute mellom Molde og Hjelset. Det er lagt 

opp til kollektivløsninger i kryssene på Lønset og Hjelset.  
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 Ulykkesdata 

Figur 7 viser fordelingen av type ulykker på strekningen fra 2000 - 2015 og er hentet fra Nasjonal 

Vegdatabank. Hendelsene som innrapporteres har flere kilder, blant annet helsevesen og politi. Det er 

registrert totalt 50 ulykker i tidsperioden. Av disse var fire med hardt skadde og 41 med lettere skade. 

Det har ikke vært dødsulykker på strekningen i perioden. Det er flest hendelser med enslig kjøretøy og 

påkjøring bakfra. Enslig kjøretøy er ofte avkjøring på rett veg eller i sving. Påkjøring bakfra skjer i 

områder med bussholdeplass eller avkjørselsveg.  

 

Figur 7 Fordeling av ulykkestyper i perioden 2000 – 2015 

Figur 8 viser avsving opp til Oppdølsundergangen, her har det vært fem ulykker i avsving på og fra 

Oppdølskrysset. I figuren vises også kryss ned til planlagt sykehus – her har det vært en møteulykke 

og en avkjøring på rett veg.  I kryss til Lønsetbakken, vist i Figur 9, er det både kryss, bussholdeplass 

og en del bebyggelse i området. Her har det vært tre påkjøringer bakfra.   

 
Figur 8 Registrerte ulykker i kryss ned til Hjelset og 
Oppdølsbakken 

 
Figur 9 Registrerte ulykker ved Lønsetbakken 
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 0 – alternativet  

0 – alternativet beskriver framtidig situasjon med bygging av nytt sykehus og økt trafikk, uten at vegen 

blir oppgradert.  

Etter etablering av sykehus er forventet ÅDT satt lik forventet ÅDT for ny veg mellom Lønset og 

Hjelset, men på eksisterende veg. Dette gir en ÅDT på 9400 for dimensjoneringsåret (2045). En slik 

ÅDT tilsvarer en vegklasse på H5 som er langt fra dagens standard.   

 Planlagt utbygging 

Ny veg planlegges som en H5-veg, bortsett fra de første 2000 m av vegen på Lønset som planlegges 

etter H4-standard da denne strekningen ikke er forutsatt å være en del av framtidig E39. Fremtidig 

E39 Årø-Lønset vest for dette prosjektet vil ligge lenger opp i lien og komme inn på ny E39 Lønset - 

Hjelset ved 2000 meter. Fartsgrensen de første 2000 m vil være 80 km/t. Når vegen går over til 

vegklasse H5, vil fartsgrensen bli 90 km/t. Figur 10 viser planlagt vegtrasé for ny veg.  

 

Figur 10 Ny vegtrase for E39 Lønset Hjelset 

 Kryssløsninger 

I henhold til krav for vegklassen skal kryssene være planskilte og vegen avkjørselsfri. Skissert 

kryssløsning for Lønset er vist i Figur 11, mens Hjelset med avkjøring ned til planlagt sykehus er vist i 

Figur 12.  



 

 

Oppdragsnr.: 5162086   Dokumentnr.: RA-001   Versjon: 01E 

Risikoanalyse E39 Lønset - Hjelset  

 

 

n:\516\20\5162086\5 arbeidsdokumenter\52 risikoanalyse\rapport\rapp_risikoanalyse e39 løns01e.docx 2016-06-09  |  Side 15 av 50 
 

 

Figur 11 Kryss Lønset, tegning E101 01.02.16 

Krysset på Lønset er utformet planskilt, men mest mulig kompakt og kostnadseffektivt. Området er 

sidebratt, dette har resultert i at to av rampene har små svingeradier. Svingebevegelsen fra gamle 

E39 og ut på østgående påkjøringsrampe har radius 15 m, og er utformet som slyng i henhold til 

håndbok V120. Dette innebærer en kjørefeltbredde på hele 8 m gjennom kurven. Dette er ikke et 

fravik fra vegnormalene, men kan fremstå som dramatisk og medfører svært lav kjørefart. 

Påkjøringsrampen går over i nytt kjørefelt etter feltaddisjonprinsippet da stigningen østover krever 

forbikjøringsfelt. Derfor er lav startfart ut fra rampen vurdert å ikke være dramatisk, da kjøretøyene 

ikke behøver å flette med stor fartsdifferanse. 

 

Figur 12 Kryss Hjelset, tegning E102 01.02.16 

Det planskilte krysset på Hjelset består av en ellipseformet rundkjøring som samler de 4 rampene og 

sekundærvegene, i stedet for 2 plankryss etter standard ruterkryss-utforming. Rundkjøringer bør være 

sirkelformet iht. håndbok N100, slik at valg av ellipseform vil være et fravik. Rundkjøringen har store 

radier i kjørekurven og god sikt over sentraløya, slik at den vil være trafikksikker og oversiktlig å 

trafikkere. 
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 Trafikk 

Trafikktallene er beregnet for 2045, og kan ses i Figur 13 og Figur 14.  

 

Figur 13 Estimerte trafikkmengder i kryssområdet på Lønset 

 

Figur 14 Estimerte trafikkmengder i kryssområdet på Hjelset 

Ny veg planlegges ikke for sykkeltrafikk. Gjennom kryssene ved Lønset og Hjelset er det utarbeidet 

løsninger for gang- og sykkeltrafikk.  

Det har vært noe usikkerhet knyttet til hvilke busser som skal trafikkere ny E39. Det er naturlig å ta 

utgangspunkt i at ekspressbussene bruker ny E39 og at lokalbussen bruker eksisterende E39. Det er 

forutsatt at alle busser skal svinge nedom og betjene det nye sykehuset. 
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 Anleggsfasen  

Anleggsfasen for kryssene på Lønset og Hjelset er planlagt i fire faser for hvert kryss. Figur 15 viser 

tegnforklaring til figurene nedenfor som beskriver anleggsgjennomføringen.  

 

Figur 15 Tegnforklaring til faseplaner 

 Lønsetkrysset  

Fase 0 

Fase 0 er vist i Figur 16. I denne fasen vil trafikk på eksisterende E39 gå som normalt. Det etableres 

midlertidige holdeplasser (1).  

Lokalveg langs eiendommer på sørsiden og rampe/sekundærveg på nordsiden etableres. Bru over 

sekundærveg i Lønsetkrysset bygges (2). Det etableres holdeplasser øst for Lønsetelva (3).  

 

Figur 16 Anleggsfase Lønsetkrysset, fase 0 
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Fase 1  

I denne fasen, vist i Figur 17, omdirigeres trafikk på eksisterende E39 til avkjøringsrampe østgående. 

Sekundærveg og gang og sykkelveg til Lønsetbakken tas i bruk (1) og ramper på nordsiden 

ferdigstilles (2). Holdeplasser øst for Lønsetelva er iverksatt i denne fasen (3).  

 

Figur 17 Anleggsfase Lønsetkrysset, fase 1 

Fase 2 

I fase 2, vist i Figur 18, vil E39 og rampe på sørside ferdigstilles (1). Strekningen Lønset – Hjelset 

ferdigstilles før fase 3.  

 

Figur 18 Anleggsfase Lønsetkrysset, fase 2 

Fase 3 

I fase 3, se Figur 19, vil trafikk ledes ut på ny E39. Atkomst til gamle E39 er midlertidig stengt ved 

erstatning av vannkulvert til Lønsetelva (1). Holdeplass Rusketeigen lenger vest, utenfor bildet, må 

brukes i denne fasen. I denne fasen utføres også øvrige tiltak som endret skilting, på gamle E39.  
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Figur 19 Anleggsfase Lønsetkrysset, fase 3 

 Hjelsetkrysset  

Fase 0 

Fase 0 er illustrert i Figur 20. Trafikk på eksisterende E39 og Øverbygdsvegen går som normalt i 

denne fasen. Bru over Hjelsetkrysset (1) og ellipseformet rundkjæring, samt sekundærveg til 

Øverbygdsvegen (2) ferdigstilles.  

 

Figur 20 Anleggsfase Hjelsetkrysset, fase 0 

Fase 1 

I denne fasen, se Figur 21, legges trafikken på eksisterende E39 om utenfor arbeidsområdet i sør, 

langs Oppdølselva (1). Gang og sykkelvegforbindelsen er lagt til kryss mot Hjelset. Ellipserundkjøring 

og sekundærveg gjennom Hjelsetkrysset er åpnet for trafikk mot øst og Fv. 62 (2).  
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Figur 21 Anleggsfase Hjelsetkrysset, fase 1 

Fase 2 

I fase 2, Figur 22, stenges Øverbygdsvegen vest for Hjelsetkrysset der miljøkulvert bygges (1). 

Strekningen E39 Lønset – Hjelset, altså mellom kryssene, skal stå klart etter fase 2.  

 

Figur 22 Anleggsfase Hjelsetkrysset, fase 2 

Fase 3 

Ny E39 mellom Lønset og Hjelset åpnes, mens E39 fra Hjelsetkrysset og ramper mot Fursetfjellet (1) 

ferdigstilles i fase 3. Her må halve vegbredden bygges mens trafikken avvikles på den andre 

halvdelen, deretter omvendt (2). Fase 3 avsluttes og hele anlegget åpnes når denne delen er 

ferdigstilt. Gamle E39 vil, som beskrevet ovenfor, være stengt ved Lønset krysset i en periode i fase 3. 

Se Figur 23 for illustrasjon av fase 3.  
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Figur 23 Anleggsfase Hjelsetkrysset, fase 3 
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 Risikovurdering av 0-alternativet, eksisterende 

E39 

 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 eksisterende vegsystemet er komplekst med hyppige 
avkjørsler. Vegen mangler skulder store deler av 
strekningen.  
 
Trafikken kan på flere deler av strekningen oppleves som 
lite lettlest siden det er mange og bratte avkjørsler langs 
hele strekningene. Med økt trafikk ifm med etablering av 
sykehuset vil av og på kjøring til hovedvegen bli 
vanskeligere, det kan bli lang ventetid, skape 
opphopninger samt fare for påkjørsel bakfra. Det er fare 
for at kjørende tar større sjanser på grunn av kø.  
 
Det er gangfelt på deler av strekningen, der dette mangler 
må eventuelle fotgjengere bevege seg i vegbanen. 
Syklister benytter hovedvegen.  
 
Bussholdeplasser er på mange steder for smale for 
bussene, hvilket fører til at bussene ikke får plass i 
busslommen og må stå i vegbanen for å slippe av og på 
passasjerer. 

2) Informativ og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking 

Gir vegmiljøet 
bare 
nødvendig 
informasjon? 

Se punkt 1.  

Det er mye trær og planter langs strekningen som 
reduserer sikt, dette er spesielt aktuelt i flere av 
avkjørslene langs strekningen.  

Om vinteren vil snøforholdene bidra til redusert sikt og 
smalere vei. 

3) Invitere til 
ønsket fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde 

Er sikker fart 
et naturlig 
valg? 

I kapittel 3.1 er fartsgrenser for strekningen beskrevet. 
Siden vegen er smal og mangler skulder samt har mange 
utkjørsler vurderes eksisterende veg generelt ikke å 
innbyde til høyere fart en skiltet. Forbi Molde verft retning 
Lønset er det imidlertid vanlig med forbikjøring siden dette 
er den eneste rette strekningen med god sikt. 
 
Det er skiltet med 50 km/t gjennom Hjelset. Gjennom 
Hjelset fungerer E39 som en boliggate, men farten er høy 
i forhold til antall avkjørsler og aktivitet i området. I tillegg 
er det busslommer med høy trafikk i området samt noe 
gang og sykkel. Dette øker faren for påkjøring.  

4) Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

 Det er siderekkverk på deler av strekningen. Det ble 
rapportert i analysemøtet at deler av rekkverkene ikke er 
tilstrekkelig fundamentert. Dette øker faren for avkjørsel 
for tunge kjøretøy. Det er ikke midtrekkverk langs 
strekningen.  
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Sikkerhets-
kritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

5) Fartsnivå 
tilpasset 
menneskets 
tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået 
under 30 
km/t? 

Nei 
 
Farten varierer mellom 50- 80 km/t, se oversikt i kap 3.1 
 

Kryss Er fartsnivået 
under 50 
km/t? 

Nei. Det er avkjørsler og mindre kryss langs hele 
strekningen.  

Veg med 
ÅDT>4000 uten 
midtrekkverk 

Er fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Ingen del av vegen har midtrekkverk. Skiltet fartsgrense er 
mellom 50 – 80 km/t. 80 sonen er på siste del av 
strekningen. Den starter nordøst for kryss ned til nytt 
sykehus og nordøstover.  

Harde hindre i 
sikkerhets-sonen 
uten siderekkverk 

Er fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Skrått terreng på begge sider av vegen. Det savnes 
skulder på strekningen og vegen går tett innpå 
eksisterende bebyggelse.  

6) Trafikk-
mengde 

Vegstandard Er standarden 
tilpasset 
trafikk-
mengden? 

Nei, en hovedveg med ÅDT på 9000 faller iht N100i 
vegklasse H1 (8,5 meter bred og 60 km/t) eller H5 (12,5 
meter og 90 km/t) og bør avkjørselsfri. På eksisterende 
E39 er det til sammen 95 avkjørsler, det savnes skulder 
og vegbredden varier mellom 6,5 til 7,5 m.   

Variasjon Er det lite 
variasjon i 
trafikk-
mengden? 

Det er rushtrafikk og fergetrafikk på strekningen i tillegg til 
utrykning til og fra sykehuset. I 2020 vil trafikken ha økt 
med 50 % fra dagens trafikkmengde. Eksisterende veg er 
dårlig tilrettelagt for dette og det er få muligheter for å 
kjøre ut i vegkanten og slippe forbi trafikk på grunn av 
manglende vegskulder og noen steder svak veg mot 
kanten. 
 
Avkjøring til og fra avkjørslene kan bli problematisk, og 
buss har vikeplikt over 70 km/t.  

Andel tunge 
kjøretøy 

Er andelen 
mindre enn  
10 %? 

Ukjent, men antatt normal og under 10%. Busstrafikken til 
sykehuset vil øke med både regionale og lokale busser. 
Det er planlagt en dobling i antall lokalbusser med 
halvtimesavganger, i dag er det 1 avgang i timen.  

7) Drift og 
vedlikehold 

Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar iht 
kravene? 

Nei. Rekkverket er på deler av strekningen dårlig 
forankret. Hvitstripen er dratt helt ut og skulderen mangler. 
Da vegen ikke er bygget og dimensjoner for bredden den 
har i dag er stabiliteten i veggrunnen på kanten av vegen 
varierende. Det ble i analysemøtet opplyst om at 
stabiliteten også hadde forringet rekkverkets forankring på 
deler av strekningen.  
 
Forholdene på vinteren blir trangere, manglende skulder 
og snødeponi gjør vegrydding utfordrende 

8) Belysning Mørkeulykker Er andelen 
Mørke-ulykker 
liten? 

Vegen ble oppgradert med belysning for et par år siden. 
Registrerte ulykker har skjedd året rundt, alle tider i 
døgnet.  

9) Registrerte 
ulykker på  
aktuell veg 
eller tilsvarende 
veger 

Antall, type og 
Alvorlighets-grad 

Er det få 
alvorlige 
person-skader 

Mellom 2000 – 2016 er det registrert 50 ulykker. Av disse 
er det kun registrert ulykker med lettere skader. Flere av 
ulykkene har skjedd i forbindelse med avsving. Med 
høyere aktivitet og utrykningskjøretøy er det forventet at 
denne frekvensen vil øke.  
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Sikkerhets-
kritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

10) Andre 
forhold 

Utrykning  Utrykning for sykebil er antatt å være flere hundre om 
dagen. I dag er det 2 døgnbiler i Molde med 3000 turer i 
året, nytt sykehus vil også ha sykebiler som betjener 
Kristiansund. 

Helhets-
vurdering 

Analysegruppen oppfatter den eksisterende vegen som trang og underdimensjonert i dag og 
lite egnet for økt trafikk og utrykningskjøretøy. 

 

 Identifiserte uønskede hendelser  

På bakgrunn av identifiserte sikkerhetsproblemer i kapittel 4.1 er det identifisert 14 uønskede 

hendelser for eksisterende veg. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tabell 2 Identifiserte uønskede hendelser 

ID nr Uønsket hendelse  

0-1  Påkjøring bakfra, Lønsetkrysset 

0-2  Påkjøring bakfra, hele strekningen Lønset – Hjelset 

0-3  Sidekollisjon ved avsving, hele strekningen Lønset – Hjelset 

0-4  Påkjøring av myke trafikanter ved busslomme, hele strekningen Lønset – Hjelset 

0-5  Påkjøring myke trafikanter, hele strekningen Lønset – Hjelset 

0-6  Tungt kjøretøy fastner i vegkanten, hele strekningen Lønset – Hjelset  

0-7  Møteulykke, hele strekningen Lønset – Hjelset  

0-8  Møteulykke, tunge kjøretøy hele strekningen Lønset – Hjelset  

0-9  Utforkjøring med svakt siderekkverk, hele strekningen Lønet – Hjelset 

0-10  Ulykke på vegen fører til lang omkjøring for utrykningskjøretøy  

0-11  Møtekollisjon, rett strekning forbi Molde Verft 

0-12  Møteulykke/sidekollisjon ved kryss til sykehus, Hjelset 

0-13  Påkjøring av myke trafikanter, Hjelset sentrum 

0-14  Sidekollisjon Oppdølsovergangen, T-kryss til Fv 62 
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 Risikovurdering av uønskede hendelser 

Risikovurdering av de uønskede hendelsene er vist i sin helhet i vedlegg 1 og oppsummert i Figur 24.  

 Lettere 
skadd 

Hardt skadd Drept Flere drepte 

Svært ofte 
(minst 1 gang pr. år) 

0-8, 0-12    

Ofte 
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

0-1, 0-2, 0-6,  0-3, 0-14 0-5, 0-10  

Sjelden 
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

 0-9, 0-11 0-4, 0-7, 0-
13 

 

Svært sjelden 
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

    

Figur 24 Risikomatrise 0-Alternativ 

Risikovurderingen viser at hendelsene «påkjøring av myke trafikanter langs hele strekningen» samt 

«ulykke på vegen fører til lang omkjøring for utrykningskjøretøy» havner i rød område, dvs. at 

risikoreduserende tiltak er nødvendig for å ivareta trafikantenes sikkerhet. Videre havner syv av 

hendelsene i orange kategori og, de resterende fem i gul. 

 Risikoreduserende tiltak 

Risikoreduserende tiltak er foreslått for hendelser i det røde, oransje og gule området og til en viss 

grad i det grønne området der dette er vurdert hensiktsmessig. Tiltak som innebærer store strukturelle 

inngrep er ikke vurdert da ny veg vil ivareta dette. 

Forslag til risikoreduserende tiltak:  

 Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at vegbredden ikke blir redusert. Dette 

tiltaket vil være viktig for å unngå at vegen innsnevres vinterstid. Vegen er allerede for smal for 

den ÅDT som forventes i 2020 og sannsynligheten for ulykke er også høy resterende del av året. 

Tiltaket vil være sannsynlighetsreduserende og ha innvirkning på flere av de identifiserte 

uønskede hendelsene hvorav en i rød sone (0-5). Tiltaket må implementeres.  

 Etablering av gang- og sykkelvei øst for Hjelset prioriteres før anleggsarbeid med nytt sykehus 

begynner. Ved å flytte myke trafikanter til en egen trasé vurderes sannsynligheten for påkjøring å 

bli redusert. I perioder med stor mengde anleggstrafikk vil dette være ekstra viktig. Tiltaket er 

tilknyttet en av de uønskede hendelsene som er plassert i rød kategori. (0-5) Tiltaket skal 

vurderes. 

 Forsterking av vegskulder. Tiltaket vil gjøre det mulig for tunge kjøretøy å slippe forbi 

utrykningskjøretøy på deler av strekningen. Det vil også redusere sannsynligheten for at tunge 

kjøretøy kjører av vegen og i verste fall velter om de kjører ut på skulderen. Ved tidligere forsøk på 

å utbedre skulderen og gjøre vegen bredere har fundamenteringen ikke vært tilstrekkelig. Det 

anbefales at muligheter for å oppgradere vegskulderen undersøkes og at oppgradering skjer om 

dette er mulig. (0-6) Tiltaket bør vurderes.  

 Fjerning av vegetasjon langs vegen for å forbedre siktforhold. Tiltaket må inkluderes som en del 

av vedlikeholdsrutiner for vegen. Dette tiltaket vil redusere sannsynligheten for at det skjer en 

uønsket hendelse ved at siktforhold forbedres (0-7), tiltaket skal vurderes.  
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 Utbedre siderekkverkene. Tiltaket vil være konsekvensreduserende ved avkjørsel, spesielt for 

tunge kjøretøy. (0-9). Tiltaket bør vurderes.  

 Etablere nytt kryss ned til sykehuset i forbindelse med ny bru over Oppdølselva. Med nytt kryss 

som er dimensjonert for framtidig trafikkmengde vil sannsynligheten for at det skjer en uønsket 

hendelse reduseres. (0-12) Tiltaket skal vurderes 

 Redusert fart gjennom Hjelset. Ved å redusere farten gjennom boligområdet på Hjelset vil 

sikkerhetsnivået for beboerne i området øke. Konsekvensen ved påkjøring bakfra eller 

sidekollisjon i forbindelse med inn- og utkjøring til og fra boligområder vil reduseres ved en 

fartsreduksjon. (0-13) Tiltaket har liten kostnad og skal vurderes 

 Redusere farten i krysset Oppdølsovergangen x Fv62. Redusert fart i dette området vil både 

redusere sannsynligheten for at det skjer en uønsket hendelse samt konsekvensene om det skjer 

et uhell. Redusert fart vil gi bilførerne bedre oversikt i krysset (0-14). Tiltaket har liten kostand og 

skal vurderes. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er identifisert risikoreduserende tiltak for alle identifiserte farer. 

Mange av de identifiserte uønskede hendelsene vil kunne oppstå som følge av at vegstandarden ikke 

vil være dimensjonert for framtidig trafikksituasjon. Tiltak for å utbedre dette vil være å etablere ny 

veg.  
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 Risikovurdering av ny E39 

 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 består av to planfrie kryss.  
Gangfeltet til pick up point til bussholdeplassene krysser av- 
og påkjøringsrampene til E39. Beboere i boligfeltet ved 
Frydenbergvegen (rundt 20 hus) vil også benytte gangvegen 
om de ikke følger Øverbygdaveien for å komme ned til skole 
og sykehus.  
Krapp kurvatur på rampe i Lønset-krysset. Utformingen er i 
henhold til krav med sikt inn på vegen og akselerasjonsfelt 
etter rampen. Den krappe kurvaturen vil begrense farten i 
kurven.  

2) Informativ og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking 

Gir vegmiljøet 
bare 
nødvendig 
informasjon? 

God sikt på strekningen mellom kryssene. Kryssene er også 
i henhold til siktkrav, skilting inn til ramper, avkjørsler og 
kryssing for gangfelt forutsettes gjennomført iht krav.  

3) Invitere til 
ønsket fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde 

Er sikker fart 
et naturlig 
valg? 

Linjeføring og sikt er god og tilfredsstiller siktkrav til hastighet 
110 km/t på strekningen Lønset – Gujorda, men 
dimensjoneringsklassen tilfredsstiller fartsgrense 90 km/t.  
 
Avkjøringsrampene på Hjelseth er knekt i kurve før gangfelt 
og rundkjøringen for å redusere hastigheten.  

4) Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

 Det vil være midtrekkverk langs hele strekningen. Som følge 
av midtrekkverkene kan det være en utfordring for 
utrykningskjøretøy å komme over til motsatt kjørefelt om det 
kommer fra motsatt retning enn der ulykken har vært. Det vil 
etableres huller i midtrekkverk for å legge til rette for 
omkjøring ved vedlikehold eller hendelser. 

Det vil kun brukes siderekkverk ved farlige sidehindre som 
over kulverter og bruer, samt steder hvor terrenget faller for 
mye til at slake fyllingssider er mulig. Sideterreng er anlagt 
med oppfylling 1:2 mot fjell er i høyde 1,6 m over 
kjørebanen, som forhindrer sammenstøt med fjellskjæringen. 
Det vil også være viltrekkverk på estimert 1 mil av 
strekningen – plassering og omfang av dette er ikke avklart.  

5) Fartsnivå 
tilpasset 
menneskets 
tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået 
under 30 
km/t? 

Gjennom kryssene på Lønset og Hjelset er det utarbeidet 
løsninger for gang- og sykkeltrafikk. I krysset på Hjelset vil 
gående krysse rampene i plan. Avkjøringsrampene er knekt i 
kurve før gangfelt og rundkjøringen for å naturlig redusere 
hastigheten. 

Kryss Er fartsnivået 
under 50 
km/t? 

På Hjelset vil det være kryss i plan for gående og syklister. 
Fartsnivået vil være 50 km/t på rampene. Både barn og 
voksne vil bruke krysset for å komme seg til og fra skole og 
arbeid.  
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Sikkerhets-
kritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko - ja/nei 

Veg med 
ÅDT>4000 uten 
midtrekkverk 

Er fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Det vil være midtrekkverk fra meter 2200 når vegen er etter 
klasse H5. I tillegg vil det være rekkverk i lønsetkrysset for å 
hindre feilkjøring i forbindelse med av- og 
påkjøringsrampene.    

Harde hindre i 
sikkerhets-sonen 
uten siderekkverk 

Er fartsnivået 
under 70 
km/t? 

Skiltet fartsgrense vil utenfor kryssområder være over 70 
km/t. Det vil brukes siderekkverk ved farlige sidehindre.  

6) Trafikk-
mengde 

Vegstandard Er standarden 
tilpasset 
trafikk-
mengden? 

Ja, ny veg planlegges som H5-veg, foruten de første 2000 m 
av vegen på Lønset som planlegges etter H4 standard. 
Denne strekningen er ikke forutsatt å være en del av 
framtidig E39.  

Variasjon Er det lite 
variasjon i 
trafikk-
mengden? 

Rushtrafikk og fergetrafikk.  

Andel tunge 
kjøretøy 

Er andelen 
mindre enn  
10 %? 

Ukjent, men antatt normal og under 10%. 

7) Drift og 
vedlikehold 

Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar 
ihht 
kravene? 

Vegen er dimensjonert i henhold til gjeldende standarder.  

8) Belysning Mørkeulykker Er andelen 
Mørke-ulykker 
liten? 

NA 

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 ingen direkte på/avkjøringer mellom kryssene. 

10) Andre 
forhold 

Byggegrense mot 
veg 

  

Helhets-
vurdering 

 

 

 Identifiserte uønskede hendelser  

På bakgrunn av identifiserte sikkerhetsproblemer i kapittel 5.1 er det identifisert 12 uønskede 

hendelser for eksisterende veg. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor. 
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Tabell 3 Identifiserte uønskede hendelser 

ID nr Uønsket hendelse  

1-1  Møteulykke, Lønsetkrysset 

1-2  Høy fart inn på gammel E39 i retning Molde, Lønsetkrysset 

1-3  Møteulykke i kryss i plan på Lønset 

1-4  Påkjøring bakfra i påkjøringsrampe i Lønsetkrysset 

1-5  Påkjøring av person ved busslomme 

1-6  Påkjøring av myk trafikant, Lønset. Sykkel eller gående tar seg opp til motorvegen. 

1-7  Påkjøring bakfra, rett veg Lønset - Hjelseth 

1-8  Utrykning til ulykke fra motgående kjørefelt. 

1-9  Påkjøring bakfra, sidekollisjon inn i ellipserundkjøring, Hjelsetkrysset 

1-10  Påkjøring av fotgjenger i plankryss i rampe, Hjelsetkrysset 

1-11  Kødannelse i rundkjøring ned til sykehuset. 

1-12  Høy fart inn på gammel E39 i retning Kristiansund, Hjelsetkrysset 

 

 Risikovurdering av uønskede hendelser 

Risikovurdering av de uønskede hendelsene er vist i sin helhet i vedlegg 2 og oppsummert i Figur 25.  

 Lettere 
skadd 

Hardt skadd Drept Flere drepte 

Svært ofte  
(minst 1 gang pr. år) 

 1-111   

Ofte  
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

1-9 1-8, 1-10   

Sjelden  
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

1-4 1-2, 1-3, 1-
7 

  

Svært sjelden  
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

 1-5, 1-12 1-1, 1-6  

Figur 25 Risikomatrise ny veg  

Risikovurderingen viser at hendelsen «kødannelse i rundkjøring ned til sykehuset» plasseres i rød 

kategori, dvs. at risikoreduserende tiltak er nødvendig for å ivareta trafikantenes sikkerhet. Årsaken til 

den høye skadegraden på hendelsen er at krysset vil trafikkeres av sykebiler med pasienter som 

trenger akutt behandling.  

Hendelsene «utrykning til ulykke fra motgående kjørefelt» samt «påkjøring av fotgjenger i plankryss i 

rampe, Hjelsetkrysset» er plassert i oransje kategori, dvs. at risikoreduserende tiltak skal vurderes.  

Seks hendelser havner i gult område og de resterende tre i grønt.  

                                                      
1 Denne uønskede hendelsen omhandler pasienter i sykebil som blir stående i kø. 
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 Risikoreduserende tiltak 

Risikoreduserende tiltak er foreslått for hendelser i det røde, oransje og gule området og til en viss 

grad i det grønne området der dette er vurdert hensiktsmessig.  

Forslag til risikoreduserende tiltak:  

 Tydelig skilting ved kryss opp til rampene samt innkjøring forbudt skilt inne på rampene. 

Tiltaket vil varsle sjåførene slik at sannsynligheten for feilkjørsel reduseres. (1-1) Tiltaket er 

kostnadseffektivt og bør vurderes.  

 Skilte hastigheten vestover i bakken før Lønsetkrysset slik at man har 70 sone litt før en 
kommer på eksisterende veg. Ved en slik løsning bør midtdeleren trekkes lengre opp i bakken 
(tidligere inn mot krysset). Med redusert fart inn mot den gamle vegen vil forskjellen mellom 
vegstandarden ikke oppleves som like stor. I tillegg er farten allerede tilpasset vegstandarden 
når trafikanten når den gamle vegen. (1-2). Tiltaket bør vurderes.  

 Skilte 70 km/t på avkjøringsrampene inn mot krysset. Tiltaket vil redusere farten inn mot 

krysset og redusere både sannsynligheten for at en ulykke skjer og konsekvensen ved et uhell 

(1-3). Tiltaket er kostnadseffektivt og bør vurderes 

 Kombinert linje med kjørefeltlinje/varsellinje (1006.1) i akselerasjonsfeltet før feltet «går over» 

til å bli krabbefelt opp bakken. (1-4). Utvidelse til to felt skjer med påkjøringsrampen i 

Lønsetkrysset. Påkjøringsrampen går over i nytt kjørefelt etter feltaddisjonprinsippet da 

stigningen østover krever forbikjøringsfelt Ved å sette opp varsellinje i begynnelsen av det nye 

feltet slik at de som kjører på vegen får mulighet til å akselerere en liten periode før feltet 

merkes og benyttes som krabbefelt. På denne måten får personer som kommer fra rampen på 

Lønset med krapp sving tid til å akselerere og flyten bevares. Tiltaket omhandler en uønsket 

hendelse plassert i grønn kategori. Dette innebærer at tiltak ikke er nødvendig, men siden 

tiltaket vurderes være kostnadseffektivt anbefales det vurdert.  

 Skilt med forbudt for gående og syklende langs E39 rett etter siste mulighet for avsving til 

gang og sykkelveg. Dette vil varsle syklister og gående om at vegen går over i motorveg. 

Tiltaket vil redusere sannsynligheten for at en ulykke inntreffer. (1-6) Tiltaket er 

kostnadseffektivt og bør vurderes. 

 Skilte sykkelveg med vegvisningsskilt for sykkelruter. Vegvisningsskiltet vil informere 

syklistene om alternativ rute slik at motorvegen ikke blir benyttet som følge av utilstrekkelige 

alternativer. Tiltaket har liten kostand vil virke sannsynlighetsreduserende og bør vurderes (1-

6).  

 Kartlegge viltbevegelsen. Tiltaket vil gi informasjon om vilttrekk i området slik at eventuelle 

viltpassasjer kan tilpasses dyrenes bevegelser. Dette vil redusere sannsynligheten for at vilt 

krysser over den nye vegen (1-7). Dette tiltaket vil være viktig får å kunne planlegge 

eventuelle tiltak for å forhindre viltulykker. Tiltaket bør vurderes.  

 Vurdere mulighet for å lede hjorten under Mjelvelva slik at de ikke krysser vegen. 

Viltkartlegging (se ovenfor) bør utføres. Om denne viser at det er høy andel vilt i området som 

kan krysse vegen bør tiltak for å unngå kollisjon iverksettes. Å lede hjorten under Mjelvelva vil 

ha sannsynlighetsreduserende effekt og bør vurderes (1-7). 

 Tilrettelegge for mulighet for å åpne rekkverket slik at utrykningskjøretøy kan bytte 

kjøreretning. Dette vil effektivisere innsats hvis syketransport kommer fra motsatt retning som 

ulykken har skjedd. Konsekvensen for skadde vil kunne reduseres. (1-8). Tiltaket skal 

vurderes.  

 Gangfelt må være tydelig oppmerket både for gående og bilister. Tydelig oppmerking i form av 

f.eks. grøft og ledegjerde vil redusere sannsynligheten for at personer ikke holder seg på 

gangbanen. Skilting vil gjøre bilistene oppmerksom på at gående kan krysse vegen. Tiltaket vil 

være sannsynlighetsreduserende samt kostnadseffektivt og skal vurderes. (1-10)  

 God sikt må opprettholdes, ingen gjerder eller busker som sperrer sikt inn til gangfeltet kan 

etableres. Dette vil redusere sannsynligheten for at det skjer en ulykke. (1-10) Tiltaket skal 

vurderes. 
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 Vurdere mulighet for å lage supplerende gangvei fra Øverbygdsvegen (ikke fullstendig da den 

er for bratt). En supplerende gangvei kan brukes av beboere på Solvang for å unngå kryssing 

av E39. Denne vegen vil imidlertid ikke være mulig å dimensjonere etter gjeldende normer 

som følge av omkringliggende geografi. Vegen må ses på som et komplement og ikke 

erstatning for kryssing av E39. (1-10) Tiltaket skal vurderes  

 Kanalisert T- kryss istedenfor rundkjøring ned til sykehuset. For løsning med rundkjøring 

krysser gangtrafikken hovedfartsåren fra E39 ned til sykehuset to ganger. Med T-kryssløsning 

vil kryssing skje over gamle E39, se Figur 26. (1-10). Tiltaket vil redusere sannsynligheten for 

påkjøring av myke trafikanter og skal vurderes.  Tiltaket vil også føre til mindre kødannelser og 

konflikter, , se Figur 26, noe som kan være negativt for syketransport til og fra sykehuset. 

Tiltaket vil være sannsynlighetsreduserende i forhold til sidekollisjon og påkjøring bakfra samt 

øke framkommeligheten for utrykningskjøretøy. (1-11). Tiltaket ivaretar en hendelse i rødt 

område i risikomatrisen og må implementeres.  

 

Figur 26 Skisse alternativ kryssløsning mot nytt sykehus på Hjelset 

 Kanalisert T- kryss til sykehuset, se Figur 26. Dette vil føre til mindre kødannelser og 

konflikter, noe som kan være negativt for syketransport til og fra sykehuset. Tiltaket vil være 

sannsynlighetsreduserende i forhold til sidekollisjon og påkjøring bakfra samt øke 

framkommeligheten for utrykningskjøretøy. (1-11). Tiltaket ivaretar en hendelse i rødt område i 

risikomatrisen og må implementeres.  
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 Risikovurdering anleggsfase 

 Identifiserte uønskede hendelser  

Det er identifisert uønskede hendelser for fase 0 – 3 for kryssene på Lønset - Hjelset. Disse er 

oppsummert i tabellene nedenfor. 

Tabell 4 Identifiserte uønskede hendelser, kryss på Lønset  

ID nr Uønsket hendelse  

Fase 0 

3.0-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

3.0-2  Påkjøring av myke trafikanter 

3.0-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 1 

3.1-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

3.1-2  Påkjøring av myke trafikanter 

3.1-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 2 

3.2-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

3.2-2  Påkjøring av myke trafikanter 

3.2-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 3 

3.3-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

3.3-2  Påkjøring av myke trafikanter 

3.3-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
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Tabell 5 Identifiserte uønskede hendelser, kryss på Hjelset 

ID nr Uønsket hendelse  

Fase 0 

4.0-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

4.0-2  Påkjøring av myke trafikanter 

4.0-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 1 

4.1-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

4.1-2  Påkjøring av myke trafikanter 

4.1-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 2 

4.2-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

4.2-2  Påkjøring av myke trafikanter 

4.2-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fase 3 

4.3-1  Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner som følge av endret kjøremønster på 
E39 

4.3-2  Påkjøring av myke trafikanter 

4.3-3  Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
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 Risikovurdering av uønskede hendelser 

Risikovurdering av de uønskede hendelsene for hver av fasene er vist i sin helhet i vedlegg 3. 

Hendelsene er plassert i risikomatrise i figur Figur 27 og Figur 28. 

Lønset krysset 

For anleggsperioden på Lønsetkrysset er det ikke registret uønskede hendelser i rødt område i 

risikomatrisen. «Påkjøring av myke trafikanter» samt «Møteulykker, påkjøring bakfra og sidekollisjoner 

som følge av endret kjøremønster på E39» i fase 0 samt «Manglende fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy» ble identifisert som hendelser i oransje område i risikomatrisen. 

 Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere 
drepte 

Svært ofte  
(minst 1 gang pr. år) 

3.0-1    

Ofte  
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

 3.0-2   

Sjelden  
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

3.1-1,  
3.-2-1, 3.3-1 

3.0-3, 3.1-2, 
3.1-3, 3.2-2. 
3.2-3 

3.3-3  

Svært sjelden 
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

 3.3-2   

Figur 27 Risikomatrise anleggsperiode, Lønsetkrysset 

 

Hjelset krysset 

For anleggsperioden på Hjelsetkrysset er det ikke registret uønskede hendelser i rødt område i 

risikomatrisen. «Manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy» i fase 3 ble identifisert som 

hendelse i oransje område i risikomatrisen. 

 Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere 
drepte 

Svært ofte  
(minst 1 gang pr. år) 

4.0-1    

Ofte  
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

    

Sjelden  
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

4.1-1, 4.2-1, 4.3-
1 

4.0-3, 4.1-2, 
4.1-3, 4.2-2, 
4.2-3, 4.3-3 

4.0-2  

Svært sjelden  
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

    

Figur 28 Risikomatrise anleggsperiode, Hjelsetkrysset 
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 Risikoreduserende tiltak 

Risikoreduserende tiltak er presentert i tabellen nedenfor.  

Tiltak Id. nr. uønsket hendelse Lokasjon  

Etablere mest mulig forutsigbarhet for trafikantene vil være viktig 
ift. trafikksikkerhet slik at store endringer fra dag til dag unngås i 
størst mulig grad.  

3.0-1, 3.1-1, 3.2-1, 3.3-1 
4.0-1, 4.0-2, 4.1-1. 4.2-1 

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Varsling ved endringer av kjøremønster, f.eks. ved hjelp av ekstra 
informasjonsskilting.  

3.0-1, 3.1-1, 3.2-1, 3.3-1 
4.0-1, 4.0-2, 4.1-1. 4.2-1 

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Tydelige avgrensninger til anleggsområdet. For å sikre at 
trafikanter ikke forviller seg inn til anleggsområdet vil dette være 
et kostnadseffektivt tiltak.  

3.0-1, 3.1-1, 3.2-1, 3.3-1 
4.0-1, 4.0-2, 4.0-3, 4.1-1, 
4.3-1 

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

God skilting og merking vil være nødvendig for å dirigere trafikken 
ved omlegging.  

3.0-1, 3.1-1, 3.2-1, 3.2-2, 
3.3-1, 4.0-1, 4.0-2, 4.1-1, 
4.2-1, 4.3-1 

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Tilstrekkelig belysning. Vinterstid vil god belysning være viktig 

ved endring av kjøremønster.  

3.0-1, 3.1-1, 3.2-1, 3.2-2, 
3.3-1, 4.0-1, 4.0-2, 4.1-1, 
4.2-1, 4.3-1 

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Midlertidig bussholdeplass må breddeutvides tilstrekkelig for 

plass til buss og ventende, slik at stoppet ikke skaper uoversiktlig 

trafikkbilde og risikofylte forbikjøringer. Tiltaket skal vurderes.  

3.0-2 Fase 0, Lønset 

Gangveg til ny bussholdeplass må være tydelig og forutsigbar slik 

at myke trafikanter kan bevege seg trygt og ikke finner alternative 

ruter langs vegen eller over anleggsområdet. Gangvegen vil 

kunne redusere sannsynligheten for at det skjer en ulykke. 

Tiltaket skal vurderes  

3.0-2 Fase 0, Lønset 

Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes 
til alle eiendommer og anleggsområdet. Det skal til enhver tid 
være tilgang til eiendommene. Tiltaket bør vurderes.  

3.0-3, 3.1-3, 3.2-3, 4.0-3, 
4.1-3, 4.2-3, 4.3-3,  

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Nødetatene må informeres underveis. Dette vil være et 

kostnadseffektivt tiltak som bør vurderes.  

3.0-3, 3.1-3, 3.2-3, 4.0-3, 
4.1-3, 4.2-3, 4.3-3,  

Alle faser 
Lønset og 
Hjelset 

Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster. 

Tiltaket vil være sannsynlighetsreduserende. De uønskede 

hendelsene som tiltaket ivaretar er plassert i grønt område i 

risikomatrisen. Dette betyr i utgangspunktet at tiltak ikke er 

nødvendig, men siden tiltaket vil være kostnadseffektivt 

anbefales det vurdert for å sikre et høyt sikkerhetsnivå.  

3.1-1, 3.2-1, 3.3-1, 4.1-1, 
4.2-1, 4.3-1 

Fase 1,2 og 3, 
Lønset og 
Hjelset 

Vurdere mulighet for å etablere deler eller hele kulverten i første 

fase slik at det ikke er nødvendig å stenge eksisterende E39 i 

fase 3. Etablering av kulverten så tidlig som mulig vurderes å 

være kostnadseffektivt og reduserer sannsynligheten for å unngå 

lang omkjøring for utrykningskjøretøy. Tiltaket skal vurderes.  

3.3-3 Fase 3, Lønset 

Vurdere etablering av midlertidig rundkjøring ned til sykehuset 

istedenfor T-kryss. Tiltaket kan også vurderes gjennomført før 

4.1-1, 4.1-2 Fase 1, Hjelset 
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Tiltak Id. nr. uønsket hendelse Lokasjon  

anleggsstart slik at krysset forbedres på gammel veg før 

anleggsperioden starter. Hendelse 4.1-2 er plassert i gult område 

i matrisen og tiltaket bør derfor vurderes.  

Vurdere å ikke åpne rundkjøringen, men heller dirigere trafikken 

via Øverbygdsvegen på venstre side for å redusere antall 

endringer i trafikkbildet. Tiltaket bør vurderes.  

4.1-2  Fase 1, Hjelset 

Anleggsområdet via rundkjøring må gjøres tydelig slik at en ikke 

går inn på området som myk trafikant. Tiltaket bør vurderes.  

4.1-2  Fase 1, Hjelset 

Midlertidige rundkjøringer må være utformet slik at tungtransport 

og utrykningskjøretøy kan kjøre sikkert gjennom dem. Tiltaket bør 

vurderes.  

4.1-3 Fase 1, Hjelset 

Midlertidig anleggsveg må være dimensjonert for 

forbikjøringsmulighet for utrykningskjøretøy. Tiltaket må vurderes.  

4.1-3 Fase 1, Hjelset 

Mulighet for å sette opp lysregulert grønn mann i perioden hvor 

all trafikk ledes gjennom rundkjøringen sør for 

ellipserundkjøringen. Siden all trafikk som vil gå på E39 skal 

ledes på denne vegen i anleggsperioden vil det være høy 

trafikkvolum som myke trafikanter skal passere. Tiltaket bør 

vurderes. 

4.2-2 Fase 2, Hjelset 

Vurdere behov og mulighet for å etablere alternativ veg ved siden 

av vegen når ramper mot Fursetfjellet bygges. Tiltaket bør 

vurderes.  

4.3-3 Fase 3, Hjelset 

 

I tillegg ble det i analysemøtet opplyst at det er planlagt gang og sykkelveg ved Hagaelva. Det er en 

avkjørsel til ett steinbrudd rett ved elven, og avkjørselen trafikkeres derfor en del av tungtrafikk. Det er 

forventet at sten fra bruddet vil benyttes i sykehusbyggingen og ny veg slik at tungtransporten til og fra 

bruddet vil øke. Det er derfor viktig å ha gang og sykkelveg på plass før anleggsarbeidene starter.   
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 Usikkerhet ved risikovurderingen 

Risikovurderingen er kvalitativ og baserer seg på fremlagt underlagsinformasjon samt 

analysegruppens evne til å avdekke relevante farer/forhold og å foreslå egnede risikoreduserende 

tiltak. Samlet anses 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 15 årene. Det bemerkes at en periode på 15 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.  

På analysetidspunktet var faseplanen i en tidlig fase, og det kan skje flere endringer med disse i 

fortsatt planlegging og optimalisering. Risikovurderingen av anleggsperioden er derfor på et litt mer 

overordnet nivå enn risikovurderingen av driftsfasen, som ved analysetidspunktet var på ett mer 

detaljert nivå.  

Risikovurderingens konklusjoner anses å være robuste. 
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 Konklusjon  

 Driftsfasen 

Risikovurderingen viser at 0-alternativet vil ha et høyt risikonivå sammenlignet med bygging av ny veg.  

For eksisterende veg er det identifisert 14 uønskede hendelser. 2 av hendelsene er plassert i rødt 

område i matrisen, 7 hendelser er plassert i oransje område og 5 hendelser er plassert i gult område. 

Ingen hendelser havner i grønn kategori. En av de største utfordringene med dagens veg, og som 

fører til et lavt sikkerhetsnivå, er at den ikke er dimensjonert for framtidig trafikksituasjon. 

For å ivareta sikkerheten foreslås tiltak som innebærer relativt omfattende strukturelle endringer som 

utbedring av siderekkverkene, oppgradering av vegskulder og etablering av nytt kryss ned til 

sykehuset i forbindelse med ny bru over Oppdølselva. Det er ikke identifisert tiltak for alle identifiserte 

uønskede hendelser, siden dette vil kreve stort arealbeslag og investeringer. Med begrensede 

utbedringsmuligheter er det vurdert at eksisterende veg ikke vil ha et høyt nok sikkerhetsnivå ved 

forventet trafikkvolum etter etablering av sykehuset.  

I risikovurdering av ny E39 er det identifisert 12 uønskede hendelser. 1 av hendelsene er plassert i 

rødt område i risikomatrisen, 2 hendelser er plassert i oransje område, 6 hendelser havner i gult 

område og 3 hendelser i grønt område. De største utfordringene vil være knyttet til framkommelighet 

for sykehustransport ved Hjelsetkrysset, påkjøring av fotgjenger i plankryss i rampe og utrykning til 

ulykke fra motgående kjørefelt. Det er identifisert flere kostnadseffektive tiltak for å forbedre disse 

forholdene.  

Framkommelighet for syketransport ved Hjelsetkrysset vil kunne ivaretas ved at rundkjøring bytes til et 

T-kryss. Dette vil redusere sannsynligheten for at ambulanser ikke kommer seg fram som følge av 

kødannelse. For å unngå påkjøring av myke trafikanter foreslås tiltak som god oppmerking både for 

gående og bilister, god sikt og vurdering av å opprette en supplerende gangvei fra Øverbygdsvegen. 

Utrykning til ulykke fra motgående kjørefelt vil ivaretas ved at det lages åpninger i midtrerekkverket 

periodevis langs strekningen slik at utrykningskjøretøy har mulighet til å bytte kjøreretning og kan 

komme til ulykkesstedet fra alle retninger uten å kjøre større omveier.  

Flere av de uønskede hendelsene identifisert for eksisterende veg vil ivaretas ved at ny E39 bygges. I 

forbindelse med anleggsgjennomføring av nytt sykehus på Hjelset vil trafikksikkerheten utfordres. 

Dette vil være uunngåelig også om planer for E39 vedtas. I denne perioden må risikoreduserende 

tiltak iverksettes. Dette er imidlertid ikke fokusert på i denne analysen, men flere av tiltakene 

identifisert for 0-alternativene vil være aktuelle, men må ivaretas gjennom videre planlegging av nytt 

sykehus.  
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 Sammenligning av 0-alternativ eksisterende E39 og ny E39 

Som nevnt ovenfor er det registrert 14 uønskede hendelser for 0-alternativet (eksisterende veg) og 12 

uønskede hendelser for ny E39, se Tabell 6 og Tabell 7.  

Tabell 6 Uønskede hendelser 0-alternativ, eksisterende E39 

 
Lettere skadd Hardt skadd Drept 

Flere 
drepte 

Svært ofte 
(minst 1 gang pr. år) 

0-8, 0-12    

Ofte 
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

0-1, 0-2, 0-6,  0-3, 0-14 0-5, 0-10  

Sjelden 
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

 0-9, 0-11 0-4, 0-7, 
0-13 

 

Svært sjelden 
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

    

 

For 0-alternativet ligger tyngdepunktet for identifiserte hendelser i oransje område med to hendelser i 

rødt der risikoen er uakseptabel. Tiltak som innebærer store strukturelle inngrep er ikke vurdert da ny 

veg vil ivareta dette. Eksisterende veg er trang og underdimensjonert i dag og lite egnet for økt trafikk, 

det er begrenset med tiltak, som ikke er strukturelle, som vil kunne forbedre disse forholdene. Effekten 

av de identifiserte tiltakene antas være begrenset når ikke større strukturelle inngrep benyttes. Med 

begrensede utbedringsmuligheter er vurderingen at eksisterende veg ikke vil ha et høyt nok 

sikkerhetsnivå ved forventet trafikkvolum etter etablering av sykehuset. 

For ny E39 ligger tyngdepunktet for hendelsene i gult område. For ny E39 er det foreslått relativt enkle 

tiltak som vil kunne redusere risikonivået på flere av de identifiserte uønskede hendelsene effektivt slik 

at hendelsene vil kunne trekkes nedover mot venstre (gult og grønt område) i matrisen. Dette gjelder 

for eksempel hendelsen 1-11 i rødt for nytt alternativ. Hendelse 1-11: Kødannelse i rundkjøring ned til 

sykehuset har fått høy skadegrad da rundkjøring vil frekventeres av sykebiler på vei til sykehuset med 

pasienter som trenger livsviktig behandling der tid er essensielt. Etablering av kanalisert T-kryss for å 

sikre fremkommelighet for sykebilen vil være et god tiltak som sikrer at hendelsen havner innenfor 

akseptabel risiko, tiltaket er allerede tatt med i videre prosjektering. For ny E39 vil de fleste 

hendelsene havne i grønt og gult område (én i oransje område) dersom risikoreduserende tiltak 

iverksettes, og overordnet risikobilde er vurdert som godt.  

Tabell 7 Uønskede hendelser ny E39 

 
Lettere skadd Hardt skadd Drept 

Flere 
drepte 

Svært ofte  
(minst 1 gang pr. år) 

 1-112   

Ofte  
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

1-9 1-8, 1-10   

Sjelden  
(1 gang hvert 10 – 30. år) 

1-4 1-2, 1-3, 1-7   

Svært sjelden  
(sjeldnere enn hvert 30. år) 

 1-5, 1-12 1-1, 1-6  

 

Oppsummert er risikobildet for alternativ null vurdert å ikke være godt nok med forventet trafikkvolum i 

forbindelse med etablering av nytt sykehus. Ny E39 har et bedre risikobilde, og med påviste 

risikoreduserendetiltak vil overordnet risikobilde for ny E39 være godt.    

                                                      
2 Den uønskede hendelsen omhandler pasienter i sykebil som blir stående i kø. 
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 Anleggsfase   

Anleggsfasen vurdert i analysemøtet var for kryssene på ny E39. Ved analysetidspunktet var 

faseplaner på overordnet nivå og det må utføres flere vurderinger når detaljeringsgraden øker. 

Kryss Lønset 

For anleggsfasen er det på Lønset identifisert 12 uønskede hendelser. Ingen av disse er plassert i 

rødt område i risikomatrisen. Det er registrert 3 hendelser i oransje område, 5 i gult og 4 i grønt. Flere 

av de risikoreduserende tiltakene vil gjelde for mer enn én anleggsfase. De tre oransje hendelsene er 

knyttet til kollisjon som følge av endret kjøremønster, påkjøring av myke trafikanter i forbindelse med 

at bussholdeplass flyttes (fase 0) og manglende framkommelighet for utrykningskjøretøy ved bygging 

av kulvert for Lønsetelva (fase 3). Det ble i analysemøtet foreslått å undersøke mulighetene for å 

etablere deler eller hele kulverten i første fase slik at det ikke er nødvendig å stenge eksisterende E39 

i fase 3. Etablering av kulverten på et tidlig tidspunkt. Videre er tiltak som sikrer mest mulig 

forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra dag til dag, viktige og effektive tiltak i 

anleggsperioden og vil så positivt ut i de fleste identifiserte hendelsene. Dette er tiltak som god 

avgrensning til anleggsområdet, tydelig skilting og god dialog med nødetatene om planene.  

Kryss Hjelset 

For anleggsfasen er det på Hjelset identifisert 11 uønskede hendelser. Ingen av disse er plassert i 

rødt område i risikomatrisen. Det er registrert 1 hendelse i oransje område, 6 i gult og 3 i grønt. Flere 

av de risikoreduserende tiltakene vil gjelde for mer enn én anleggsfase. Den oransje hendelsen er 

knyttet til påkjøring av myke trafikanter (fase 0) som krysser anleggsområdet for å komme til 

bussholdeplass sør for området. Det er foreslått risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten. 

Sykehuset vil stå ferdig før ny veg og det vil være stor trafikk ned til sykehuset i anleggsperioden. Det 

er derfor vurdert som hensiktsmessig å etablere midlertidig rundkjøring ned til sykehuset istedenfor T-

kryss før anleggsperioden starter. Som for kryss på Lønset er tiltak som sikrer mest mulig 

forutsigbarhet for trafikantene, ikke endringer fra dag til dag, viktige og effektive tiltak i 

anleggsperioden og vil så positivt ut i de fleste identifiserte hendelsene. 
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 Vedlegg 1: Risikovurdering av 0-alternativ, eksisterende E39 i driftsfase etter etablering av nytt sykehus  

ID nr Uønsket hendelse  Årsak S K R Risikoreduserende tiltak 

0-1  Påkjøring bakfra, Lønsetkrysset Det er registret flere påkjørsler på E39 ved Lønsetbakken, mellom 2000 og 2016 har 

det vært tre stykker. Her er det bussholdeplass og flere påkjørsler fra mindre veger i 

flere retninger og gangveg til bussholdeplass.  Siden det i 2020 forventes økt 

trafikkmengde vil også sannsynligheten for denne typen av ulykker øke 

Ofte Lettere skadd   

0-2  Påkjøring bakfra, hele 

strekningen Lønset - Hjelset 

På eksisterende veg er det fra 2000 – 2016 registrert 10 påkjørsler bakfra. Påkjøring 

bakfra kan skje som følge av uoppmerksomhet, og bråbrems i forbindelse med 

avsving eller for kryssende. Siden det i 2020 forventes økt trafikkmengde vil også 

sannsynligheten for denne typen av ulykker øke.  

Ofte Lettere skadd   

0-3  Sidekollisjon ved avsving hele 

strekningen Lønset - Hjelset 

På eksisterende veg er det registrert 95 avkjørsler. Høy trafikktetthet og at bilister 

velger å kjøre aggressivt for å kunne gjøre en avsving av eller på hovedvegen, kan 

føre til sidekollisjon. På eksisterende veg er det mellom 2000 – 2016 registrert 5 

ulykker med avsving. Ved mange av avkjørslene er det i tillegg mye vegetasjon og 

uheldige vinkler som ikke gir tilstrekkelig god sikt.  

Ofte Hardt skadd   

0-4  Påkjøring av myke trafikanter 

ved busslomme, hele 

strekningen Lønset - Hjelset 

Langs E39 kjører lokalbusser, regionalbusser og skoletrafikk. Ved flere busslommer 

er busslommen for smal og det savnes gangveg for reisende. Reisende må gå langs 

vegen for å komme til og fra busslommen. Vinterstid er dette ekstra kritisk siden 

brøytekantene ligger i vegen. Personer nært og i vegbanen fører til fare for påkjøring 

med alvorlig personskade. Skiltet fartsgrense på strekningen kan føre til 

dødsulykker. Med økt trafikkmengde kan trafikkbildet bli vanskeligere å få oversikt 

over. I tillegg kan bussen stå i vegen slik at øvrig trafikk ikke ser reisende. 

Busslomme ved Lønsetbakken og Vigvollvegen er områder hvor dette er kritisk. Ved 

Lønset busstopp er det registrert en ulykke med fotgjenger. 

Sjelden Drept   Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at 

vegbredden ikke blir redusert.  

0-5  Påkjøring av myke trafikanter, 

hele strekningen Lønset - 

Hjelset 

Det er delvis gang- og sykkelvei langs vegen. Dette kan føre til at gående og 

syklister bruker hovedvegen når gang- og sykkelvei savnes. Det er syklister året 

rundt, og vinterstid øker sannsynligheten for påkjøring som følge av innsnevring av 

vegen. Det ble i analysemøtet rapportert at syklister langs vegen kan føre til 

kødannelse som følge av at det ikke er plass til forbikjøring. Dette kan videre føre til 

at bilister kjører aggressivt og kjører forbi til tross for dårlige forhold. Økt trafikktetthet 

vil også øke sannsynligheten for påkjøring av myke trafikanter.  

Ofte Drept   Etablering av gang- og sykkelvei øst for Hjelset bør prioriteres 

før anleggsarbeid med nytt sykehus begynner 

 Bedre vintervedlikehold med brøyting inn til hvitstripe slik at 

vegbredden ikke blir redusert. 

0-6  Tungt kjøretøy fastner i 

vegkanten, hele strekningen 

Lønset - Hjelset 

Ved utvidelse av eksisterende veg har fundamenteringen ikke vært dimensjonert for 

å håndtere tunge kjøretøy, dagens- og fremtidigtrafikkvolum. I verste fall kan 

kjøretøyene velte. Hvis vogntog kjører av vegen er det i tillegg vanskelig å komme 

seg opp for egen maskin da kantene er bratte.  

Ved behov for å slippe fram utrykningskjøretøy kan dette være kritisk, da større 

hendelser på vegen kan føre stil stenging.  

Ofte Lettere skadd   Forsterking av vegskulder 

0-7  Møteulykke, hele strekningen 

Lønset - Hjelset 

Siden vegen er smal og underdimensjonert for framtidig trafikksituasjon vil det være 

fare for møteulykke langs hele strekningen. Det vil være jevn trafikkbelastning hele 

døgnet med rushtrafikk og fergetrafikk. Spesielt langs strekningen med fartsgrense 

Sjelden Drept   Fjerning av vegetasjon langs vegen for å forbedre siktforhold  

 Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at 

vegbredden ikke blir redusert. 
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ID nr Uønsket hendelse  Årsak S K R Risikoreduserende tiltak 

60 km/t, mellom Lønset og Skjerslia, er det dårlig sikt med mye vegetasjon langs 

sidene tett inn på vegen, skygge og flakkende lys samt bratt fjellveg på ene siden og 

skråning og elv på den andre. Vinterstid er dette ekstra kritisk da brøytekanten ligger 

over hvitstripen flere steder.  

0-8  Møteulykke, tunge kjøretøy hele 

strekningen Lønset - Hjelset  

Vegen er i utgangspunktet smal og vinterstid ble det i analysemøte rapportert at den 

i stor grad innsnevres som følge av at snø lagres langs vegkanten. I 2020 forventes 

trafikkvolumet og antall utrykningskjøretøy øke. Det ble i analysemøtet rapportert 

nesten-ulykker hvor speil har løsnet som følge av trang veg og møte mellom tunge 

kjøretøy.  

Svært 

ofte 

Lettere skadd   Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at 

vegbredden ikke blir redusert. 

0-9  Utforkjøring med svakt 

siderekkverk, hele strekningen 

Lønset - Hjelset 

Siderekkverk er ikke tilstrekkelig fundamentert. Om tunge kjøretøy kjører av vegen 

vil det være fare for at siderekkverkene ikke klarer å forhindre en alvorlig ulykke.  

Sjelden Hardt skadd   Utbedre siderekkverkene 

0-10  Ulykke på vegen fører til lang 

omkjøring for utrykningskjøretøy 

Trafikkulykker eller utkjøringer som krever redning har tidligere ført til at vegen 

stenges og omkjøring skjer via riksveg 64. Det ble i analysemøtet opplyst om at 

dette skjer et par ganger hver vinter. En stenging av vegen vil gi lang omkjøring for 

utrykningskjøretøy. I en nød situasjon er tiden essensiell, konsekvensen kan derfor 

bli fatal om utrykning ikke skjer raskt. 

Ofte Drept   

0-11  Møtekollisjon, rett strekning forbi 

Molde Verft 

Forbi Molde Verft er det en rett strekning med god sikt som ofte brukes for 

forbikjøring som følge av at sikten på resterende strekning ikke er egnet for 

forbikjøring. Vegen er smal og framtidig trafikksituasjon tilsier høyere trafikk enn i 

dag og høyere enn vegen er dimensjonert for.  

Sjelden Hardt skadd   

0-12  Møteulykke/sidekollisjon ved 

kryss til sykehus, Hjelset 

Det er et komplisert trafikkbilde i kryss til/fra sykehus på Hjelset med tunge kjøretøy, 

buss, personbiler, gang/sykkeltrafikk og utrykningskjøretøy samt dårlig sikt. 

Eksisterende kryss er ikke tilrettelagt for en slik økning i type og mengde kjøretøy. 

Tunge kjøretøy kan i tillegg ikke stanse i vegkanten som følge av at det mangler 

skulder (se UH nr.0-9), dette kan videre føre til at utrykningskjøretøy ikke kommer 

seg fram. 

Svært 

ofte 

Lettere skadd   Etablere nytt kryss ned til sykehuset i forbindelse med ny bru 

over Oppdølselven.  

0-13  Påkjøring av myke trafikanter, 

Hjelset sentrum 

E39 går som gjennom Hjelset sentrum. Langs vegen er det mange avkjørsler til 

boliger og bedrifter. Det vil være fare for påkjøring i forbindelse med gangtrafikk som 

krysser og ferdes langs vegen.  

Sjelden Drept   Redusert fart gjennom Hjelset  

 

0-14  Sidekollisjon, 

Oppdølsovergangen. T kryss til 

Fv 62.  

På eksisterende veg er det mellom 2000 – 2016 registrert 4 ulykker med avsving – i 

Oppdølsundergangen. Krysset er et T- kryss der E-39 går over til fylkesveg 62. I 

forbindelse med etablering av nytt sykehus vil trafikkvolumet øket. Det vil være fare 

for kollisjon som følge av den økte trafikken og andel utrykningskjøretøy.  

Ofte Hardt skadd   Redusere farten i krysset 
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 Vedlegg 2: Risikovurdering av ny E39, driftsfase etter etablering av nytt sykehus 

ID nr Uønsket hendelse  Årsak S K R Risikoreduserende tiltak 

1-1  Møteulykke, Lønsetkrysset Bilister tar feil retning til påkjøringsrampe på E39 og havner i 

avkjøringsrampene. Dette er spesielt aktuelt for trafikanter 

som skal kjøre på E39 retning Hjelset. Vegen fram til av- og 

påkjøringen er relativt rett. Dette gjelder også for selve 

avkjøringsrampen. På grunn av dette kan avkjørende komme i 

stor fart, samtidig som påkjørende som har kjørt feil kommer i 

høy fart.  

Svært sjelden Drept  - Tydelig skilting ved kryss opp til rampene samt innkjøring 

forbudt skilt inne på rampene 

1-2  Høy fart inn på gammel E39 i retning 

Molde, Lønsetkrysset 

Ny veg vil ha høy standard og være dimensjonert for 90 km/t. 

Kjørende som kommer fra øst vil komme i nedoverbakke og vil 

kunne ha stor fart i overgangen til gammel E39 hvor 

standarden er mye lavere, med avkjørsler og smalere veg, 

dette kan skape farlige situasjoner.  

Sjelden Hardt skadd  - Skilte hastigheten vestover i bakken før Lønsetkrysset slik 
at man har 70 sone litt før en kommer på eksisterende 
veg. Ved en slik løsning bør midtdeleren trekkes lengre 
opp i bakken (tidligere inn mot krysset)  

 

1-3  Møteulykke i kryss i plan på Lønset  På- og avkjøringsrampene ender i kryss til gamle E39 på 

Lønset. Farten i avkjøringsrampene kan være høy inn mot 

krysset fra avkjøringsrampene. 

Sjelden Hardt skadd  - Skilte 70 km/t på avkjøringsrampene inn mot krysset 

1-4  Påkjøring bakfra i påkjøringsrampe i 

Lønsetkrysset 

Påkjøringsrampen retning Hjelset har radius 15 m og er 

utformet som slyng. Den krappe svingen kan føre til hastig 

nedbremsing som kan forplante seg. Lav fart ved ankomst opp 

på hovedvegen kan videre skape fletteproblematikk som kan 

føre til påkjøring bakfra. Lav trafikk på rampen gjør at 

frekvensen på hendelsen og påfølgende sannsynlighet settes 

til sjelden 

Sjelden Lettere 

skadd 

 - Kombinert linje med kjørefeltlinje/varsellinje (1006.1) i 

akselerasjonsfeltet før feltet «går over» til å bli krabbefelt 

opp bakken.  

1-5  Påkjøring av person ved busslomme  Det er gangvei ned til bussholdeplassen som er trukket vekk 

fra vegen med grøft mellom, men gamle E39 må krysses for å 

komme til bussholdeplassen retning Molde. Holdeplassene er 

trukket ut fra kjørefeltet ihht krav.  

Svært sjelden Hardt skadd   

1-6  Påkjøring av myk trafikant, Lønset. 

Sykkel eller gående tar seg opp til 

motorvegen. 

Syklister som sykler langs gamle E39 fra Molde ender på 

motorveg i overgang til ny veg 

Svært sjelden Drept  - Skilt med forbudt for gående og syklende langs E39 rett 

etter siste mulighet for avsving til gang og sykkelveg  

- Skilte sykkelveg med vegvisningsskilt for sykkelruter  

1-7  Påkjøring bakfra, rett veg Lønset - 

Hjelseth 

Det vil være fare for påkjøring bakfra som følge av vilt i vegen. 
Ny veg vil gå vest for Mjelelva hvor det er større forekomst av 
vilt enn i dagens trase.  
Det er avsatt 10 km med viltgjerder i prosjektet men plassering 
og utforming av disse er ikke bestemt enda.  

Sjelden Hardt skadd  - Kartlegge viltbevegelsen  

- Vurdere mulighet for å lede hjorten under Mjelvelva slik at 

de ikke krysser vegen.  

1-8  Utrykning til ulykke fra motgående 

kjørefelt.  

Midtdeler sperrer tilkomst for utrykningskjøretøy som kommer 

fra motsatt hold som ulykken har skjedd. Dette kan medføre til 

økt innsatstid, noe som kan være kritisk for de skadde.  

Ofte Hardt skadd  - Tilrettelegge for mulighet for å åpne rekkverket slik at 

utrykningskjøretøy kan bytte kjøreretning  

1-9  Påkjøring bakfra, sidekollisjon inn i 

ellipserundkjøring, Hjelsetkrysset 

Det er god sikt og oversiktlig trafikksituasjon inn til krysset. For 

å reduserer sannsynligheten for sidekollisjon er 

avkjøringsrampene inn til rundkjøringene knekt.  

Ofte Lettere 

skadd 
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ID nr Uønsket hendelse  Årsak S K R Risikoreduserende tiltak 

1-10  Påkjøring av fotgjenger i plankryss i 

rampe, Hjelsetkrysset 

Fotgjengere til bussholdeplass for regionalbuss og kryssende 

fra Solvang til Hjelset må krysse avkjøringsrampene i plan når 

de følger gangvegen. Avkjøringsrampene er knekt for å 

bremse farten inn til rundkjøringen og siktlinjene skal være ihht 

krav.  

Ofte Hardt skadd  - Gangfelt må være tydelig oppmerket både for gående og 

bilister 

- God sikt må opprettholdes, ingen gjerder eller busker som 

sperrer sikt inn til gangfeltet. 

- Vurdere mulighet for å lage supplerende gangvei fra 

Øverbygdsvegen (ikke fullstendig da den er for bratt) 

- Kanalisert T- kryss istedenfor rundkjøring ned til 

sykehuset. Med rundkjøring krysser gangtrafikken E39 

ned til sykehuset to ganger. Med T-kryssløsning vil 

gangtrafikken kun krysse over gamle E39 som da er blitt 

lokalveg med lite trafikk. 

1-11  Kødannelse i rundkjøring ned til 

sykehuset. 

Det vil være fare for at utrykningskjøretøy blir stående i kø i 

rundkjøringen til og fra sykehuset. Det har i møter mellom 

SNR og vegvesenet blitt ytret ønske om T-kryss med 

forkjørsrett ned til sykehuset fra beredskapspersonell. I 

analysemøte ble forslag til dette presentert.  

Svært ofte Hardt skadd  - Kanalisert T- kryss. Dette vil føre til mindre kødannelser og 

konflikter, noe som er positivt for syketransport. Løsningen 

fører også til at gang og sykkeltrafikk ikke krysser 

hovedfartsåren fra E39 ned til sykehuset to ganger, men 

heller krysser over gammel bro med trafikk fra gamle E39 

som da er lokalveg  

1-12  Høy fart inn på gammel E39 i retning 

Kristiansund, Hjelsetkrysset 

Ny veg vil ha høy standard og være dimensjonert for 90 km/t. 

Kjørende som kommer fra vest vil kunne ha stor fart i 

overgangen til gammel E39 hvor standarden er mye lavere, 

dette kan skape farlige situasjoner.  

Overgangen til gammel veg vil skje gradvis med at 

akselerasjonsfelt avsluttes og vegen snevres inn og farten blir 

skiltet lavere (eksisterende veg har 80 km/t) Det er ikke like 

mye konfliktpunkter videre som strekket Lønset-Hjelset da 

området er mer øde.  

Svært sjelden Hard skadd   
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 Vedlegg 3: Risikovurdering av anleggsfase 

Lønset krysset 
Fase 0 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

3.0-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

Trafikken på eksisterende E39 går som normalt i denne fasen slik 

at det ikke vil være store endringer fra eksisterende kjøremønster. 

Omlagt gangvei og nytt busstopp, samt arbeid og endringer i 

anleggsområdet langs vegen kan distrahere og/eller forvirre 

sjåføren(e).  

Ofte Hardt 

skadd 

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

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning. 

3.0-2.  Påkjøring av myke trafikanter Bussholdeplassene flyttes, dette skaper nytt gangmønster for myke 

trafikanter som kan komme overraskende på de kjørende.  

Ofte Hardt 

skadd 

 - Midlertidig bussholdeplass må breddeutvides tilstrekkelig for plass 

til buss og ventende, slik at stoppet ikke skaper uoversiktlig 

trafikkbilde og risikofylte forbikjøringer.  

- Etablere gang- og sykkelveg før fase 0 slik at gangtrafikken ledes 

bort fra anleggsområdet  

- Gangveg til ny bussholdeplass må være tydelig og forutsigbar slik 

at myke trafikanter kan bevege seg trygt og ikke finner alternative 

ruter langs vegen eller over anleggsområdet.  

3.0-3.  Manglende fremkomst for 

utrykningskjøretøy 

Vurdert som relativt god i denne fasen, tilnærmet samme 

fremkommelighet som på eksisterende.  

 

Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

- Nødetatene må informeres underveis.  

 

Fase 1 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

3.1-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

I denne fasen vil trafikk på eksisterende E39 omdirigeres til 
avkjøringsrampe østgående og sekundærveg samt GS-veg til 
Lønsetbakken tas i bruk. I tillegg vil holdeplasser øst for Lønsetelva 
være iverksatt i denne fasen.  
Endret kjøremønster kan i seg selv bidra til trafikkulykker. 
Avkjøringer til boligfeltene endres, og vil gå via ferdigstilt 
sekundærveg. 

Sjelden Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Tilstrekkelig belysning 

- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

3.1-2.  Påkjøring av myke trafikanter Bussholdeplass øst for Lønsetelva er iverksatt i denne fasen. 

Gangveg og sykkelveg til bussholdeplassen er ferdig i denne fasen. 

Personer som skal vestover med bussen må krysse vegen ved km 

0,7 (som i ferdig løsning, men med større trafikk).  

Sjeldent Hardt 

skadd 

 -  

3.1-3.  Manglende fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 

Tilnærmet som på eksisterende, så noe trange forhold  Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

- Nødetatene må informeres underveis.  

Fase 2 
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ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

3.2-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

I fase 2 vil E39 og rampe på sørside ferdigstilles. Trafikk på eks. 
E39 omdirigeres til avkjøringsrampe sørgående og halve kjørefeltet 
på nye E39. Endret kjøremønster kan i seg selv bidra til 
trafikkulykker. I tillegg kan anleggsområdet ha negativ innvirkning 
på sikt og virke forstyrrende på sjåfører.  
 

Sjelden Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Tilstrekkelig belysning 

- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

3.2-2.  Påkjøring av myke trafikanter Sikkerheten for myke trafikanter er vurdert som relativt god i denne 

fasen. Bussholdeplass øst for Lønsetelva, samt gang og sykkelveg 

til denne, er iverksatt i denne fasen. Personer som skal vestover 

med bussen må krysse vegen (som i ferdig løsning). Gangveg 

vestover vil også være på plass.  

Sjeldent Hardt 

skadd 

 - God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

3.2-3.  Manglende fremkomst for 

utrykningskjøretøy 

Med trafikk i halve feltet og via avkjøringsrampe vil det være trange 

forhold i rampen – kombinert med kurvatur. God skilting og merking 

skal tilrettelegge for fremkommelighet og flyt.  

Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

- Nødetatene må informeres underveis.  

Fase 3 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

3.3-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

I denne fasen vil trafikken ledes ut på ny E39. Ny E39 har god sikt, 
og sannsynligheten for at det skjer en ulykke vurderes derfor som 
liten. I forbindelse med at vannkulvert for Lønsetelva erstattes må 
østlig atkomst fra gamle E39 stenges.  
 

Sjelden Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

3.3-2.  Påkjøring av myke trafikanter Bussholdeplass øst for Lønsetelva er ikke tilgjengelig i perioden, 

isteden må busstopp Rusketeigen vest for Lønsetbakken benyttes. 

Det vil være gangveg langs E39 for myke trafikanter frem til 

bussholdeplassen. Sikkerhetsforholdene er vurdert som gode siden 

gang- og sykkelvegen er adskilt fra øvrig veg og det er god sikt.  

Svært 

sjeldent 

Hardt 

skadd 

  

3.3-3.  Manglende fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 

Stenging av gamle E39 gir lang omkjøringsveg for utrykninger for 

hendelser langs gamle E39 i nærheten av Lønset, da tilkomst må 

skje ved å kjøre om Hjelset. I en nød situasjon er tiden essensiell, 

konsekvensen kan derfor bli fatale om utrykning ikke skjer raskt.  

All busstrafikk elimineres fra Hjelset – Lønset når gammel veg 

stenges  

Sjelden Drept  - Vurdere mulighet for å legge deler eller hele kulverten i første fase.  
- Vurdere mulighet å åpne vegen for buss og utrykningskjøretøy ved 

å etablere kulvert i flere faser.  
- Nødetatene må informeres underveis.  
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Hjelset krysset 
Fase 0 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

4.0-1.   Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

Trafikken på eksisterende E39 går som normalt i denne fasen slik 

at det ikke vil være store endringer fra eksisterende kjøremønster. 

Aktivitet i anleggsområdet langs vegen kan føre til dårligere sikt og 

distrahere og/eller forvirre sjåføren(e).  

Svært 

ofte 

Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 

4.0-2.  Påkjøring av myke trafikanter Bussholdeplass har samme plassering som i dag. Myke trafikanter 

fra boligfelt nord for anleggsområdet vil gå via Øverbygdsveien for 

å komme til bussholdeplassen sør for anleggsområdet.  

Bussholdeplassen og kryss ned til sykehuset og skole vil være lik 

eksisterende løsning.  

Sjelden Drept  - Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning. 

4.0-3.  Manglende fremkomst for utrykningskjøretøy Tilnærmet som på eksisterende, så noe trange forhold  

 

Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

- Nødetatene må informeres underveis.  
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Fase 1 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

4.1-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

Trafikk på eksisterende E39 omdirigeres på omkjøringsveg langs 
gammel veg. Rundkjøringen åpnes for tilgang til Øverbygdsvegen 
på Solvang til avkjøringsrampe østgående. Endret kjøremønster 
kan i seg selv bidra til trafikkulykker. 
I T-kryss ned mot sykehuset kan det bli kødannelse som følge av 
mye trafikk i perioden med omlegging av E39.  
 

Sjelden Lettere 

skadd 

 - Etablere mest mulig forutsigbarhet for trafikantene vil være viktig ift. 
trafikksikkerhet, ikke endringer fra dag til dag. Vurdere å ikke åpne 
rundkjøringen, men heller dirigere trafikken via Øverbygdsvegen på 
venstre side for å redusere antall endringer i trafikkbildet. 

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

- Det vil være stor trafikk ned til sykehuset, vurdere etablering av 

midlertidig rundkjøring ned til sykehuset istedenfor T-kryss. Tiltaket 

kan også vurderes gjennomført før anleggsstart slik at krysset 

forbedres på gammel veg før anleggsperioden starter.  

4.1-2.  Påkjøring av myke trafikanter Gående og syklende må gå via Øverbygdsvegen på vestsiden, for 

beboere på Solvang kan det være fristende å gå via rundkjøringen 

hvor det ikke er tilrettelagt for gående. Dette kan være spesielt 

aktuelt for de barn som skal til skolen sør for anleggsområdet.  

Sjeldent Hardt 

skadd 

 - Anleggsområdet via rundkjøring må gjøres tydelig slik at myke 
trafikanter kommer inn på anleggsområdet ved et uhell eller for å ta 
en snarvei.  

- Vurdere å ikke åpne rundkjøringen, men heller dirigere trafikken via 
Øverbygdsvegen på venstre side for å redusere antall endringer i 
trafikkbildet.  

4.1-3.  Manglende fremkomst for utrykningskjøretøy Innkjøring ned til sykehuset vil bli på midlertidig anleggsveg.  Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

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

- Midlertidig anleggsveg må være dimensjonert for 
forbikjøringsmulighet for utrykningskjøretøy. 

- Nødetatene må informeres underveis. 
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Fase 2 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

4.2-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

Trafikk ledes tilbake på eksisterende E39, mens miljøkulvert på 
Myrvang bygges. Ferdig kryss ned til sykehus og rundkjøring sør 
for elipserundkjøringen er åpnet. Endret kjøremønster kan i seg 
selv bidra til trafikkulykker. 
 

Sjelden Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

4.2-2.  Påkjøring av myke trafikanter Gangfelt langs arm opp til rundkjøringen på nordligside samt over 

rundkjøringen åpnes. Øverbygdsvegen stenges. 

Sjeldent Hardt 

skadd 

 - Gangfelt som krysser første rundkjøring fra busspåstigning må 
skjermes mot anleggsområdet  

- Mulighet for å sette opp lysregulert grønn mann i perioden hvor all 
trafikk ledes gjennom rundkjøringen sør for ellipserundkjøringen.  

4.2-3.  Manglende fremkomst for utrykningskjøretøy Innkjøring til sykehuset på midlertidig anleggsveg.  Sjelden Hardt 

skadd 

 - Adkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen må opprettholdes til 
alle eiendommer og anleggsområdet.  

- Nødetatene må informeres underveis.  

 

Fase 3 

ID nr Uønsket hendelse  Årsaker, beskrivelse av hendelsen S K R Risikoreduserende tiltak 

4.3-1.  Møteulykker, påkjøring bakfra og 

sidekollisjoner som følge av endret 

kjøremønster på E39 

Siste del av E39 fra kryss på Hjelset ferdigstilles med trafikk i halve 

delen.  

Sjelden Lettere 

skadd 

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

- Tydelige avgrensninger til anleggsområdet  
- God skilting og merking. 

- Tilstrekkelig belysning 

- Varsling ved endringer av kjøremønster 
- Skilte fart tilpasset omkjøringsveg og endret kjøremønster   

4.3-2.  Påkjøring av myke trafikanter Som ved ferdig løsning, se vedlegg 2.      

4.3-3.  Manglende fremkomst for utrykningskjøretøy Viktig at det opprettholdes tovegstrafikk med 
forbikjøringsmuligheter når ramper mot Fursetfjellet bygges for å 
sikre flyt for utrykningsetaten.  
 

Sjelden Hardt 

skadd 

 - Vurdere behov og mulighet for å etablere alternativ veg ved siden 
av.  

 

 

 


