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FORORD

Rambøll er engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet til å bistå med
transportmodellberegninger og samfunnsøkonomiske analyser i forbindelse med prosjektet Ferjefri
E39. Det er i tillegg gjennomført en enkel trafikksikkerhetsanalyse knyttet til utbygging av en
ferjefri E39. Denne delrapporten oppsummerer dette arbeidet.

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Oskar Andreas Kleven i Vegdirektoratet.

Denne delrapporten er utarbeidet av Erik Spilsberg.

Rambøll Norge AS er faglig ansvarlig for beregninger, analyser og konklusjoner i rapporten.

Trondheim, 2014-10-24

Erik Spilsberg
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1. INNLEDNING

Som del av prosjektet Ferjefri E39 er det bedt om en analyse av trafikksikkerhetssituasjonen langs E39,
samt forventede effekter av tiltak.

Rapporten inneholder en oversikt over dagens ulykkessituasjon basert på en gjennomgang av ulykker
de siste 8 årene. I tillegg er det gjort noen teoretiske vurderinger knyttet til framtidig E39, og resultater
fra EFFEKT-beregninger for hele influensområdet for E39.

Det presiseres at analysene er grove og gjennomført på et overordnet nivå. For analysene av effekter
etter tiltak, er det på dette stadiet av prosjektet stor usikkerhet knyttet til en rekke faktorer, herunder
valg av framtidig vegstandard, forventet trafikkøkning som følge av faste fjordkryssinger, framtidig
trafikkvekst, avvisning fra bompenger m.m.
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OVERBLIKK OVER ULYKKESSITUASJONEN LANGS E39

Det er tatt utgangspunkt i politirapporterte ulykker for åtteårs-perioden 2006 – 2013 fra nasjonal
vegdatabank (NVDB). I oversiktene i dette kapitlet er hele E39 med, slik den er definert i dag, inklusive
armer og ramper.

I perioden 2006 – 2013 skjedde det til sammen 2142 personskadeulykker langs E39, dvs.
gjennomsnittlig 268 ulykker pr. år. Av disse var 293 ulykker alvorlige (gjennomsnittlig 37 pr. år). I
perioden har i gjennomsnitt 14 blitt drept, 36 hardt skadd og 368 lettere skadd pr. år på E39.

De alvorlige ulykkene er stedfestet i kartene i vedlegg 1

Figur 1 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på år

Figur 1 viser at antall personskadeulykker har hatt en synkende tendens i perioden. Dette skyldes trolig
delvis en generell trend forårsaket av bedre bilpark og delvis en gradvis forbedring av vegnettet i
perioden. I samme periode har trafikken steget med anslagsvis 13 %, slik at ulykkesfrekvensen har gått
ytterligere ned. Når det gjelder antall drepte og hardt skadde er det også en nedgang fram til 2011 men
ikke så tydelig. I 2013 var det en merkbar økning, noe som også har skjedd på landsbasis.
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Figur 2 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på fylker

Figur 2 viser at Hordaland og Rogaland er de fylkene det er størst antall ulykker. Dette er ikke unaturlig
da trafikkarbeidet også er desidert størst i disse fylkene.
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Figur 3 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på trafikantgruppe

Figur 3 viser at de aller fleste ulykkene er karakterisert som bilulykker. Bare en liten del er
fotgjenger/sykkelulykker. Dette har nok sin årsak i at E39 i stor grad går utenfor tettbygde strøk.
Gjennom byområdene er vegen ofte utformet slik at den er separert fra myke trafikanter.

Figur 4 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på måned
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Figur 4 viser at ulykkene er relativt jevnt fordelt over året, men med en topp i månedene august,
september og oktober. Juli er den måneden med flest alvorlige ulykker.

Figur 5 viser at ulykkene er også ganske jevnt fordelt over uken, men noe mindre på lørdag og en topp
på fredag. Dette er i stor grad sammenfallende med ukevariasjonen i trafikk.

Figur 5 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på ukedag
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Figur 6 Antall ulykker og antall drepte og hardt skadde fordelt på perioder i døgnet

Figur 6 viser at de fleste ulykkene skjer på ettermiddagen mellom 12.00 og 18.00, noe som også
gjenspeiler døgnvariasjonen i trafikk.

NÆRMERE ANALYSE AV ULYKKESSITUASJONEN LANGS
E39

Indikatorer for analyse av trafikksikkerhet

I dette kapitlet har vi benyttet ulike indikatorer for å se på trafikksikkerhetssituasjonen på ulike deler av
strekningen:

Ulykkesfrekvens – Antall ulykker i forhold til trafikkarbeidet. Dette begrepet sier noe om
ulykkeshyppigheten og dermed også risikoen for å bli utsatt for en ulykke, men skiller ikke på ulike
alvorlighetsgrader.

=
	

Ulykkestetthet – Antall ulykker sett i forhold til veglengden – Dette begrepet sier noe om hvor
mange ulykker som skjer på ulike deler av vegnettet, men relaterer det ikke til trafikkmengden og
er ikke noe godt uttrykk for ulykkesrisiko. Begrepet skiller heller ikke på alvorlighetsgrader.
Ulykkestettheten vil naturlig nok i stor grad være avhengig av trafikkmengden. Jo høyere
trafikkmengde jo høyere ulykkestetthet.

=

Skadegradstetthet – Vektet skadegrad i forhold til veglengden. Dette er et begrep som gir en
indikasjon på ulykkeskostnadene for ulike vegstrekninger, og er et godt verktøy for å identifisere
strekninger hvor det er samfunnsøkonomisk nyttig å iverksette tiltak.

=
33,2 + 22,7 + 7,6 + 1

Skadegradsfrekvens – Vektet skadegrad i forhold til trafikkarbeidet. Dette er et begrep som
beskriver skaderisikoen, og gir dermed et relativt godt bilde på hvor «farlig» en vegstrekning er,
uavhengig av trafikktettheten.

=
33,2 + 22,7 + 7,6 + 1
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Ved beregning av trafikkarbeid er det benyttet en gjennomsnittlig trafikkmengde for den åtteårs-
perioden ulykkene er registrert. Dette er beregnet ved å ta utgangspunkt i ÅDT-tall for 2013, og
redusere denne trafikkmengden med trafikkindeksen for Vestlandet slik at grovt sett representerer et
gjennomsnitt for perioden 2006 - 2013.

Trafikk langs E39

Først viser vi et bilde over dagens trafikkmengder langs E39 fra Kristiansand til Trondheim. Som figuren
viser er det spesielt høye trafikkmengder gjennom byene Stavanger og Bergen. Også i Kristiansand, helt
i starten av strekningen er trafikkmengdene høye. I tillegg ser vi små topper i Førde, Volda, Ålesund og
Molde. De laveste trafikkmengdene finner vi i Sogn og Fjordane og mellom Molde og Trondheim.

Figur 7 Trafikkmengder langs E39

E 39 gjennom byområdene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde utgjør ca. 11 % av
veglengden, men 41 % av trafikkarbeidet. Samtidig er det lange strekninger med relativt lave
trafikkmengder. Strekninger med ÅDT under 4000 utgjør 45 % av veglengden men har bare 15 % av
trafikkarbeidet.

Analyse av ulykkessituasjonen

De neste figurene viser hvordan de ulike indikatorene for trafikksikkerhet varierer langs strekningen.
Figurene tar utgangspunkt i en oppdeling av strekningen i 370 delstrekninger med noe varierende
lengde men med homogene trafikktall.
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Figur 8 Ulykkestetthet

Figur 9 Skadegradstetthet langs E39

Oversiktene over ulykkestetthet og skadegradstetthet viser tydelig en opphopning i de områdene
trafikken er høyest, og man ser klare likhetstrekk med figur 8. Sammenfallet er størst når det gjelder
ulykkestetthet, noe mer variabelt for skadegradstetthet. Særlig strekningen Kristiansand – Stavanger
har en del delstrekninger med høy skadegradstetthet.
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Figur 10 Ulykkesfrekvens langs E39

Figur 11 Skadegradsfrekvens langs E39

Oversiktene over ulykkesfrekvens og skadegradsfrekvens er så spredt over strekningen, at de gir i
utgangspunktet få indikasjoner på hvor utfordringene er størst på dette oversiktsnivået. De enkelte
toppene kan skyldes tilfeldig opphopning av ulykker på en kort strekning.

Det er derfor prøvd å sammenligne ulike delstrekninger for å undersøke om det finnes fellestrekk. Det
er i tatt utgangspunkt i E39 uten ramper og armer. Armer og ramper består ofte av ramper i planskilte
kryss, samt rundkjøringer. En del ulykker (ca 5 %) skjer på disse rampene og armene, men dette er
nesten i sin helhet lettere skader knyttet til kryssområder. Disse er tatt ut av den videre analysen.
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I Tabell 1 er E39 gjennom de ulike fylkene vurdert.
Som tabellen viser er ulykkesfrekvensen for hele E39 på 0,11. Dette er ikke urovekkende høyt med
tanke på den varierende vegstandarden langs E39. I følge Trafikksikkerhetshåndboken (TØI 2012) er
normalverdier for ulykkesfrekvens for riksveg med fartsgrense 80 på 0,143. For motortrafikkveg med
fartsgrense 90 er den på 0,105 og for motorveg med fire felt og fartsgrense 90 er den 0,063.

Samlet har vi på E39 0,17 skadde eller drepte pr. million kjøretøykilometer. Dette er lavere enn samlet
for hele landet som er på 0,27 (TØI Trafikksikkerhetshåndboken). Antall drepte er 0,005 pr. million
kjøretøykilometer som er noe lavere enn landsgjennomsnittet på 0,007.

Alt i alt kan det derfor tyde på at trafikksikkerhetstilstanden på E39 samlet er noe bedre enn
gjennomsnitt for landet. Variasjonene er imidlertid store.

Tabellen viser videre at gjennomsnittlig ulykkesfrekvens er i samme størrelsesorden, men noe høyere i
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal enn de andre fylkene. Skadegradsfrekvensen er også
i samme størrelsesorden, men merkbart lavere i Rogaland enn de andre fylkene. Skadegradstettheten
er størst i de tre sørligste fylkene, dette er samtidig de tre fylkene med høyest gjennomsnittlig ÅDT.
Vest-Agder skiller seg imidlertid ut med den høyeste skadegradstettheten og den høyeste
skadegradsfrekvensen, noe som indikerer at E39 gjennom dette fylket har høyere innslag av alvorlige
ulykker enn de andre fylkene.

Tabell 1 Sammenstilling av trafikksikkerhetsindikatorer for E39 gjennom de ulike fylkene

Lengde
(km)

Gjennom-
snittlig ÅDT

Ulykkes-
frekvens
(Ulykker pr
mill kjtkm)

Ulykkes-
tetthet
(Ulykker pr
km pr. år)

Skadegrads
-tetthet
(Vektet
antall
skadde pr.
km på år)

Skadegrads
-frekvens
(Vektet
antall
skadde pr
mill kjtkm)

Vest-Agder 123 8 280 0,09 0,27 1,93 0,64

Rogaland 184 10 380 0,08 0,28 1,18 0,31

Hordaland 198 9 050 0,13 0,44 1,69 0,51

Sogn og Fjordane 191 2460 0,14 0,12 0,48 0,54

Møre og Romsdal 243 3610 0,13 0,17 0,74 0,56

Sør-Trøndelag 90 4300 0,09 0,14 0,79 0,51

Sum/ gjennomsnitt 1 030 6270 0,11 0,24 1,10 0,48

I Tabell 2 er det vist hvordan de ulike indikatorene slår ut på ulike homogene strekningstyper langs E39.
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Tabell 2 Sammenstilling av trafikksikkerhetsindikatorer for ulike strekningstyper på E39

Lengde
(km)

Gjennom-
snittlig ÅDT

Ulykkes-
frekvens
(Ulykker pr
mill kjtkm)

Ulykkes-
tetthet
(Ulykker pr
km pr. år)

Skadegrads
-tetthet
(Vektet
antall
skadde pr.
km på år)

Skadegrads
-frekvens
(Vektet
antall
skadde pr
mill kjtkm)

Hele E39 unntatt ramper og
armer

1 030 6 270 0,11 0,24 1,10 0,38

Lavtrafikkerte strekninger
(ÅDT < 4000)

460 2 040 0,14 0,10 0,59 0,80

Ekstra lavtrafikkerte
strekninger (ÅDT < 2000)

194 1 340 0,16 0,08 0,54 1,11

Høytrafikkerte strekninger
(ÅDT > 10 000)

139 21 530 0,10 0,79 2,23 0,28

Ekstra høytrafikkerte
strekninger (ÅDT > 20 000)

59 32 750 0,08 1,01 2,48 0,21

Strekninger med høy
tungtrafikkandel (>15 %)

415 3680 0,10 0,14 0,98 0,73

Strekninger gjennom byer*) 112 23 670 0,10 0,86 2,27 0,26

Strekninger utenom byene 917 4140 0,11 0,17 0,96 0,63

Strekninger nær ferjer (ca.
15 km i hver retning fra
ferjen)

210 3 720 0,13 0,18 0,63 0,46

*) Se tabell 3

Tabellen viser at ulykkesfrekvensene for lavtrafikkerte veger er vesentlig høyere enn for de
høytrafikkerte (ca. dobbelt så høy).  Når det gjelder skadegradsfrekvens er forskjellene enda større. De
mest lavtrafikkerte strekningene har 5 ganger høyere skadegradsfrekvens enn de mest høytrafikkerte
strekningene. Det tyder på at det både skjer flere ulykker (i forhold til trafikkarbeidet) og ulykkene er
mer alvorlige når man kommer langt utenfor tettbygde strøk. Dette er en generell sammenheng som vi
også ser andre steder.

Ulykkestettheten og skadegradstettheten er på den annen side vesentlig høyere for de høytrafikkerte
strekningene enn de lavtrafikkerte, noe som er naturlig.

Det er i flere sammenhenger satt fram en hypotese om at ferjestrekningene i seg selv kan ha betydning
for ulykkesrisikoen, fordi mange råkjører for å rekke ferja, eventuelt gjør farlige forbikjøringer for å
slippe å ligge i kø etter ferjeoverfarten. For å se nærmere på dette, har vi undersøkt særskilt alle
strekninger på ca. 15 km fra hvert ferjeleie for de 8 ferjene langs E39. Dette er i all hovedsak
strekninger utenfor tettbygde strøk, med unntak av ferjeleiet i Molde sentrum, som er utelatt i denne
beregningen. Hvis man sammenligner med alle strekningene utenfor tettbygd strøk, kan det se ut som
at ulykkesfrekvens og ulykkestetthet er marginalt høyere, mens skadegradstetthet og
skadegradsfrekvens er vesentlig lavere. Ut fra dette tallmaterialet har vi ikke grunnlag for å verifisere
hypotesen om strekningene nær ferjene er særlig ulykkesutsatt.
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I Tabell 3 er det sett nærmere på E39 gjennom de 5 større byområdene langs strekningen
(Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde).

Tabell 3 Sammenstilling av trafikksikkerhetsindikatorer for E39 gjennom byene

Lengde
(km)

Gjennom-
snittlig ÅDT

Ulykkes-
frekvens
(Ulykker pr
mill kjtkm)

Ulykkes-
tetthet
(Ulykker pr
km pr. år)

Skadegrads
-tetthet
(Vektet
antall
skadde pr.
km på år)

Skadegrads
-frekvens
(Vektet
antall
skadde pr
mill kjtkm)

Kristiansand (Gartnerløkka
– Søgne)

15 18 420 0,09 0,58 3,12 0,46

Stavanger (Ålgård –
Harestad)

37 29 330 0,06 0,66 1,44 0,13

Bergen (Os – Klauvaneset) 52 33 750 0,14 1,12 2,70 0,33

Ålesund (Breivika - 4 13 650 0,11 0,53 2,22 0,45

Molde (Molde sentrum –
Årø)

4 13 510 0,15 0,74 1,06 0,22

Sum/ gjennomsnitt 112 23 670 0,10 0,86 2,27 0,26

Strekningene gjennom byene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde utgjør 11 % av
veglengden men hele 39 % av ulykkene. Disse strekningene har imidlertid bare 15 % av de drepte og
hardt skadde.

Tabellen viser at Bergen har den høyeste ulykkesfrekvensen og Stavanger den laveste. Også
ulykkestettheten er vesentlig høyere i Bergen, selv om gjennomsnittlig ÅDT bare er marginalt høyere.
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HVORDAN VIL EN FERJEFRI E39 PÅVIRKE
ULYKKESSITUASJONEN LANGS E39

En forbedring av E39 vil gi tryggere veg og dermed redusere risikoen. Samtidig vil det øke
transportarbeidet som følge av de ferjefrie forbindelsene og trekke til seg mer trafikk fra andre veger.

Ved gjennomføring av tiltak langs E39 kan man forvente følgende effekter som må analyseres separat:

Bedre vegstandard langs E39 gir redusert antall ulykker.
Økning av transportarbeidet gir økt antall ulykker.
Flytting av trafikk fra veger med dårligere trafikksikkerhetsstandard gir redusert antall ulykker

Når man skal vurdere trafikksikkerhetseffekten ved å bygge ut E39, er det derfor ikke tilstrekkelig å
analysere ulykkessituasjonen langs E39 alene. Effekten på andre veger innenfor influensområdet må
også tas med. For å få et helhetlig bilde av dette, er det nødvendig å behandle vegnettet i hele
influensområdet gjennom en transportmodell og tilhørende EFFEKT-beregninger. Dette er redegjort for i
kapittel 3.2.

Men først noen teoretiske betraktninger knyttet til E39 isolert.

Drøfting av hvordan endret vegstandard vil påvirke ulykkessituasjonen

Slik vi har definert en framtidig ferjefri E39, vil det bli sammenhengende midtrekkverk fra Kristiansand
til Nordhordalandsbrua, fra Ålesund til Hjelset og fra Orkanger til Klett. Innenfor disse strekningene vil
det bli firefelts motorveg fra Kristiansand til Vigeland, fra Ålgård til Arsvågen, fra Os til
Nordhordalandsbrua og strekninger gjennom Ålesund og Molde.

På de strekningene det ikke blir midtrekkverk (hovedsakelig gjennom Sogn og Fjordane og deler av
Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, er det forutsatt nye vegstrekninger med tilfredsstillende
bredde og kurvatur, tilgivende sideterreng, omlegging utenfor tettsteder med nedsatt fartsgrense og
randbebyggelse m.m. Alle disse tiltakene vil gi vesentlig reduksjon av både ulykkesfrekvens og
skadegradsfrevens.

Det er en pågående diskusjon om vegstandard på ny E39, og mye tyder på at en framtidig ferjefri E39
kan få en høyere standard enn det som foreløpig er lagt til grunn. Sammenhengende firefeltsveg fra
Kristiansand til Bergen kan bli aktuelt, det samme mellom Ålesund og Molde. Vi har likevel i denne
sammenheng holdt oss i hovedsak til samme utbyggingsstrategi som er redegjort for i rapporten Ferjefri
E39 Trafikkberegninger Fase 1, Rambøll 2014, men med noen få forenklinger. I praksis er strekningen
delt inn i 11 delparseller med ulik utbyggingsstrategi, som vist i Tabell 4.

I den grove teoretiske vurderingen under, har vi forutsatt følgende ulykkesfrekvenser for nye veger

Firefelts motorveg: 0,05
To/trefelts veg med midtrekkverk: 0,07
Nybygd tofelts veg uten midtrekkverk: 0,09



Feil! Fant ikke referansekilden.

Tabell 4 Vurdering av ulykker langs E39 forutsatt dagens trafikk

Parsell Strekning Lengde Antall
ulykker pr
år

Registrert
ulykkes-
frekvens

Estimert
ulykkesfrekvens
etter utbygging

Forventet
antall
ulykker

1 Kristiansand – Vigeland 56466 24 0,10 0,05 12

2 Vigeland – Ålgård 146491 24 0,08 0,07 21

3 Ålgård – Arsvågen 59586 29 0,06 0,05 22

4 Arsvågen – Tysnes 113688 22 0,11 0,07 14

5 Tysnes - Salhus 59830 62 0,14 0,05 23

6 Salhus – Solevågen 329935 47 0,14 0,09 30

7 Solevågen – Skodje 27576 9 0,10 0,05 5

8 Skodje - Vik 37017 7 0,12 0,07 4

9 Vik - Hjelset 19064 7 0,15 0,05 2

10 Hjelset – Orkanger 152920 16 0,13 0,09 11

11 Orkanger - Klett 26969 5 0,05 0,07 6

Sum / gjennomsnitt 1029542 250 0,11 148

Med disse forutsetningene, kan man forvente en reduksjon av antall ulykker fra 250 pr. år til ca. 150 pr.
år. Samtidig kan det forventes en nedgang i alvorlighetsgrad, særlig på de strekningene som får
midtrekkverk.

I tabellen over er det ikke forutsatt trafikkøkning som følge av tiltakene. Tabellen blir derfor misvisende.
Trafikkmengdene langs E39 vil øke drastisk som følge av en ferjefri E39. Trafikkøkningen vil være størst
over selve fjordkryssingene og i umiddelbar nærhet. For øvrig varierer det sterkt hvor mye trafikken vil
øke. Dersom man i denne sammenhengen forutsetter at trafikkarbeidet på alle delparsellene øker med
60 % vil antallet ulykker øke tilsvarende og i stor grad veie opp for bedringen som følge av
vegstandard. En del av denne trafikken vil imidlertid være omfordelt fra andre veger, noe som gjør
bildet mer uoversiktlig.

Som beskrevet innledningsvis, er det derfor nødvendig å behandle hele influensområdet, dersom man
skal analysere effekten av en ferjefri E39.
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Trafikkberegninger og EFFEKT-beregninger med DOM Ferjefri E39

Det er gjennomført trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske analyser for delområdemodellen DOM-
Ferjefri E39. Modellen dekker de seks fylkene langs E39, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Siden modellen omfatter hele vegnettet i området, vil
trafikksikkerhetsvirkningene også omfatte effekter av nyskapt og omfordelt trafikk, samt virkninger av
selve vegforbedringene.

En betydelig feilkilde er imidlertid at en ferjefri E39 også vil gi effekter utenfor influensområdet til
modellen. Som Figur 12 viser, vil en ferjefri E39 gi reduksjon av trafikk bl.a. på E6 og andre riksveger
på Østlandet. En EFFEKT-beregning som bare inneholder de seks vestlandsfylkene vil dermed få med
seg økt antall ulykker som følge av økt trafikk innenfor modellområdet, men får ikke med redusert antall
ulykker som følge av redusert trafikk utenfor modellområdet. Dette har vi ikke funnet metoder for å
kvantifisere, så vi må derfor leve med en usikkerhet som sannsynligvis drar i retning av
underestimering av nytte.

En annen betydelig forenkling er at
arbeidet med EFFEKT for ferjefri E39
foreløpig kun inneholder persontransport.
Selv om det som del av prosessen skulle
vært gjennomført trafikkberegninger med
logistikkmodellen, har det ikke vært mulig
å få resultater fra dette. Både
trafikkanalysen og EFFEKT-beregningene
omfatter derfor foreløpig bare
persontransport. Dette vil sannsynligvis
også dra i retning av en underestimering
av nytte.

Trafikkberegningene i EFFEKT er foreløpig
kjørt uten bompenger. Dette gir en
betydelig feilkilde knyttet til de første
årene etter utbygging. Høyst sannsynlig
vil det bli innført bompenger på alle
fjordkryssingene, noe som medfører at
trafikken vil bli dempet i forhold til det
beregningene viser. Med hensyn til
trafikksikkerhet vil det sannsynligvis slå
positivt ut de årene
bompengebelastningen bidrar til å dempe
transportarbeidet. Derfor gir beregningene
også her en underestimering av
trafikksikkerhetsnytten (men
overestimering av trafikantnytten).

Figur 12 Differanseplott som viser hvor trafikken øker og minsker som følge av ferjefri E39
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Tabell 5 viser antall skadde og drepte for hele modellområdet i 2020 i 0-alternativet, dvs uten en ny
ferjefri E39.

Tabell 5 Beregnet antall skadde og drepte for 2020 uten tiltak langs E39

Hele influensområdet

Antall drepte 62

Antall hardt skadde 204

Antall lettere skadd 2354

Sum 2620

Resultater fra EFFEKT-beregninger

I dette tilfellet har vi tatt utgangspunkt i tre konsepter:

Konsept 1 - Hele E39 bygd ut (både ferjestrekninger og vegstrekningene mellom)
Konsept 4 - Kun ferjeforbindelsene (uten vegstrekningene mellom)
Konsept 5 - Kun vegstrekningene mellom (uten ferjeavløsninger)

Verken konsept 4 eller konsept 5 er særlig realistiske, men er tatt med i beregningene av trafikk og
samfunnsøkonomi for å synliggjøre hvilke effekter man får fra ulike typer tiltak.

Resultatene fra EFFEKT-beregningene er vist i Tabell 6

Tabell 6 Resultater fra EFFEKT-beregninger

Dagens
situasjon

Konsept 1 Hele E39 Konsept 4 Kun
ferjeforbindelser

Konsept 5 Kun
vegstrekninger

Diff. Diff Diff

Antall
personskadeulykker

1684 1570 -113 1712 +28 1549 -135

Antall drepte 61 8 57,9 -3,8 63,2 +1,4 56,8 -5,0

Antall hardt skadde 204,2 193,8 -10,3 208,1 +3,9 190,5 -13,7

Antall lettere skadd 2354,6 2184,2 -170,4 2389,3 +34,7 2159,5 -195,1

Ulykkeskostnader (mill
kr pr. år)

7146 6719 -427 7283 +138 6605 -541

Ulykkeskostnader (mill
kr diskontert for hele
beregningsperioden)

222 843 209 045 -13 798 226 820 +3 976 205 575 -17 267

Tabellen illustrerer forskjellene på de tre tiltakene. I konsept 1 får man med effekten av bedre
vegstandard (som bidrar positivt) samt økning av transportarbeid (som bidrar negativt). I konseptet
med kun ferjeforbindelser får man økt transportarbeid på det samme dårlige vegnettet noe som gir
økt antall ulykker. I konseptet med kun vegforbedringer får man den mest positive effekten på
trafikksikkerheten. Her blir vegstandarden betydelig forbedret, men trafikken holdes fortsatt nede
på grunn av at ferjeforbindelsene ikke er fjernet.
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Tabellen viser at en ferjefri E39 (konsept 1) vil anslagsvis redusere antall drepte med ca. 4 pr. år,
antall hardt skadde med ca. 10 og antall lettere skadde med ca. 170. Ulykkeskostnadene vil bli
redusert med 427 mill første år etter åpning og 13,8 milliarder kroner for hele beregningsperioden
diskontert til nåverdi.
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OPPSUMMERING

De viktigste konklusjonene som kan trekkes av analysen er:

Det har i gjennomsnitt skjedd 268 ulykker pr. år på E39 de siste 8 årene. I disse har
gjennomsnittlig 14 blitt drept, 35 hardt skadd og 368 lettere skadd i gjennomsnitt pr. år.

Hovedtrekket at de fleste ulykkene skjer der det er mest trafikk, dvs. gjennom byområdene.
Strekningene gjennom byene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde utgjør 11 % av
veglengden og 39 % av ulykkene. Disse strekningene har imidlertid bare 15 % av de drepte og
hardt skadde.

De lavtrafikkerte strekningene har de mest alvorlige ulykkene. Strekningene med ÅDT under 4000
utgjør 45 % av veglengden, har 19 % av ulykkene, men 27 % av drepte og hardt skadde.

Det er ikke grunnlag for å konkludere med at strekningene i nærheten av ferjeleiene har høyere
antall ulykker enn vegnettet for øvrig langs E39.

En fullt utbygd ferjefri E39 vil ifølge EFFEKT-beregningene bidra positivt på ulykkessituasjonen,
med en stipulert nedgang i ulykker på 113 pr. år i influensområdet (vestlandsfylkene).

Selv om utbygging av ferjefrie forbindelser øker trafikkarbeidet totalt sett, blir dette oppveid av en
bedre vegstandard på E39, og til dels omfordeling av trafikk fra et dårligere vegnett til en
oppgradert E39.
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VEDLEGG 1 – KART MED STEFESTING AV ALVORLIGE
ULYKKER

De påfølgende kartene viser stedfesting av alle alvorlige ulykker i perioden 2006 – 2013. Kartene er i
rekkefølge fra sør til nord.

Tegnforklaring

       Drept

       Meget alvorlig skadd

       Alvorlig skadd
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