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1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG 

VURDERINGSKRITERIER 

 

1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET 

 

Risikovurderingen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold i 

detaljreguleringen for E6 Tana bru i Deanu gielda/Tana kommune. Brua ligger i tilknytning til 

tettstedet Tana bru i Deanu gielda/Tana kommune. Det er gjort risikoanalyse på selve brua 

samt trafikkløsninger med rundkjøring og vegbit på hver side av brua, på øst og vestsiden av 

Tana-elva. 

 

Det er bru på strekningen i dag. Eksisterende bru ble bygd like etter andre verdenskrig og er 

nå lite tilpasset dagens kjøretøy og trafikkgrunnlag. Dagens bru er en flaskehals for særlig 

tungtrafikken. Ny bru er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 og 

handlingsprogram for 2010-2014. Prosjektet var også omtalt i NTP 2006-2015.    Ny bru 

plasseres 100 meter oppstrøms  eksisterende bru.    

 

På strekningen er det varierende trafikk, med både tunge og lette biler. Det er variasjon i 

trafikken i forhold til sommer eller vinter. Årsdøgntrafikk er i dag 2210, men det er beregnet 

stigning til 2400 i 2030. Tungbilandelen er 18 %. De tunge kjøretøyene har med farlig gods 

av ulik karakter. Hovedvegen  og brua er E6 med gjennomfartsåre mellom Øst- og Vest-

Finnmark.  

 

Tanaelva er nasjonalt laksevassdrag. Vassdraget er også varig verna. Det er registrert en  

rødlisteart (myrflatbelg) i området. I tillegg blir  frilufts- og landbruksområder berørt av 

tiltaket.   

 

  

1.2 FORMÅL OG KRAV TIL RISIKOANALYSE 

 

En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkehet. 

Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal være et 

positivt bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig. Risikoanalysen skal belyse risikobildet, 

dvs indetifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og mulige konsekvenser med tilhørende 

sannsynlighet.  

 

Kravet om risikoanalyse på reguleringsplan-nivå er ellers hjemlet i plan- og bygingslovens § 

3-1, bokstav h, samt § 4-3.    

 

Formålet med analysen er å gi grunnlag for beslutninger på løsninger i prosjektet med ny bru 

over Tanaelva. De valg som gjøres på løsninger for kryssinger, vegstandard osv vurderes i 
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forhold til den risiko som vil være for dette, i hovedsak for mennesker. De løsninger som 

anses å gi minst risiko vil velges. Dette må sees i sammenheng med andre forhold som 

økonomi, estetikk, fremkommelighet, miljøforhold og naturgitte forutsetninger. Samtidig blir 

risikoanalysen brukt for å gi ytterligere informasjon om de løsninger som allerede er valgt, og 

for å få en bedre utsjekk av disse.  

 

 

1.3  ORGANISERING AV PROSESSEN 

 

Det er gjennomført en HAZID-samling (samling hvor en ser på hazard identification, dvs gjør 

selve risikoanalysen) med deltakere fra Statens vegvesen, kommunen  og utrykningsetatene 

den 05.10.2012 i Deanu/Tana kommune.  På samlingen deltok følgende personer som er satt 

opp i tabell 1. Personene deltok med sine kunnskaper om området som vegsystemet skal 

bygges i og sine fagkunnskaper i forhold til vegprosjekter, samt brann. Utrykningsenhetene 

innen politi, brann og ambulanse var invitert med og møtte sammen med Statens vegvesens 

personell.  

 

NAVN REPRESENTERER 

Bjørn Eriksen Statens vegvesen, vegplanlegger 

Margareth Sundfør Statens vegvesen, prosjektleder  

Bodil Bratberg Vegdiretoratet, bruplanlegging og 

prosjektering 

Oddbjørg Mikkelsen Statens vegvesen, prosjekteier 

Tommy Mikalsen  Tana lensmannskontor  

Pål Inge Børresen Helse Finnmark, Ambulanse  

Kjell Nilsen  Deanu gielda/Tana kommune - brannsjef 

Lars Smeland Deanu gielda/Tana kommune, 

plánejeaddji/planlegger  

Gunn Schultz Statens vegvesen, prosessleder ROS-analyse 

 

Tabell 1: Deltakere Hazid-samling, Deanu/Tana, 05.10.2012 

 

 

Det gjennomføres 5 ulike trinn i prosessen med risikoanalyse. Denne baserer seg på Veileder 

for risikoanalyser av vegtunneler (TS 2007:11), samt Håndbok 271 Risikovurderinger i 
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vegtrafikken. Rapporten baserer seg på disse 5 trinnene. I arbeidet har vi også brukt gjeldende 

normaler for veg og vegtilbehør. Hazid-samlingen tar for seg trinnene 1-4.   

 

 
 

Figur 1: De 5 trinnene i en risikovurdering og risikoanalyse. 

 

 

1.3 VURDERINGSKRITERIER  

 

Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i veg- eller tunnelprosjekter i Statens 

vegvesen. De valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og 

normaler, Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i 

forhold til omgivelsene de skal fungere i.  

 

Statens vegvesens 0-visjon stiller krav til et sikkert vegsystem. Det skal lede til sikker adferd, 

løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for 

feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker fart 

gjennom utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre 

feil.  

 

Om det gjøres feil skal vegens utforming beskytte mot alvorlige konsekvenser av 

feilhandlingene. Vegen skal ha beskyttende barrierer  og et fartsnivå som er tilpasset vegens 

sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. Det opereres med  4 ulike nivåer: 

- gående og syklende, maks 30 km/t ved kryssingspunkt 

- sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss 

- møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) 

- utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) 
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De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene 

og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra 

disse. En risikoanalyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil 

være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi vil tillate.      

 

1.4 DATAGRUNNLAG 

 

Det ble brukt kartgrunnlag for området med forslag til det nye anlegget tegnet inn. 

Vegområdet ble på Hazid-samlingen delt opp i handterbare størrelser. I tillegg satt deltakerne 

på samlingen inne med store kunnskaper om området det skal bygges på, vegbygging og 

risikoforhold på vegsystemer. Gruppen hadde samlet kunnskap om trafikkforhold, 

risikoforhold for lignende veg, veg generelt, samt kunnskap om brann og redning på vegen. 

  

 

2   BESKRIVELSE AV DE ULIKE DELELEMENTENE 

 

2.1    DEL 1 – NY TANA BRU 

 

Det planlegges med ei skråstagsbru med et asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Dette 

medfører at kablene festes midt på  brua.  Brua får en vegbane i hver retning, adskilt av 

kabelfestene. Kabelsfestene sikres med rekkverk. Det vil bli en åpning i rekkverket midt på 

brua, slik at det er mulig å gå der, men ikke kjøre. Dette fordi det under laksefisket er mange 

som følger med på fisket fra brua. Vegbredden er to veger,  hver på 3.5 meter. I tillegg bygges 

det fortau på hver side av brua på 2,5 m. Kabelfestesonen er 2 meter bredt.   Tårnet blir ca 95 

meter høyt.   Det er ikke beregnet noen fundamentering i selve elva. Dette har blant annet 

sammenheng med at Tanavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag. Selve 

brua er i stål, og det legges asfalt på vegbane og fortau. Vedlagt rapporten er tegninger på 

brukonstruksjonen. Som forsidebilde er satt en tegning av hvordan brua tenkes sett ut når den 

er ferdig.  

 

Ny bru plasseres 100 meter oppstrøms av dagens bru. Brua dimensjoneres i forhold til 500 års 

flom, og laveste punkt på underkant brukasse er 14,9 meter over havet  Elva er definert som et 

vårflomvassdrag. Det er ikke funnet noe i grunnforholdene  som tilsier  ekstra forholdsregler i 

forbindelse med bygging av brua. Vind er retning nord/sør mot brua. Selve brua blir 260 

meter lang og får 50 km i timen i fartsgrense.  

 

2.2 DEL 2 – RUNDKJØRINGER PÅ ØST- OG VESTSIDEN AV ELVA  

MED VEGTILKNYTNING  
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Det planlegges bygd en rundkjøring på vestsiden og en rundkjøring på østsiden av elva. 

Begge rundkjøringene knyttes opp mot brua og kobles sammen med eksisterende vegnett. 

Vegen frem til rundkjøringene, samt vegen fra rundkjøringene og frem til brua bygges som 

ny. Bredden på vegen blir 7,5 meter (dimensjoneringsklasse S1 i håndbok 017). 

 

 

3  IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER 

 

3.1 FREMGANGSMÅTE 

 

Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede 

hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Vi har også sett på risiko i  forhold 

til  miljø som støy og forurensning. Deltakerne har diskutert hvordan vegsystemet bør bygges 

for å unngå ulike hendelser. Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske forhold og 

risikofaktorer for dette. De ulike delene av strekningen er vurdert i forhold til denne 

sjekklisten. I tillegg har gruppens samlede kompetanse på veg og vegforhold blitt brukt.   

 

 

3.2 SJEKKLISTER 

 

Sjekklistene er brukt på hver delstrekning og presenteres med brua først og rundkjøringene 

med vegtilknytningene samlet sist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG  
IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD   

NY TANA BRU 

SIKKERHETS-KRITISKE RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 
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FORHOLD 

1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, 

kurver, gangfelt  

Er vegen forutsigbar for 

trafikantene? 

Rør-rekkverk på 

brua. Ok  

2 Informativ og 

ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 

vegutstyr, skilting og 

oppmerking 

Gir vegmiljøet  

nødvendig informasjon? 

Oversiktlig.  Ok   

3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, geometri, 

vegbredde 

Er sikker fart et naturlig 

valg? 

50 km/t . Ok    

4 Beskyttende 

barrierer 

Rekkverk, 

sideterreng 

Kan en feilhandling få 

alvorlige konsekvenser? 

Rekkverk på brua, 

«midtdeler»  med 

vaier som heller 

innover. Ok. 

5 Fartsnivå tilpasset 

menneskets tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået under 30 

km/t? 

Ok, undergang på 

strekningen  

  Kryss Er fartsnivået over 50 

km/t? 

Ok, ingen kryss på 

strekningen. 

  Veg med ÅDT >4000 

uten midtrekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

 50 km. Ok  

  Harde hindre i 

sikkerhetssonen uten 

siderekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

Ingen hindre i 

sikkerhetssonen. 

Rekkverk på hele 

brua. Ok    

6 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset 

trafikkmengden? 

Ja 

  Variasjon  Er det liten variasjon i 

trafikkmengden? 

Sommer og 

vintervariasjon. Ok.  

  Andel tunge kjøretøy Er andelen mindre enn 

10 %? 

>18 %, men ok.  

7 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, 

rekkverk, spordybde 

Er standarden 

forutsigbar i hht 

kravene? 

Brøyting fortau blir 

utfordrende. 

Avfukter skal hindre 

isdannelse på brua. 

Ok.  

8 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker 

liten? 

50 sone. Ok.  
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9 Registrerte ulykker 

på aktuelle strekning 

eller tilsvarende 

veger 

Antall, type og 

alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 

personskader? 

Ok.  

10 Andre forhold  Miljø, støv, støy, 

forurensning med mer? 

Vli bli en del støy 

under bygging, 

akseptabelt. Det tas 

hensyn til 

friluftsområde, 

landbruk og 

skuterløype. 

Fotgjengere sikres 

med eget fortau, og 

gis mulighet til å 

krysse på tvers av 

brua.    

 Helhetsvurdering    Betraktelig bedre 

løsning enn dagens 

bru.  

 

   

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik  Tiltak må settes inn 

Tabell 2: Sjekkliste for veganlegg – ny Tana bru  

 

 

 

 

 

 

 

 

SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG  
IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD 

NYE VEGER MED RUNDKJØRINGER PÅ HVER SIDE AV BRUA 
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SIKKERHETS-KRITISKE 

FORHOLD 

RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 

1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, 

kurver, gangfelt  

Er vegen forutsigbar for 

trafikantene? 

Enkle rundkjøringer. 

Ok 

2 Informativ og 

ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 

vegutstyr, skilting og 

oppmerking 

Gir vegmiljøet bare 

nødvendig informasjon? 

Ok  

3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, geometri, 

vegbredde 

Er sikker fart et naturlig 

valg? 

Ja, skiltes ned inn 

mot rundkjøring. Ok  

4 Beskyttende 

barrierer 

Rekkverk, 

sideterreng 

Kan en feilhandling få 

alvorlige konsekvenser? 

Rekkverk på bratte 

partier, kantstein i 

rundkjøring. Ok   

5 Fartsnivå tilpasset 

menneskets tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået under 30 

km/t? 

Fart med 50 km/t, 

kryssingspunkt i 

rundkjøring, skiltes 

og merkes.   

  Kryss Er fartsnivået over 50 

km/t? 

Ok  

  Veg med ÅDT >4000 

uten midtrekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

Ok  

  Harde hindre i 

sikkerhetssonen uten 

siderekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

Ok  

6 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset 

trafikkmengden? 

Ja. Ok   

  Variasjon  Er det liten variasjon i 

trafikkmengden? 

Stor variasjon, 

sommer ov vinter. 

Ok  

  Andel tunge kjøretøy Er andelen mindre enn 

10 %? 

18 % 

7 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, 

rekkverk, spordybde 

Er standarden 

forutsigbar i hht 

kravene? 

Bakke ned til 

rundkjøring på øst-

siden. Skilte ned 

tidlig nok.  

8 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker Ok 
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liten? 

9 Registrerte ulykker 

på aktuelle strekning 

eller tilsvarende 

veger 

Antall, type og 

alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 

personskader? 

Ingen registrerte 

alvorlige ulykker på 

eksisterende brua 

eller veg inn mot 

brua. Ok  

10 Andre forhold  Miljø, støv, støy, 

forurensning med mer? 

Trær må bevares. 

Stoppeplass med 

fotopunkt på sikres. 

Friluftsområdet 

sikres for gjennom-

gang og skuterløype.   

 Helhetsvurdering    Blir bedre enn 

dagens løsning. Ok  

 

   

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik  Tiltak må settes inn 

Tabell 3: Sjekkliste for veganlegg – ny veg med rundkjøring inn mot brua på begge sider  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE? 
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Det er vurdert ulike hendelser som satt i tabellen nedenfor. Tabell 4 viser oversikt over 

uønskede hendelser for brua. Tabell 5 viser oversikt over uønskede hendelser for vegene og 

rundkjøringene.   

UØNSKEDE HENDELSER I FORHOLD TIL BRUA 

NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 

1 Veg  Påkjørsel bakfra Ja  

2 Påkjørsel bruinstallasjoner Nei  

3 Møteulykke  Nei  

4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Ja 

5 Kollisjon med stein og is Nei 

6 Bru  Påkjørsel bru Nei 

7 Utforkjøring mot sideterreng Ja 

8 Trafikkulykke i vegbanen  Ja 

9 Brann  Brann i lett kjøretøy Ja 

10 Brann i tungt kjøretøy Ja 

11 Lekkasjer  Farlig gods  Ja 

12 Vann i vegen Nei 

13 Utenfor brua  Utforkjøring på veg inn mot brua Nei 

14 Støv  Berøringspunkter  Nei 

15 Støy  Berøringspunkter  Ja, under arbeid 

16 Ytre miljø  Biologisk mangfold nært vegen Ja 

17 Friluftsområde nært vegen Ja 

18 Kulturminner nær vegen Nei 

19 Landbruk nært vegen Ja 

20 Drikkevann nært vegen som kan forurenses Nei 

21 Verneplan vassdrag berørt nært vegen Ja, både nasjonalt 

laksevassdrag og verna 

vassdrag 

22 Geologisk forhold i tilknytning til vegen  Nei 

26 Opphold Opphold på vegen ved dårlig vær På brua om sommeren  

27 Annet  (sett inn det du mener mangler ovenfor, her) Nei  

Tabell 4: Oversikt uønskede hendelser brua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UØNSKEDE HENDELSER I FORHOLD TIL VEGENE OG RUNDKJØRINGENE 
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NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 

1 Veg  Påkjørsel bakfra Ja  

2 Påkjørsel bruinstallasjoner Nei  

3 Møteulykke  Nei  

4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Ja, men gang/sykkelveg  

5 Kollisjon med stein og is Nei 

6 Bru  Påkjørsel bru Nei 

7 Utforkjøring mot sideterreng Ja 

8 Trafikkulykke i vegbanen  Ja 

9 Brann  Brann i lett kjøretøy Ja 

10 Brann i tungt kjøretøy Ja 

11 Lekkasjer  Farlig gods  Ja 

12 Vann i vegen Nei 

13 Utenfor brua  Utforkjøring på veg inn mot brua Ikke aktuelt her 

14 Støv  Berøringspunkter  Nei  

15 Støy  Berøringspunkter  Kun i anleggsperioden 

16 Ytre miljø  Biologisk mangfold nært vegen Ja 

17 Friluftsområde nært vegen Ja 

18 Kulturminner nær vegen Nei 

19 Landbruk nært vegen Ja 

20 Drikkevann nært vegen som kan forurenses Nei 

21 Verneplan vassdrag berørt nært vegen Ja, både nasjonalt 

laksevassdrag og verna 

vassdrag 

22 Geologisk forhold i tilknytning til vegen  Nei 

26 Opphold Opphold på vegen ved dårlig vær Nei   

27 Annet  (sett inn det du mener mangler ovenfor, her) Nei  

Tabell 5: Oversikt uønskede hendelser vegene og rundkjøringene. 

 

 

3.4 MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE 

 

Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette  kan være 

uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og 

vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller 

omgivelser (barrieremangler) og så videre. Gruppen har ikke gjort noen vurdering av hvilke 

medvirkende faktorer som er viktigst eller tilstede i hver hendelse, men har tatt utgangspunkt i 

hendelsene og om de kan skje. De nye vegbitene blir rettere og av bedre kvalitet, det samme 

med rundkjøringene og brua. Dette gir en bedre sikt og sikrere trafikkforhold. Dette gir også 

god oversikt over vegen både inn mot brua og over den. Mye tungbiler med farlig last kjører 

her. I tillegg er dette hovedveg mellom vest og øst i fylket.  
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4 VURDERING AV RISIKO 

 

4.1   FREMGANGSMÅTE 

 

Hver uønskede hendelse er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen. 

Det er brukt en enkel risikomatrise med 4 x 4 felt. Dette gir et helhetlig risikobilde av alle 

hendelsene. Rundkjøringene, med vegdelene er satt i en felles matrise og brua i en. Gruppen 

anser at det ikke er noen prinsippiell forskjell mellom de ulike elementene hva risiko angår. 

Dette er nye veganlegg, slik at medvirkningen til risikoreduksjon er stor. Gruppen har heller 

ikke sett mange momenter som kan gi risiko i de alternativene som er satt opp.  

 

  

4.2 RISIKOMATRISER 

 

RISIKOMATRISE LIV OG HELSE NY TANA BRU  

FREKVENS  

KONSEKVENS 

LETTERE 

SKADD 

HARDT 

SKADD 

DREPT FLERE 

DREPTE 

SVÆRT OFTE 

MINST 1 GANG 

PR ÅR 

    

OFTE  

MELLOM HVERT 

1-10 ÅR 

1, 7, 8,    

SJELDEN 

MELLOM HVERT 

10-100 ÅR 

9, 10, 4,   

SVÆRT SJELDEN 

SJELDNERE ENN 

HVERT 100 ÅR  

    

 

 Tiltak ikke nødvendig      Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes        Tiltak nødvendig 
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RISIKOMATRISE MILJØ OG ØKONOMI NY TANA BRU 

MILJØ OG 

ØKONOMI 

INGEN KOSTNAD 

ELLER EFFEKT 

LITEN KOSTNAD 

ELLER EFFEKT 

STOR KOSTNAD 

ELLER EFFEKT  

MEGET STOR 

KOSTNAD ELLER 

EFFEKT 

SVÆRT OFTE - 
MINST 1 GANG 
PR ÅR 

    

OFTE - 
MELLOM HVERT 
1-10 ÅR 

    

SJELDEN - 
MELLOM HVERT 
10-100 ÅR 

 11 (Drivstoff)   

SVÆRT SJELDEN - 
SJELDNERE ENN 
HVERT 100 ÅR  

 11 (andre stoffer)   

 

 Tiltak ikke nødvendig      Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes        Tiltak nødvendig 

 

Figur 2: Risikomatrise Liv og helse, miljø og økonomi ny bru 

 

(Punktene 15, 16, 17, 19 og 21 er ikke definert å gi noen stor risiko, da det er tenkt tiltak som 

ivaretar disse).  

 

RISIKOMATRISE LIV OG HELSE VEG OG RUNDKJØRINGER 

FREKVENS  

KONSEKVENS 

LETTERE 

SKADD 

HARDT 

SKADD 

DREPT FLERE 

DREPTE 

SVÆRT OFTE 

MINST 1 GANG 

PR ÅR 

    

OFTE  

MELLOM HVERT 

1-10 ÅR 

1, 4, 7, 8,    

SJELDEN 

MELLOM HVERT 

10-100 ÅR 

9, 10,    

SVÆRT SJELDEN 

SJELDNERE ENN 

HVERT 100 ÅR  

    

 

 Tiltak ikke nødvendig     Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes   Tiltak nødvendig 
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RISIKOMATRISE MILJØ OG ØKONOMI VEG OG 

RUNDKJØRINGER 

MILJØ OG 

ØKONOMI 

INGEN KOSTNAD 

ELLER EFFEKT 

LITEN KOSTNAD 

ELLER EFFEKT 

STOR KOSTNAD 

ELLER EFFEKT  

MEGET STOR 

KOSTNAD ELLER 

EFFEKT 

SVÆRT OFTE - 
MINST 1 GANG 
PR ÅR 

    

OFTE - 
MELLOM HVERT 
1-10 ÅR 

    

SJELDEN - 
MELLOM HVERT 
10-100 ÅR 

 11,   

SVÆRT SJELDEN - 
SJELDNERE ENN 
HVERT 100 ÅR  

 11,   

 

 Tiltak ikke nødvendig     Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes   Tiltak nødvendig 

Figur 3: Risikomatriser liv og helse, miljø og økonomi veg og rundkjøringer 

(Punktene 15, 16, 17, 19 og 21 er ikke definert å gi noen stor risiko, da det er tenkt tiltak som 

ivaretar disse).  

 

4.3 HELHETLIG RISIKOBILDE OG KONKLUSJON 

 

Matrisen som er satt opp ovenfor gir en sammenfatning i et helhetlig risikobilde for hele 

strekningen, med alle enhetene,  både ny bru og vegstrekningene med rundkjøringer. 

 

Dette gir et helhetlig risikobilde for alle hendelser som er satt opp i de vedlagte tabellene. Da 

dette er et nytt veganlegg, bygd etter dagens gjeldende standard, som tar hensyn til ulykker og 

hendelser blir dette et tryggere anlegg enn det som er i dag. Dersom alle anlegg bygges etter 

gjeldende standard og normaler, vil det ikke medføre noen utstrakt risiko som tilsier egne 

tiltak, avvik eller fravik. Gruppen har definert denne utbyggingen som ukomplisert og at den 

vil gi en bedre ulykkes- og hendelsessituasjon enn ved dagens veganlegg.  

 

Det er søkt om fravik på et punkt – brua er planlagt med sentrisk kabelplan. Dette er ikke i 

tråd med standardklasse S1. Gruppen mener imidlertid at den løsning som er valgt ikke gir 

noen økt risiko i forhold til andre løsninger. Kabelplanet sikres med rekkverk og kabelfestene 



Rapport Risikoanalyse ny Tana bru  16 

vil være såpass lange at de ikke gir noen økt risiko ved påkjøring. Det er 50 km/timen over 

brua, og dette tilsier ikke treff i høy fart på kabelfestene. Det blir også mulighet til å krysse 

brua på tvers med en åpning i rekkverket ved kabelfestene. Trafikkemengden på brua er ikke 

så høy at gruppen mener det vil bli noen økt risiko med den løsningen som er valgt. Denne 

løsningen fjerner også risikoen for møteulykker på brua.  

 

Brua får i praksis en midtdeler, ved at det er kabelfester på langs av brua, og det settes opp 

rekkverk mellom kabelfestene. Det er fortau på brua på vegge sider, noe som sikrer gående og 

syklende. Det er en del som står på brua under laksefisket og følger med derfra. Disse får 

mulighet til å krysse med en gjennomgang midt på brua.  

 

Det er landbruksområde, friluftsområde og en rødlisteart nært brua og vegen. Dette ivaretas 

under byggeperioden, samt at anlegget plasseres slik at det blir få kontaktpunkter med dette 

anlegget. Det er ønsket at trær på ene elvesiden bevares. Skuterløypen som i dag krysser E6 

rett sør for Elva hotell får ny atkomst til elva. Ny atkomst til elva fører til at det blir en mindre 

kryssing  av E6.  Brua skal lyssettes.  

 

 

5 FORSLAG TIL TILTAK 

 

5.1 MULIGE  RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 

Det er ikke satt opp egne risikoreduserende tiltak ut over det som er definert inn i prosjektet.  

 

 

5.2 ANBEFALTE TILTAK 

 

Det settes opp rekkverk midt på, på langs av brua, for å sikre kabelfestene og eventuell 

påkjøring av disse. Det blir åpning får gående i midten av dette. Gående og syklende separeres 

med egen gang/sykkelveg på hver side av brua. På rundkjøringene skal det være 

kryssingspunkt for gående og syklende. Det er ikke tenkt egen merking på kryssing ved 

rundkjøringene. Det er langt under 20 kryssende i makstimen, beregnet ca 17. Dette vil ikke 

utløse egen oppmerking av gangfelt og skilting (håndbok 270 Gangfeltkriterier).  

 

Trær på ene siden av elva tas vare på. Antall kryssinger av E6 for skuterløypa reduseres med 

en som følge av at det etter fjerning av dagens bru etableres en atkomst til elva i dette området 

(vestsiden av elva).   
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Oversikt ny trase bru, veg og rundkjøringer.   
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Vedlegg 2: tegning brukonstruksjon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


