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1 Forord
Parsell 15 ble tatt ut av arbeidet med den statlige reguleringsplanen for Hålogalandsvegen
på grunn av prosess med alternative løsninger rundt flyplasskrysset. Det ble vedtatt at
delstrekningen ble behandlet videre som egen reguleringsplan. Før arbeidet med parsellen
ble stoppet ble ROS-analysen for parsell 15 gjennomført. På grunn av noen endringer i
vegplanen for parsellen og at 5 år er gått er fakta rundt tiltaket samt oppdatering av
trafikkulykker gjennomgått og oppdatert. Rapportens kap. 7.2 og 7.5 er oppdatert, i tillegg
til at dette forordet er lagt til.
Endringene er ikke av så vesentlig grad at det er funnet behov for å gjennomføre en ny
samling, men endringer blir omtalt i planbeskrivelsen.

2 Bakgrunn for risikoanalysen
Det skal bygges ny veg på strekningen E10 Snubba i Evenes til Gullesfjordbotn, strekningen
Rv83 Tjeldsund bru til Harstad og strekningen Rv85 Gullesfjordbotn til Sortland og Kåringen
til Fiskefjord. Strekningen fra komunegrense Evenes til Lakså er en parsell på strekningen.

3 Formål med risikoanalysen
Europaparlamentet Rådsdirektiv 2004/54/EF omhandler minimum sikkerhetskrav til tunneler
på det transeuropeiske vegnettet (TERN). I forbindelse med innføringen av dette direktivet i
Norge er det laget en ny forskrift av 15.5.07 om sikkerhet i vegtunneler
(Tunnelsikkerhetsforskriften). Kravene er også innarbeidet i revidert utgave av Håndbok
N500 Vegtunneler.
For alle vegtunneler lengre enn 500 meter på riksvegnettet er det krav om at det skal
gjennomføres en risikoanalyse. Formålet med direktivet er å gi et minimmum sikkerhetsnivå
for trafikantene ved å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og
tunnelinstallasjoner i fare. Samt å gi vern ved eventuelle ulykker. I Håndbok N500 er det
nevnt en del sikkerhetsparametre som skal vurderes for en tunnel. Dersom tunnelen har et
spesielt særtrekk når det gjelder disse parametrene, skal det utarbeides en risikoanalyse for
å fastslå om det er nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak og/eller tilleggsutstyr for å
sikre et høyt sikkerhetsnivå i tunnelen.
I vegprosjekter gjør vi en vurdering av risiko, til forskjell fra tunnelprosjekter som medfører
en risikoanalyse. En risikovurdering er en mer fleksibel og kvalitativ måte å vurdere risiko på.
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For denne reguleringsplanen gjør vi en samlet risikoanalyse, ikke bare analyse for tunnelen
eller vurdering for veg, som er vanlig.
Det er også lagt til en del nye parametre i risikoanalysen. Dette er parametre som
byggbarhet, SHA, forhold knyttet til drift og vedlikehold i tillegg til forhold knyttet til ytre
miljø.
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 og tunnelen 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 vurderingen er å gi grunnlag for beslutninger på løsninger i prosjektet med
Hålogalandsvegen. De valg som gjøres på løsninger for kryssinger, vegstandard osv
vurderes i 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 risikovurderingen brukt for å gi ytterligere informasjon om de løsninger som
allerede er valgt, og for å få en bedre utsjekk av disse.

4 Avgrensning
Risikoanalysen tar ikke for for seg deltajerte krav til HMS i byggeperioden. Det finnes egne
krav til dette i kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenør, og dette ivaretas
gjennom den prosessen. Ved valg av tiltak har vi imidlertid tatt med SHA i anleggsfasen på
overordnet nivå, trafikkavvikling og risikomomenter knyttet opp mot dette.

5 Metode
Krav til risikoanalyse
En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet
og miljø. Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal
være et positivt bidrag til å gjøre tunnelene så sikre som mulig. Risikoanalysen skal belyse
risikobildet så godt som mulig, dvs. identifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og
mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet.
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Valg av metode
En metode for risikovurderinger i fem trinn er brukt. Figuren under viser de fem trinnene i
metoden.
Metoden bygger på HAZID (HAZard IDentification), som er en etablert metode for kvalitativ
risikoanalyse. Metoden er definert i Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (Rapport TS
2007:11), samt Veileder for risikovurdering av vegtrafikken (Håndbok V721, 2014).
HAZID innebærer en risikogjennomgang av analyseobjektet på ulike nivåer i en gruppe med
relevant kompetanse. Gjennomgangen foretas på to nivåer, som vist i skissen nedenfor.
I arbeidet har vi også brukt Håndbok N500 Vegtunneler, samt gjeldende normaler for veg og
vegtilbehør.

Figur 1: Generell metode for risikovurdering og risikoanalyse.
Første nivå er en overordnet gjennomgang av hele prosjektet med tanke på å identifisere
generelle risikofaktorer og deres bidrag til risiko. Hensikten er å kartlegge risikonivå og
risikobilde ved hele prosjektet som grunnlag for valg av løsninger og identifisere elementer
som bidrar til risiko og som da bør bearbeides. Dette er knyttet opp mot både tunnelene, og
mot vegdelene.
På nivå to er det gjort en mer detaljert gjennomgang av de enkelte parsellene for å kartlegge
spesifikke risikofaktorer og gi bedre utforming av tiltak for tunnelene og vegdelene.
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Valg av risikoanalysetype
De fleste tunnelene på hele strekningen er under 5 km, med variasjon fra 0,4 km til 10,2 km
for den lengste. Dette er også i hovedsak ett-løps landtunneler med stigning under 5 %.
Dette tilsier en grov risikoanalyse jfr tabell i TS 2007:11.
Det er likevel valgt å gjennomføre en mer detaljert grov risikoanalyse-prosess. Dette da
strekningen samlet er så lang, samt at tunnelenes lengde er fra 0,4 km til 10 km. Den ene
tunnelen vil også ha rundkjøring inni, med eget utløp mot Tjeldsund bru. Det er også sett
på en del særtrekk ved både tunnel og veg-området, samt tatt inn en del flere elementer enn
vanlig i en grov analysse. Med særtrekk menes rundkjøring i tunnel, avstand mellom tunnel
og kryss utenfor, tungtrafikkberedskapsmessige forhold, variasjoner i trafikkmengde,
fartsnivå, forhold ved veg som ikke bygges om eller bygges ny, lokale klimatiske forhold
samt forholdet til myke tafikanter og dyr. Det er også sett på forhold i byggeperioden som
drift og vedlikehold av eksisterende vegnett, drift og vedlikehold etter bygging, SHA, samt
byggbarhet av både veg og tunnel.
Til tross for at det er et større detaljeringsnivå enn vanlig i risikoanalyser på dette nivået, er
dette likevel en grov og overordnet risikoanalyse. Dette da prosjektet er i
reguleringsplanfasen, og det ikke vil være nok avklaringer på alle nivå til å gjennomføre en
detaljert analyse.

Deltakere i prosessen
Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens
vegvesen og utrykningsetatene den 26.10.2015 i Harstad. På samlingen deltok følgende
personer som er satt opp i tabell 1. Personene deltok med sine kunnskaper om området som
veg- og tunnelsystemet skal bygges i og sine fagkunnskaper i forhold til veg- og
tunnelprosjekter, samt brann. På denne samlingen er det sett på spesifikke forhold knyttet
til selve vegen og tunnelene, samt forhold knyttet til utrykningsetatene.

NAVN

REPRESENTERER

Kjell Agnar Mikalsen

Brannvernleder, Statens vegvesen

Tom Eriksen

Elektro, Statens vegvesen

Reidar Johansen

Prosjektleder, Statens vegvesen

Mads Tollefsen

Brannsjef, Evenes og Tjeldsund brann

Erik Schøning

Enhetsleder, Utvikling, Lødingen kommune
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Asbjørn Skovro

Varabrannsjef, Enhet utvikling, brann
Lødingen kommune

Aage Danielsen

Stasjonsleder, UNN – ambulanse, ETS og
Lødingen

Tor-Erik Lorentzen

UNN – ambulanse, ETS og Lødingen

Per Erik Rynning

Fagkoordinator trafikk, Midtre Hålogaland
politidistrikt

Alf Ivan Pettersen

Enhetsleder ambulanse sone 7 - Sortland

Bjørn Samuelsen

Harstad brann og redning

Gunn Schultz

Statens vegvesen, prosessleder ROS-analyse

Tabell 1: Deltakere Hazid-samling 1, Harstad, 26.10.2015
Det er i tillegg gjennomført en samling nr 2 på vegkontoret i Harstad den 12 og 13.04.2016.
På dette møtet deltok personer fra prosjektledelsen og planleggerne, både internt i
vegvesenet og eksterne konsulenter. På dette møtet deltok følgende i nedenstående liste.
Noen av personene deltok bare på enkelte parseller, men er tatt med på felles liste.

NAVN

REPRESENTERER

Kjell Agnar Mikalsen

Brannvernleder, Statens vegvesen

Tom Eriksen

Elektro, Statens vegvesen

Reidar Johansen

Prosjektleder, Statens vegvesen

Marianne Losnegaard

Prosjektkoordinator, Statens vegvesen

Øyvind Monsen

Vegplanlegger, Statens vegvesen

Magne Berg

Byggeleder drift, Statens vegvesen

Steinar Rask

Senioringeniør, Statens vegvesen

Solveig Hansen

Byggeleder drift, Statens vegvesen

Siw Schultz Gabrielsen

HMS-rådgiver, Statens vegvesen

Torbjørn Jørgensen

Rådgiver utbygging
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Jørn Aage Johansen

Vegplanlegger, Statens vegvesen

Jens Fredrik Hvidsten

Vegplanlegger, Rambøll

Ivar Furulund

Vegplanlegger, Rambøll

Ingrid Haugan Hansen

Planleggingsleder, Rambøll

Therese Lund

Delprosjektleder Plan, Statens vegvesen

Unni Kufaas

Planleggingsleder, Statens vegvesen

Einar Karlsen

Kontrollingeniør drift, Statens vegvesen

Guro Dalheim Olsen

Planleggingsleder, Statens vegvesen

Kristian Tollefsen

Byggeleder drift, Statens vegvesen

Sondre Finjord Jensen

Universitetet i Tromsø, masterstudent

Gunn Schultz

Statens vegvesen, prosessleder ROS-analyse

Tabell 2: Deltakere Hazid-samling 2, Harstad, 12-13.04.2016

6 Beskrivelse av analyseobjektene
Risikovurderingen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold i
reguleringsplan for Hålogalandsvegen. Strekningene er på totalt 159 km. Strekningene
består av ca 30 km tunneler, en del nye bruer og vegparseller, og utbedring av eksisterende
vegnett. Planen berører 7 kommuner og to fylkeskommuner. Hele denne vegstrekningen
samlet kalles Hålogalandsvegen. Strekningen består av totalt 17 parseller med påfølgende
delplaner.
Planforslaget er basert på Konseptvalgutredning for E10/Rv85 Evenes-Sortland, og
behandles som statlig plan. Hele strekningen er en viktig transportkorridor i regionen. Her er
transportåre til Lofoten og Vesterålen, gjennom E10 fra Luleå i Sverige til Å i Lofoten. Rv83
gir forbindelse til Lødingen og E6 via fergesambandet Bognes-Lødingen, samt fra
Gullesfjordbotn til Sortland. Rv85 gir forbindelse til fra E10 til Harstad.
På strekningen er det varierende trafikk, med både tunge og lette biler. Det er variasjon i
trafikken i forhold til sommer eller vinter. På vegen i dag går det både lette og tunge
kjøretøy. Det transporteres farlig gods på vegen, men også fisk som skal sørover. Det
foregår stor og variert næringstransport på Hålogalandsvegen, og også stor persontransport.
Det er en del knutepunkter for kollektiv på strekningen. Vegen er av varierende kvalitet, med
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flere flaskehalser og ulykkestrekninger. Dette gir dårlig regularitet, særlig i vintersesongen. I
tillegg er det en del rasutsatte områder på strekningen.
Gjennom utbedring av Hålogalandsvegen skal det utbedres eksisterende vegnett til U-H2,
H2, H3 eller H4-standard, bygges nye vegtraseer, nye tunneler og bruer. I tillegg skal det
planlegges løsninger for gående og sytklende. Det skal utredes videre en del forhold, som
landskapsanalyse, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser.
Disse vil derfor ikke bli gjenstand for en grundig vurdering i denne rapporten.
Hålogalandsvegen er delt opp i handterbare størrelser og hver del er risikovurdert. Vegen er
delt opp i følgende strekninger:

-

Sortland kommune – parsell 1 – krysset Sigerfjord (Sigerfjordveien x Rv85) –
kommunegrense Kvæfjord – 9,3 km

-

Kvæfjord kommune – parsell 2 – kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll – 10,2 km

-

Kvæfjord kommune – parsell 3 – Våtvoll – kommunegrense Lødingen – 9,7 km

-

Lødingen kommune – parsell 4 – grense Lødingen kommune/Nordland fylke –
tunnelpåhugg L i Kanstadbotn – 2,9 km

-

Lødingen kommune – parsell 5 – tunnelpåhugg L, Kanstadbotn – tunnelpåhugg P
Fiskefjord (tunnel LP) – 10,2 km

-

Lødingen kommune – parsell 6 – Kåringenkrysset – Djupfest – 7,9 km

-

Lødingen kommune – parsell 7 – Djupfest Fiskefjord – 7,8 km

-

Tjeldsund kommune – parsell 8 – Fiskefjord med tunnelpåhugg P og r, tunnel rX og
tunnel ZÆ – Kongsvik – 9,1 km

-

Tjeldsund kommune – parsell 9 – Kongsvik – Hårvika, med tunnel ØÅ, til tunnelpåhugg A
– 7,2 km

-

Harstad kommune – parsell 10 – Hårvik (tunnel AB) – rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru
(inkl kobling mot Tjeldsund bru (700 m) – 9,9 km

-

Harstad kommune – parsell 11 – rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru - Sørvik – 7,4 km

-

Harstad kommune – parsell 12 – Sørvik – Jektholtet/Ruggevika – 8,5 km

-

Skånland kommune – parsell 13 – Tjeldsund bru – Elvemo – 8,6 km

-

Skånland kommune – parsell 14 – Elvemo – kommunegrense Evenes – 8,6 km

-

Evenes kommune – parsell 15 – kommunegrense Evenes – Lakså – 9,9 km

-

Evenes kommune – parsell 16 – Lakså – Bogen sentrum –

-

Evenes kommune - Parsell 16B – Ny veg og tunnel – 5,5 km

-

Evenes kommune – parsell 17 – Bogen sentrum – Snubba – 9,2 km

Denne rapporten gjelder parsell 15 - strekningen kommunegrense Evenes til Lakså.
Strekningen er på totalt 9,7 kilometer.
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7 Beskrivelse av parsellen
Strekningen er først vist samlet for hele strekningen, så delt opp i kartutsnitt for den
aktuelle parsellen, med følgende nærmere beskrivelse av det som skal skje på parsellen.
Parsellen er gått gjennom på Hazid-samlingen dem 26.10.2015 samt den 12 og 13.04.2016.

Kartutsnitt over området og parsellene

Figur 2: Kartutsnitt alle strekningene samlet

Nærmere beskrivelse av parsellen
Parsellen er beskrevet i nedenstående oppsett.
PARSELL 15
BESKRIVELSE
Kommunegrense Evenes-Lakså – 9,7 km
BILDE/KARTUTSNITT
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TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES PÅ PARSELLEN
• Standard H3 (H2 fra før kryss med Truckstop til og med kryss med fv. 7554).
• Utbedring av eksisterende veg og noe ny trase fra kommunegrense Evenes til Dragvik,
med utbedring av kryss til Evenes lufthavn.
• Nytt kryss til Evenes Truckstop.
• Ny bru over Nautåa.
• Nytt kryss Evenes lufthavn, med tilhørende omlegging av veg til lufthavn.
• Kollektivknutepunkt og mulig næringsområde ved Evenes lufthavn med tilrettelegging
for lokalveg og gang/sykkel.
• RAMSAR-område ved avkjørsel til Evenes lufthavn hensyntas på best mulige måte.
• Avkjørsler på strekningen fra flyplasskrysset til parsellgrense slås sammen og saneres.
• Tilpassing kryss med Fv. 7544.
• Diverse små massedeponi på nordsiden av E10 fra flyplasskrysset til Osvatnet.
• Utbedring kryss Liakollvegen. Samlekryss for fv 7556 og lokalveger på begge sider av
E10. Ny undergang og bekk i rør.
• Ny kryssutforming kryss til forsvarsanlegg Osmarka.
• Ny vegtrase nord for dagens E10 fra Osvatnet til parsellgrense. Dagens veg brukes
som samleveg. Nye underganger og lokalveger/driftsveger.
• Nytt kryss med Fv. 7552 til Liland.
• Ny bru over Laksåa.
• Riggområde øst for Laksåa.
• Massedeponi mellom ny og gammel E10.
• Busslommer Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Laksåmarka/Osvatnet.

Figur 3: Hovedoversikt parsellen
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I denne parsellen skal eksisterende veg utbedres og det skal bygges noe ny veg, særlig i
området Osvatnet til parsellgrense. Eksisterende veg skal utrettes. . Det etableres nytt
fullkanalisert kryss ved Evenes Truckstop med ny internveg til Harstad/Narvik lufthavn
Evenes i bru over Nautåa og vider under bru for ny E10. Krysset til Fv 7554 opparbeides som
fullkanalisert kryss og Kjerkhaugvegen kobles til fylkesvegen med ny bru over E10. Krysset
ved Liakollvegen opparbeides som fullkanalisert kryss og kobles sammen med lokalveger på
begge sider av E10 med ny undergang. Bekker nært denne legges i rør. Dette blir også
samlekryss for Fv 7556. Krysset mot forsvarsanlegget på Osmarka utbedres til fullkanalisert
kryss. Krysset ved Fv 7558 mot Liland legges på nytt og flyttes noe. Her planlegges det
rundkjøring. Det blir satt kollektivknutepunkt ved flyplassen og busslommer ved
Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Laksåmarka/Osvatnet. Det blir ny bru over elvene Nautåa
og Laksåa. Der vegen legges om brukes dagens veg som samleveg, og det ordnes nye
underganger som dekker lokalveger/driftsveger. Det er lagt inn flere små deponier på
nordsiden av E10 fra krysset ved flyplassen til Osvatnet. Det lages kontrollpunkt og
næringsområde ved flyplassen, med tilrettelegging for lokalveg og gang/sykkelveg.
Avkjørsler på nordsiden av E10 fra flyplasskrysset til parsellgrensen slås sammen og
saneres.

Datagrunnlag
Det er brukt kartgrunnlag for området med de nye anleggene tegnet inn. Kartgrunnlaget var
vist på skjerm, og gått gjennom i deltalj på begge møtene.
I tillegg satt deltakerne på samlingen inne med store kunnskaper om området det skal
bygges på, vegbygging og risikoforhold på vegsystemer. Gruppen hadde kunnskap om
trafikkforhold, risikoforhold, HMS, planlegging, drift og vedlikehold og lignende for veg og
tunnel-prosjekter, veg og tunneler generelt, samt kunnskap om brann og redning.
På dagens vegstrekning i forhold til parsellen er det i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på
2950(2019-tall), hentet fra Norsk vegdatabank (NVDB). Tungbilandelen er på 15 %.

TUSI-beregning for tunneler
Det er ikke tunnel på strekningen, slik at det er ikke gjort noen TUSI-beregning
(tunnelsikkerhets-beregning).

Ulykker og hendelser på strekningen
NVDB er brukt som datagrunnlag i analysen. NVDB er brukt for å innhente opplysninger om
registrerte trafikkulykker med personskade på strekningen.
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STRAKS er Statens vegvesens registrerings- og rapporteringssystem for trafikkulykker.
Systemet inneholder data fra politiets «Rapport om vegtrafikkuhell» og er det sentrale
grunnlaget for det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i etaten.
STRAKS operer med følgende skadegradsdefinisjoner:
•

Drept: En person som dør med en gang eller innen 30 dager som et resultat av en
veitrafikkulykke.

•

Meget alvorlig skadd: Personer med skader som en tid truer pasientens liv eller som
fører til varig mén.

•

Alvorlig skadd: Personer med større, men ikke livstruende skader.

•

Lettere skadd: Personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger
sykehusinnlegging.

Det gjøres oppmerksom på at ulykker i NVDB/STRAKS er oppført med den alvorligste
skadegrad for ulykken. F.eks. kan det være en drept og flere andre med lavere skadegrad,
men det vil vises som en ulykke med skadegrad «Drept». Det er derfor laget en egen
tabelloversikt på hver ulykke som viser nærmere detaljer på hver ulykke.
Det er hentet data fra eksisterende strekning på ulykker. Dette da det er vanskelig å
predikere ulykkesdata på ferdig strekning. Eksisterende strekning er brukt for å ha som
vurderingsgrunnlag for tiltak på ny strekning. Det er ulykkesdata som vist i kartet under.

Figur 4: Kartoversikt ulykker eksisterende veg på parsellen

En nærmere beskrivelse av ulykkene følger i tabellen nedenfor. Det er tatt med alle ulykker på
den omtalte strekning.
ULYKKESTALL EKSISTERENDE STREKNING
NR

ÅR

ULYKKESTYPE

SKADEOMFANG

ANTALL
SKADD
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1

79

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side i venstrekurve
2

80

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side på rett vegstrekning
3

80

Venstresving foran kjørende i

1

samme retning
4

83

Venstresving foran kjørende i

1

samme retning
5

84

Uhell med dyr innblandet

1

6

84

Venstresving foran kjørende i

1

motsatt retning
7

85

Venstresving foran kjørende i

1+1

motsatt retning
8

86

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side på rett vegstrekning
9

86

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

3

venstre side i venstrekurve
10

87

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side på rett vegstrekning
11

87

Venstresving foran kjørende i

3

motsatt retning
12

88

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side i venstrekurve
13

88

Fotgjenger gikk på vegens venstre

2

side
14

89

Påkjøring bakfra

1

15

89

Påkjøring bakfra ved venstresving

1

16

90

Møting under forbikjøring på rett

1

vegstrekning
17

90

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side på rett vegstrekning
18

91

Påkjøring bakfra
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19

91

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side i høyrekurve
20

91

Forbikjøring

1+1

21

92

Påkjøring bakfra ved venstresving

1

22

93

Møting på rett vegstrekning

1+1

23

94

Påkjøring bakfra

1

24

94

Påkjøring bakfra

1

25

94

Venstresving foran kjørende i

1+1

motsatt retning
26

95

Venstresving foran kjørende i

2

motsatt retning
27

95

Venstresving foran kjørende i

1+4

motsatt retning
28

95

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side på rett vegstrekning
29

96

Skifte av felt til venstre

1

30

96

Møting under forbikjøring i

1

høyrekurve
31

96

Møting på rett vegstrekning

1

32

97

Venstresving foran kjørende i

1

motsatt retning
33

97

Venstresving foran kjørende i

1

motsatt retning
34

97

Forbikjøring

2

35

97

Møting i kurve

1

36

98

Møting i kurve

1

37

98

Kryssende kjøreretninger (uten

2

avsvinging)
38

98

Forbikjøring

2

39

98

Påkjøring bakfra ved venstresving

1
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40

00

Påkjøring bakfra

1+1

41

01

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side på rett vegstrekning
42

01

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side i høyrekurve
43

01

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side på rett vegstrekning
44

01

Påkjøring bakfra

2

45

01

Forbikjøring

3

46

02

Uhell med uklart forløp ved

2

kryssende kj.retn uten at noen
kj.tøy svinger av
47

03

Uhell med uklart forløp hvor

2

fotgjenger gikk langs eller
oppholdt seg i kj.banen
48

04

Møting i kurve

2

49

04

Møting på rett vegstrekning

2

50

04

Møting på rett vegstrekning

2

51

04

Venstresving foran kjørende i

2

motsatt retning
52

05

Fotgjenger krysset kjørebanen

2

forøvrig
53

06

Uhell med uklart forløp ved møting

2

54

06

Møting i kurve

2

55

06

Møting i kurve

2

56

06

Møting i kurve

2

57

07

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side i venstrekurve
58

07

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side i venstrekurve

Rapport Risikoanalyse Hålogalandsvegen – parsell 15

16

59

07

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

venstre side i venstrekurve
60

08

Påkjøring bakfra

2

61

08

Enslig kjøretøy kjørte utfor på

1

høyre side på rett vegstrekning
62

08

Møting på rett vegstrekning

2

63

09

Møting i kurve

2

64

10

Utfor på høyre side av rett

1

vegstrekning
65

10

Møting i kurve

3

66

10

Avsvinging til venstre foran

1

kjørende i motsatt retning
67

15

Møting i kurve

2

68

16

Møting under forbikjøring av

1

stanser eller parkert kjøretøy
69

16

Møting under forbikjøring i

2

venstrekurve
70

16

MC utfor på høyre side i

1

venstrekurve
71

17

Utfor på venstre side på rett

1

vegstrekning
72

18

Utfor på høyre side på

1

rettstrekning
73

19

MC veltet i kjørebanen

2

74

19

MC kjørte utfor på høyre side på

1

rett vegstrekning
75

19

Utfor på høyre side på rett

1

vegstrekning

DREPT

MEGET ALVORLIG

ALVORLIG SKADD

LETTERE SKADD

SKADD

Tabell 3: Oversikt trafikkulykker med personskade strekning 1979-2019
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Det er mange ulykker på strekningen; 75 ulykker på 40 år. Det er i gjennomsnitt nesten to
ulykker hvert år på strekningen. Det er 80 og 90 km/t på strekningen. Ulykkene er både
utforkjøring på høyre og venstre side, påkjørsel bakfra, møteulykker ved forbikjøring og
svinging, samt flere MC-ulykker. Ingen av ulykkene er med dyr involvert, selv om det er
meldt elg på strekningen.
Generelt sett er det kjent at det faktiske antall trafikkskadde i Norge er vesentlig høyere enn
det som framgår av den offentlige statistikken. Underrapporteringen gjør at vi kan få et
skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen i landet, noe som i verste fall kan føre til
feilprioriteringer. Undersøkelser viser at det først og fremst er ulykker med relativt lav
skadegrad som ikke rapporteres, og at ulykker med lav skadegrad som involverer syklister
og motorsyklister, er sterkest underrapportert.

1

8 Vurderingskriterier for risikoanalysen
Nullvisjonen og faglige vurderinger
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 og tunnelens utforming beskytte mot alvorlige konsekvenser
av feilhandlingene. Vegen og tunnelen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå som er
tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. Det opereres med 3 ulike nivåer
som sikrer 90 % overlevelsesgrad:
-

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)

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
1

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, 2009
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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.

Vurderingskriterier fra sjekklistene
Med dette menes vurderinger for å se om risikonivået ligger innenfor rammen av hva som er
teknisk og økonomisk mulig å oppnå for å redusere eller kompensere for antall drepte eller
hardt skadde for tunnelene og vegen, i form av vurdering mot liv og helse, og konsekvenser
knyttet til miljø og økonomi for veganlegget.
Det ses på følgende kriterier som veganlegget vurderes opp mot:
-

Risiko knyttet til hendelser på eksisterende veg og nytt veganlegg

-

Brann i tunneler

-

Lekkasjer og farlig gods

-

Støv og støy

-

Forhold knyttet til ytre miljø (natur, kultur ol)

-

Byggbarhet av nytt veganlegg

-

Sikker jobb i anleggsperioden

-

Drift og vedlikehold av eksisterende veg i anleggsperiode og ny veg etter
ferdigstillelse

-

Trafikkavvikling i anleggsperioden

-

Forhold for utrykningsenhetene

-

Eventuelle andre forhold

Disse kriteriene vil bli vurdert opp mot veganlegget for å se om det er risiko eller sårbarhet
knyttet til dem. I denne forbindelse vil også eksisterende veg bli tatt med i vurderingene, i
den en del av vegen vil bygges ut fra eksisterende veg.

9 Identifikasjon av sikkerhetsproblemer
Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede
hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Med vegsystemet menes veg,
bru og tunnel.

Fremgangsmåte
Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske forhold og risikofaktorer for dette på
vegavsnittene. De ulike delene av strekningen er vurdert i forhold til disse sjekklistene. Det
er også sett på om veg er planlagt bygd etter gjeldende normal.
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Deltakerne har diskutert hvordan vegsystemet bør bygges for å unngå ulike hendelser. I
tillegg har gruppens samlede kompetanse på veg og vegforhold blitt brukt. For å gjøre
rapporten mere lesevennlig er det ikke tatt med skjema for hver vegdel, men dette er sett i
sammenheng felles for hele strekningen. Vegen skal også bygges etter dagens normal, uten
meldte avvik.
Etter gjennomgang av sjekklistene er det vurdert hvilke hendelser som kan skje på vegen.
Dette er sett i forhold til de momentene som er i sjekklistene.
SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG
IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD - PARSELL 15 HÅLOGALANDSVEIEN
SIKKERHETS-KRITISKE

RISIKO-

ORHOLD

FAKTORER

1

Logisk og lettlest

SPØRSMÅL

BIDRAG TIL RISIKO

Kryss,

Er vegen forutsigbar for

Vil bli mer logisk og

på/avkjøringer,

trafikantene?

lettlest enn i dag,

kurver, gangfelt
2

3

særlig i kryssene.

Informativ og

Vegmiljø, sikt,

Gir vegmiljøet bare

Lite forstyrrelser

ukomplisert

vegutstyr, skilting

nødvendig

utenom vegmiljøet.

og oppmerking

informasjon?

Noen få boliger.

Invitere til ønsket

Linjeføring,

Er sikker fart et naturlig

Kan gi økt fart ved

fart

geometri,

valg?

at vegen blir ny og

vegbredde
4

bedre.

Beskyttende

Rekkverk,

Kan en feilhandling få

Sikkerhetssystemer

barrierer

sideterreng

alvorlige konsekvenser?

sikrer mot alvorlige
konsekvenser

5

Fartsnivå tilpasset

Gangfelt

menneskets

Er fartsnivået under 30

Kryssing av vegen

km/t?

på dagens veg. Vil

tåleevne

bli undergang.
Kryss

Er fartsnivået over 50

Fart over 50 i kryss.

km/t?
Veg med ÅDT

Er fartsnivået under 70

Fart over 70, og

>4000 uten

km/t?

ÅDT under 4000.

Harde hindre i

Er fartsnivået under 70

Hindre ryddes unna

sikkerhetssonen

km/t?

i sikkerhetssonen.

Er standarden tilpasset

Ok.

midtrekkverk

uten siderekkverk
6

Trafikkmengde

Vegstandard

trafikkmengden?
Variasjon

Er det liten variasjon i

Variasjon i

trafikkmengden?

sommertrafikk.

Andel tunge

Er andelen mindre enn

Over 10 % - 15 %.

kjøretøy

10 %?
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7

8

Drift og

Friksjon, sikt,

Er standarden

vedlikehold

rekkverk,

forutsigbar i hht.

spordybde

kravene?

Møteulykker

Er andelen møteulykker

Stor andel

liten?

møteulykker (42,85

Belysning

Ok.

%).
9

1

Registrerte ulykker

Antall, type og

Er det få alvorlige

Se ulykkesdata i kap

på aktuelle

alvorlighetsgrad

personskader?

7.5. Dette er for

strekning eller

eksisterende

tilsvarende veger

vegnett.

Andre forhold

0

Miljø, støv, støy,

Se sjekkliste og

forurensning med mer?

risikovurdering
knyttet til denne.

Ikke avvik. OK

Bidrag til risiko/mulig avvik

Tiltak må settes inn

Tabell 4: Sjekkliste veg-avsnitt – parsellen

Dette er i hovedsak eksisterende veg, med utbedringer og oppgradering, slik at det vil ikke
bli store forskjeller i forhold til dagens situasjon. Forskjellene vil komme der det er
utbedringer, særlig i kryssene, ved at det blir bedre forhold enn i dag.

Hvilke uønskede hendelser kan skje?
Det er etter sjekklistene vurdert ulike hendelser som satt i tabellen nedenfor. Tabellen viser
oversikt over uønskede hendelser på vegen. Veg er sett på generell basis, ved at vegdelene
er sett sammen. Dette da planleggingen av Hålogalandsveien er i reguleringsplanfase, noe
som gir en overordnet risikovurdering. Der gruppen har funnet spesielle risikoforhold, er
dette merket av i tabellen under.

UØNSKEDE HENDELSER I FORHOLD TIL VEG OG TUNNEL
NR

ELEMENT

HENDELSE

RISIKO

1

Hendelser på veg

Påkjørsel bakfra

Risiko

2

Påkjørsel tunnelvegg/installasjoner

Ingen risko

3

Møteulykke

Risiko

4

Påkjørsel myke trafikanter + dyr

Risiko

5

Kollisjon med stein og is

Ingen risiko.

Påkjørsel portal

Ingen risiko

Utforkjøring mot sideterreng

Risiko der det ikke er

6
7

Hendelser på veg

rekkverk
8

Trafikkulykke i vegbanen
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9

Brann

10

Brann i lett kjøretøy

Ingen risiko

Brann i tungt kjøretøy

Ingen risiko

11

Lekkasjer og farlig

Farlig gods

Risiko

12

gods

Vann i vegen

Liten risiko på veg

13

Støv

Berøringspunkter støv

Ingen risiko

14

Støy

Berøringspunkter støy

Ingen risiko

15

Ytre miljø

Biologisk mangfold nært vegen

Noe vilt finnes (elg).
RAMSARområde/Naturreservat
ved flyplassen. Artsrik
vegkant.

16

Friluftsområde nært vegen

På begge sider av
vegen i del av
strekningen.

17

Kulturminner nær vegen

Ikke meldt

18

Landbruk nært vegen

Ikke meldt

19

Drikkevann nært vegen som kan

Ikke kjent

forurenses
20

Verneplan vassdrag berørt nært vegen

Anadromt vassdrag.
Vernet vassdrag i
elvene. Elvemusling i
elvene. Rigg og
drivstoff/olje kan
forurense elv og vann i
anleggsfasen.
Kalksjøer i vannene.

21

Grunnforhold (flom ol)

Ikke meldt noe
særskilt. Ikke nært sjø.

22

Geologisk forhold i tilknytning til vegen

Ulike naturtyper.

23

Nedslagsfelt for tunnelvann

Ingen risiko

24

Utslipp av tunnelvann

Ingen risiko

25

Salting i vegen og utslipp

Kan skje, men lite
aktuelt.

26
27

Opphold

Opphold på vegen ved dårlig vær

Ikke aktuelt

Byggbarhet av parsell

Delvis
omkjøringsmulighet.
Middels byggbarhet.

28

SHA i anleggsfasen

Trafikk på veg under
bygging.

29

Drift og vedlikehold etter ferdigstillelse

Nytt veganlegg

30

Drift og vedlikehold av eksisterende veg i

Må gjøres, men kan

anleggsfase

komme i konflikt med
bygging av ny veg.
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31

Forhold for utrykningsenhetene

Kan bli utfordring
under bygging. Vil bli
bedre etter bygging.

32

Annet

Spesielle forhold ved tunnelen/vegen.

Lokalnett strøm nært
veganlegget. Høyspent
nært veg legges om.
Delvis
omkjøringsmulighet
på eksisterende veg
(Liland).

Tabell 5: Oversikt uønskede hendelser vegen
Som tabellen viser er det knyttet risiko til noen områder på vegen. Risikoen er ikke definert
på enkelte deler, men sett på generell basis siden dette er en såpass omfattende plan. De
fleste risikomomenter vil derfor være generelle og gjelde hele vegsystemet samlet. Vegen
ligger utenom bebyggelsen og vil som sådan ikke komme i konflikt med denne. Det vil være
tilkoblingspunkter gjennom fullkanaliserte kryss fra ny veg.

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. Hazid-deltakerne har ikke gjort noen vurdering
av hvilke medvirkende faktorer som er viktigst eller tilstede i hver hendelse, men har tatt
utgangspunkt i hendelsene og at de kan skje. Den nye vegen blir rettere og med god
kvalitet. Dette gir en bra optisk linjeføring, små høydeforskjeller, og det blir rekkverk på de
utsatte og bratte partiene. Det anatas at det vil være en viss kompensasjon for risikoen, ved
at nye og bedre veg kan føre til økt fart.

10 Analyse av risiko
Fremgangsmåte
De uønskede hendelsene er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen
på veg, bru eller i tunnel. Det er diskutert ulike scenarier på det som kan skje og som kan gi
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risiko. Hålogalandsvegen er et stort vegprosjekt og den risiko som er knyttet til veg og
bruer på denne parsellen, vil stort sett være gjeldene for hele prosjektet.

Risikoanalyse knyttet til momenter i sjekklistene
Det er satt opp flere temaer hvor risiko er vurdert, basert på sjekklistene som er benyttet på
Hazid-samlingene. De enkelte momentene behandles hver for seg nedenunder.

10.2.1
Risiko knyttet til hendelser på eksisterende veg og nytt
veganlegg
Når det gjelder hendelser på eksisterende og nytt veganlegg vil dette være hendelsene i
punkt 1-8 i sjekklisten. På dagens veg er det i hovedsak meldt om utforkjøringer på høyre
og venstre side, flere møteulykker, ulykker ved venstresving og noen påkjøringer bakfra.
Dagens veg er dårligere standard enn det nye veganlegget vil bli, slik at det beregnes at
antallet ulykker vil bli annerledes på ny veg. Det settes også opp sikkerhettsystemer for å
hindre utforkjøringer (rekkverk ol), slik at det beregnes at dette antallet vil bli lavt. Det er
mulig det kan bli en del påkjørsler bakfra i tilknytning til kryssene. Kryssene fullkanaliseres,
slik at det er ikke beregnet noen stor økning, men vil trolig ligge på samme nivå som for
eksisterende veg. Antall hendelser på eksisterende veg vil bli mindre, ved at vegen blir
bedre og mer lettlest. På nytt veganlegg vil det være en bedre standard enn på eksisterende
veg, og med bedre sikkerhetstiltak, slik at det beregnes et bedre risikobilde enn tidligere.
Det vil være møteulykkene som vil være de med størst skadepotensiale, mens
utforkjøringene ofte gir lettere skader. En del av ulykkene er i tilknytning til utkjøring fra
kryssene og ut på vegen. Disse vil bli borte, ved at kryssene kanaliseres og det blir bedre
muligheter for å kjøre tryggere ut på vegen.
I forhold til hendelser på veg antar gruppene at det vil gi følgende risikobilde, presentert i
matrisen under. I matrisen brukes begrepet F og E koblet mot tall. F betyr før tiltak
(eksisterende veg) og E betyr nye tiltak (ny veg). Tallene henviser til nummereringen i
sjekklisten.
Forventet risikoendring ved hendelser på eksisterende og nytt veganlegg
Konsekvens

Lettere

Alvorlig

Personskade

En eller flere

Frekvens

personskade

personskade

varig men

drepte

Minst en gang

7F,

pr år
En gang hvert

1F 1E, 3F 3E,

10. år

7E,

En gang hvert

8F 8E,

4F 4E,

30.år
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Sjeldnere enn
hvert 30. år
Tiltak nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak ikke nødvendig

Figur 5: Risikomatrise liv og helse hendelser på eksisterende/nytt veganlegg
Det er ikke tunnel på strekningen, så det er ikke vurdert brann i tunnel.

10.2.2

Lekkasjer og farlig gods

Det vil være en del kjøretøy som frakter farlig gods på dette vegavsnittet. Det vil bli fraktet
fisk, drivstoff, møbler og inventar. Det er ikke ansett som særlig risikofylt frakt, og at særlig
vegens system for handtering av lekkasjer vil ivareta drenering og avrenning om noe skulle
skje.

Forventet risikoendring ved lekkasjer og farlig gods
Konsekvens

Lettere

Alvorlig

Personskade

En eller flere

Frekvens

personaskade

personskade

varig men

drepte

Minst en gang
pr år
En gang hvert
10. år
En gang hvert

11F 11E,

30.år

12F 12E,

Sjeldnere enn
hvert 30. år
Tiltak nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak ikke nødvendig

Figur 6: Risikomatrise liv og helse ved lekkasje og farlig gods

10.2.3

Støv og støy

Det er noen få boliger ved vegen, slik at støv og støyproblematikk vil kunne bli et problem.
Det vil være en del støy og støv i anleggsfasen, men det anses ikke å gi noen stor risiko.
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10.2.4

Forhold knyttet til ytre miljø (natur, kultur ol)

Med dette menes forhold som kulturminner, landskap, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv, skred, flom og ras, veg, vann og avløp og strømlinjer. Disse kan
sammenfattes i en egen tabell med risiko bemerket. Det er foretatt en del undersøkelse og
laget rapporter på de fleste temaene. Formålet med ytre miljø og risiko er at
anleggsarbeidene og ferdig veganlegg ikke skal påføre miljøet forskjellige former for skade
eller ubehag. Ytre mijlø omfatter mennesker, flora/fauna, kulturminner og vassdrag.
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal utarbeides i prosjekteringsfasen. YM-planen skal beskrive
prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i
hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter.
Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til
sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og

vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.
I nedenstående tabell er det kommentert de momenter som har betydning for denne
parsellen og som vil bli ivaretatt i det videre arbeidet med YM-plan på Hålogalandsvegen.
Kulturminner

Landskap

Naturmangfold

Naturressurser

Ingen merknader.

Naturlandskap. Ikke

Noe vilt på

Ikke rapportert

noen momenter

strekningen. Ulike

naturressurser i

bemerket for

naturtyper på

parsellen.

parsellen ut over det

strekningen.

som er der i dag.

Våtmarksområde og
kalksjøer. RAMSARområde/Naturreservat
ved flyplassen. Artsrik
vegkant. Viktige
leveområder for fugl.

Nærmiljø og

Skred, flom og ras

Veg og vegmiljø

friluftsliv
Turløyper og

Vann og avløp,
strømlinjer ol

Ikke meldt noe.

Bygging av bruer.

Lavspent og

turområder ved

Ikke veg som berøres

høyspent nært eller

vegen. Tilgang til

av havnivåstigning.

kryssende veglinjen.

disse sikres

Elvemuslinger i

gjennom over- og

tilknytning til elvene.

under-ganger/bro.

Vernet vassdrag.
Hovedvannledning
ved Truckstop.

Tabell 6: Oversikt ytre miljø-momenter
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I anleggsfasen kan deponier og ole/drivstofflager medføre risiko for elver og område. I
driftsfasen er det ikke nevnt hendelser som kan berøre eller medføre risiko på lokaliteter på
strekningen, ut over det som står i tabell 5.

10.2.5

Sikker jobb i anleggsperioden (SHA)

Under denne delen er det vurdert om det er momenter som vil ha risiko knyttet til seg i
anleggsperioden, sett i forhold til at det skal gjøres en sikker jobb i anleggsfasen (SHA –
Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø). Formålet er at det skal være gode og sikre forhold for de
som skal jobbe på og ved vegen. 3.person skal ikke bli påført unødig skade eller ubehag. I
denne fasen er det kun bemerket en del momenter som må tas med i det videre arbeidet, og
på et overordnet nivå. Det vil være utførende entreprenør som vi ha ansvar for å lage
detaljerte planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Utarbeidelse av overordna, men mer
detaljert SHA-plan er byggherreansvar i byggeplanfasen.
I hovedsak er det snakk om følgende forhold:
Tema

Momenter til videre arbeid

Arbeid som innebærer særlig risiko

Arbeid med og på bru. Arbeid med kulverter
og evt skjæringer.

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer
og materialer

Arbeid med sprengstoff.

Arbeidsprosesser med særlig risiko som
skal utføres i områder som samtidig vil være
arbeids- ferdsels- eller oppholdsområde for
andre

Turområder og friluftsområder på
strekningen. Arbeid på eksisterende veg
med trafikk med høy fart. Store
myrområder.

Andre forhold som byggherre gjør
oppmerksom på og som må tas med i det
videre arbeidet

Høyspent- og lavspentledninger som
krysser eller er nær veganlegget.
Hovedvannledning ved Truckstop.

Tabell 7: Oversikt momenter i forhold til SHA
Dette er momenter som gruppene på Hazid-samlingene har sett som viktige i forhold til
denne parsellen. Det betyr ikke at det ikke vil være andre momenter som må ivaretas i en
detaljert plan for SHA.
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10.2.6
Drift og vedlikehold av eksisterende veg i anleggsperiode og
ny veg etter ferdigstillelse
Veg skal anlegges i tilknytning til og på ordinær veg, så det vil være særskilte
risikomomenter knyttet til forholdet mot eksisterende veg. Eksisterende veg må driftes og
vedlikeholdes i anleggsfasen, for å sikre omkjøringsmuligheter, samt ordinær trafikk fram til
veganlegget er ferdig. Det vil være arbeide på eksisterende veg i områder med til dels høy
fart. Dette må ivaretas i anleggsfasen.

10.2.7

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det vil være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne
parsellen, da det kan benyttes ekisterende veg som omkjøringsveg, men dårlig veg mellom
Dragvik-krysset og krysset ved flyplassen. Omkjøring vil gå via Liland. Det er dårlig
omkjøringsmulighet i anleggsperioden, slik at dette må ivaretas.

10.2.8

Forhold for utrykningsenhetene

Utrykningsenhetene må benytte eksisterende vegnett i anleggsperioden. Etter ferdigstillelse
vil eksisterende vegnett utenom ny veg kunne benyttes under stengninger eller andre
forhold tilsier det. Dersom utrykningskjøretøy skal måtte bruke E10 i anleggsperioden må
dette tilrettelegges. Det vil ikke bli noen endringer i forhold til dagens situasjon, men det
antas at ny veg vil gi raskere tilgang og bedrede forhold for utrykningsenhetene.

10.2.9

Eventuelle andre forhold

Det vil ikke være risiko knyttet til andre forhold i anleggsperioden, ut over det som kan
forventes når folk skal jobbe med veganlegg, og det som er nevnt ovenfor. Det skal bygges
på eksisterende veg, noe som krever tilrettelegging for omkjøring, gjennomkjøring og
passering. Det er ikke forhold tilknyttet høy vannstand da vegen ikke går nær sjø.

10.2.10

Byggbarhet av nytt veganlegg

Med byggbarhet menes om veganlegget kan bygges uten konflikter mot annen bebyggelse,
eksisterende veg eller risiko knyttet opp mot momentene som er omhandlet i rapporten .
Slik denne parsellen vurderes vil det være middels god byggbarhet på denne. Vegen skal
bygges på eksisterende veg, noe som gir konfliktpunkter mot ordinær trafikk, all den tid det
finnes dårlig omkjøringsmulighet via Liland. Dette stiller krav til at normaler og standarder
følges, samt at det ivaretas forhold regulert i lov og regleverk.
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Helhetlig risikobilde og sammendrag
Det er definert et helhetlig risikobilde for alle hendelser som satt opp i tidligere
risikomatriser. Da dette er et delvis nytt veganlegg, bygd etter dagens gjeldende standard,
og som tar hensyn til ulykker og hendelser blir dette et forholdsvis tryggere anlegg enn i
dag. Selv om det skal bygges på eksisterende vegnett.
Dersom veganlegget også bygges etter dagens standard, vil det etter gruppenes mening ikke
medføre noen utstrakt risiko når det er ferdig. Vegen vil da dekkes av de krav og ønsker som
finnes i sjekklistene som er lagt som grunnlag for risikovurderingen. Gruppen har definert
denne utbyggingen slik at den vil gi en bedre ulykkes- og hendelses-situasjon enn ved
dagens veganlegg. Dette gjelder for både den tilknytning til eksisterende veg som skal skje,
samt nye vegtraseer og bruer. Vegen anses å bli tryggere enn i dag når den er ferdig. Det blir
en mer lettlest og logisk veg. Det vil bli lettere og raskere å komme fram på et slikt nytt
vegnett. Samtidig kan dette medføre uønsket fart ved at vegen blir lettere og bedre å kjøre.
For å kompensere for risikoen med økt fart ligger det tiltak i dagens håndbok og normalsystem. Dette er under forutsetning av at gjeldende normal for veg,og bru følges. Dette
gjelder uansett om det er snakk om anleggsperiode eller driftsperiode.
Gruppen kan heller ikke se at det er noen særlige momenter i forhold til ytre miljø som
medfører risiko ved denne parsellen, ut over det som er nevnt tidligere. Dette medfører
ingen behov for særskilte tiltak ut over de som dagens krav stiller. Dette forutsetter at
dagens krav i forhold til ytre miljø dekkes opp i videre planlegging og byggefase. Det er ikke
meldt om avvik i forhold til dette.

11 Forslag til prinsipper for veg (og tunneler) på
Hålogalandsvegen
Det forutsettes at vegen, bruene og tunnelene bygges etter gjeldende normal og som sådan
er definert i henhold til gjeldende retningslinjer og krav til sikkerhet. Gruppen har derfor
kommet med en del prinsipper og behov som må gjelde for Hålogalandsvegen og også for
denne parsellen, for å opprettholde det generelle sikkerhetsnivået. Det er kun tatt med de
prinsipper som omhandler veg, og ikke de som omhandler tunneler.

-

Gammel veg må bli beholdt som omkjøringsveg for tunnelene.

-

Slokkevann i tunnelene blir viktig. Dette kan enten ordnes via egne kummer i tilknytning
til tunnelene, pumpeløsning fra elv eller sjø eller bruk av dreneringsvann. Brannvesenets
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tankvogner vil ikke være nok. Det må være en dialog mellom brannvesen og Statens
vegvesens tunnelansvarlige for å finne gode løsninger på dette.
-

Det bør lages helikopterlandingsplasser i tilknytning til tunnelene. Her kan snuplasser
og utkjøringslommer benyttes, om ikke vegen kan brukes.

-

Utrykningsenhetene må få opplæring på de nye tunnelene før de åpner. Det anbefales at
det opplegg som brannvernsansvarlig for Midtre Hålogaland vegkontor har utarbeidet
benyttes.

-

Det må lages beredskapsplasser og kontrollplasser langs vegen. Her kan
utfartsparkeringsplasser og større avkjøringer benyttes.

-

Alle tunneler bør ha bommer for stengning ved hendelser. Også de tunnelser om ikke
har dette som normalkrav.

-

Det må være avkjøringsmuligheter langs vegen. Dette for å kunne kjøre ut av vegen og
slippe forbi utrykningskjøretøyer ol. Det tenkes her på SOS-lommer.

-

Alle tunneler må ha nødnett-tilkobling.

-

Det er behov for å få en øvingstunnel i nord. I området finnes Nord-Norges brannskole,
som gir opplæring til brannvesenet. En øvingstunnel vil medføre bedre opplæring for
disse.

-

Brannvesenet er bekymret for om eget utstyr er nok til å dekke opp for de nye tunnelene
som kommer, og ber om å få vurdert evt tilskudd til utstyr. (se Rapport nr 228; Tilskudd
til brannberedskap, Statens vegvesen, mars 2014). det bør gjennomføres en dialog på
dette, og se dette i sammenheng med annen dialog med brannvesenet på tunnelene.

-

Det må være mulighet for å melde stengning av vegen i god tid før en kommer til den
aktuelle vegen som er blitt stengt. Dette for å kunne utnytte omkjøringsvegene på best
mulig måte.

-

Sikkerhetssone og rekkverk må bygges der det er nødvendig. Vegens omgivelser må
utbedres slik at kanter slakes av, berg fjernes og slik at det ikke gir økte skader ved
utforkjøring. Selv om gjeldende normal følges, bør det avklares i byggefase om dette er
godt nok.

-

Ønske om utstrakt bruk av variable skilt i tilknytning til tunnelene og Tjeldsund bru for å
varsle stengninger og omkjøringsmuligheter.

-

Der det er mulig med rumlefelt bør dette benyttes for å varsle bilførere som er på vei
over vegen.

-

Vegen må vedlikeholdes slik at regulariteten opprettholdes mest mulig.

-

Kryss mellom Hålogalandsvegen og eksisterende veg eller tilførselsveg må kanaliseres.

-

Det bør være overtrykksrom i de lengste tunnelene.

-

Veggrep og friksjon mellom tunnel og veg i dagen må være mest mulig lik.

De fleste av disse prinsippene vil være ivaretatt gjennom gjeldende normal. Alle
prinsippene vil også bli tatt med i det videre arbeidet og i videre planfase.
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11 Avslutning
Det er gruppens mening at denne vegen vil bli bedre etter oppgradering og utbygging.
Særlig gjelder dette de flaskehalser og ulykkespunkter som er definert i dag. Vegen blir
tryggere, enklere å kjøre og gir bedre flyt og regularitet. Samtidig vil vegen bli så bra at noen
vil velge å kjøre raskere enn ønsket, med medfølgende ulykker og hendelser. Vegen og
bruene må derfor bygges slik at de kan virke tilgivende for menneskelige feil og handlinger.
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