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1. Bakgrunn for risikoanalysen
1.1.

Bestilling

Risikoanalysen er organisert som en del av et forprosjekt for utbedret sykkelveg på E39 Osbanen. I
forprosjektet skal prosjektgruppen anbefale løsninger for kryssene mellom sykkelvegen og
kommunale samleveger.

1.2.

Formål

Risikoanalysen vil være en del av grunnlaget for valg av løsning i kryssene. I fagmiljøene er det ulike
synspunkt på hvordan ulike utforminger og vikepliktreguleringer vil påvirke trafikksikkerheten i
kryssene og på strekningen som helhet.

1.3.

Organisering av arbeidet

Arbeidet er gjennomført i november og desember 2013. Prosjektleder og prosjekteier innkalte
fagpersoner med ulik ekspertise til å delta i risikoanalysen.
Prosjektgruppen fremskaffet skisser over ulike kryssløsninger, som ble sendt til møtedeltakerne før
analysegruppen møttes.
Første analysemøte var 12.november. Analysen ble imidlertid ikke ferdig, og det ble innkalt til
oppfølgingsmøte 5.desember. Begge møtene varte en halv dag. Hazid-skjema ble fylt ut i fellesskap,
mens de avbøtende tiltakene delvis er fylt ut i møtene og i etterkant. Rapporten er laget etterpå og
sendt møtedeltakerne for uttale. Det kom ønske om å beskrive mer av diskusjonen og innvendingene
mot ulike løsninger. Dette er i liten grad justert i rapporten, ettersom løsningene skal bearbeides
videre og risikoanalysen ikke har som mål å konkludere med valg av løsning.
Analysegruppen bestod av:
Deltaker
Tore Bergundhaugen
Tor Høyland
Pål Inge Iversen
Bjarne Dale
Einar J. L. Grieg
Trond Atle Karlsen
(forfall 12.nov.)

Reidun Instanes
Vermund Kjærefjord
Marianne Skulstad

Etat/Avdeling
SVV Region vest,
Veg- og transportavdelingen
SVV Region vest,
Plan og forvaltning Bergen
Hordaland politidistrikt,
Bergen sør politistasjon
Bergen kommune,
Trafikketaten
Bergen kommune

Funksjon/Fag
Prosessleder risikoanalyse

SVV Region vest,
Plan og forvaltning Bergen
SVV Region vest,
Plan og forvaltning Bergen
SVV Region vest,
Planseksjonen
SVV Region vest,
Planseksjonen

Signalanlegg
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Trafikksikkerhet, TS-revisor,
risikoanalyse
Operativ tjeneste
Trafikksikkerhet og
fremkommelighet
Sykkelsjef fra 1.des. 2013

Prosjekteier, sykkelkontakt
Vegplanlegger
Prosjektleder, fasilitere, skrive
rapport
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2. Problemstilling og alternativer
2.1.

Generelt om prosjektet

Planprosjektet på sykkelvegen E39 Osbanen har som mål å
regulere et utbedret tilbud for gående og syklende mellom
Nesttun og Lagunen i Bergen. I løsningen skal gående og
syklende separeres, for å redusere konfliktene som er der i
dag. Det skal også være en større totalbredde, for å gi et
tryggere og mer attraktivt tilbud for syklistene enn i dag.
Hovedløsningen på traseen skal være toveis sykkelveg på
3,5 meter og tilhørende fortau på 2,5 meter. Sykkelvegen
vil ligge på vestsiden av fortauet.

Figur 1: Sykkelveg med fortau.
Illustrasjon: Håndbok 233 Sykkelhåndboka

Like sør for Nesttun krysser traseen 3 kommunale sideveger over en strekning på ca. 450 meter. Det
er derfor fornuftig å vurdere utforming av disse kryssene samlet, for å unngå å få 3 ulike løsninger
innenfor en kort strekning.

Nesttunbrekka
Odins veg

Tors veg

Figur 2: Oversiktskart over strekningen. Illustrasjon: Marianne Skulstad, Statens vegvesen
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2.2.

Alternative vikepliktløsninger

I risikoanalysen så vi på 2 ulike vikepliktløsninger, der henholdsvis syklistene og bilistene må vike.
Løsningene er beskrevet i håndbok 233 Sykkelhåndboka, men det kan være behov for noen lokale
tilpasninger.
Syklistene har vikeplikt
I den tradisjonelle løsningen er det syklistene som må
vike for bilene. I illustrasjonen til høyre er det heller
ikke gangfelt ved fortauet. Det betyr at de gående også
må vike for eventuelle biler.
I våre kryss mener vi det trengs gangfelt på grunn av
mange gående. Vi har derfor skissert en løsning der det
er gangfelt i fortausbredden, og dette er lagt til grunn i
risikovurderingen.
En alternativ løsning er omtalt i kap. 5 Oppfølgende
arbeid.
Figur 3: Syklende har vikeplikt. Gående får
fortrinnsrett dersom det etableres gangfelt i
fortausbredden.
Illustrasjon: Håndbok 233 Sykkelhåndboka

Kjørende har vikeplikt

Den andre løsningen som er beskrevet i håndboken, er
at det skiltes vikeplikt for bilene. I kryssingspunktet
merkes det opp gangfelt i fortausbredden, mens
sykkeldelen får egen markering. På begge tilfartene
settes vikepliktskilt og det avmerkes vikelinje.
I denne situasjonen skal bilistene vike for alle, både
fotgjengere og syklister på den kryssende traseen. For
de syklende vil dette gi en stor
fremkommelighetsgevinst, da de ikke må stoppe.
Figur 4: Bilene har vikeplikt for både gående
og syklende. Illustrasjon: Håndbok 233
Sykkelhåndboka
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2.3.

Erfaringer og relevant teori

Vikeplikt og forkjørsregulering
I Norge har man lenge vært skeptisk til å forkjørsregulere samleveger i tettbygd strøk. Man har ment
at dette bidrar til økt fartsnivå og økt ulykkesrisiko. Nyere undersøkelser har derimot vist at dette
ikke er tilfelle1. Noe av bakgrunnen er at det blir mindre tvil om vikepliktforholdene i kryssene. Man
kan derfor vente mer bruk av forkjørsregulering på slike veger fremover.
Erfaringer med forkjørsregulering av sykkelveg
Det ble vist til prosjekt i Grilstadvegen i Trondheim2. Der er det en gang- og sykkelveg som krysser en
samleveg. Tidligere var der gangfelt, men nå har bilene vikeplikt for både gående og syklende.
Konklusjonen i det prosjektet er at det ble færre registrerte konflikter når bilistene ble pålagt
vikeplikt. Prosjektet er delvis sammenlignbart, men det ble satt tvil til tolkningen av hva som var
konflikter. Noen i gruppen mente at en del av de situasjonene som var definert som konflikt i
undersøkelsen, ikke innebar noen reell fare for sammenstøt.

Figur 5: Eksempel fra Grilstadvegen i Trondheim. Foto: Tore Kvaal, Statens vegvesen Region midt

2.4.

Kryss med Nesttunbrekka

Dette er det nordligste av kryssene. Store deler av Nesttunbrekka går gjennom et boligområde, men
det ligger også mange kontorarbeidsplasser like innenfor krysset. Nesttunbrekka er også
utrykningsveg for Bergen sør politistasjon. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for Nesttunbrekka er 1500
kjøretøy. Tallene er beregnet ut fra maks. timetrafikk basert på telling3.

1

Statens vegvesen Region øst, rapport 113, Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av
forkjørsregulering av veger, 2012
2
Statens vegvesen Region midt, Sykkelvegs kryssing av Grilstadvegen på Skovgård, 2008
3
Backer, Trafikkanalyse Nesttunbrekka, vedlegg til reguleringsplan Planid 60650000. FANA. GNR 42 BNR 819 OG
844, NESTTUNBREKKA 95 OG 97, 2009.
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Krysset har vært under ombygning i lang tid, i forbindelse med Bybanens arbeider og utbygging av
næringseiendommen vis-a-vis. I dag er det etablert fartshump, med gangfelt i deler av bredden.

Figur 6: Kryss med Nesttunbrekka, sett nordover. Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Alternativ 1
I alternativ 1 er det
opphøyd gangfelt i
kryssingspunktet, og
syklistene må vike hvis det
kommer biler.
Dette er den løsningen
som nylig er etablert i
krysset, og vises på figur 6
over og figur 7 til høyre.

Figur 7: Syklister må vike for biler, mens gående har fortrinnsrett.
Illustrasjon: Multiconsult AS
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Alternativ 2
I alternativ 2 innføres vikeplikt for bilene, slik at syklistene slipper å stoppe. Kryssgeometrien blir i
hovedsak lik for de løsningene, men siktkravene blir ulike. Krysset er opphøyd også i denne
løsningen.

Figur 8: Bilene har vikeplikt for sykkelvegen. Illustrasjon: Multiconsult AS

2.5.

Kryss med Odins veg

Dette er det midterste av kryssene. Odins veg har betydelig mindre trafikk enn Nesttunbrekka, i det
punktet sykkelvegen krysser. Odins veg er en boliggate, med noe adkomstkjøring til idrettspark. ÅDT
anslås til å ligge på et par hundre kjøretøy.
I dag er krysset mellom gang- og sykkelvegen og Odins veg helt umarkert.
Sykkelvegen krysser ca. 80 meter inn i Odins veg, og bilistene har derfor ikke fokus på Fanavegen når
de passerer dette punktet.
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Figur 9: Gang- og sykkelvegen fortsetter rett frem på bildet, og dreier svakt til venstre etter at Odins veg er krysset.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Alternativ 1 og 2 er utformet etter samme prinsipper som for Nesttunbrekka. Geometrien er lik, men
kravene til sikt blir ulike. Det er kun laget én geometriskisse som grunnlag for diskusjonen. I
diskusjonen ble det lagt til grunn opphøyd kryssingspunkt i begge alternativene.

Figur 10: Skisse for kryss med Odins veg. Illustrasjon: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen
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2.6.

Kryss med Tors veg

Dette er det sørligste av de tre kryssene. Dette krysset er signalregulert, og skiller seg derfor ut fra de
andre. Gang- og sykkelvegen krysser over Tors veg nært opp til krysset med Fanavegen, og
fotgjengere og syklister ledes opp til et gangfelt. En del syklister velger imidlertid å krysse 5-10 meter
lenger inne i Tors veg, for å slippe å vente på grønt lys.
I dag har høyresvingende trafikk inn fra Fanavegen grønt lys samtidig som det er grønt i gangfeltet.
Dette er en vanlig reguleringsform. Bilene har da vikeplikt for fotgjengere i gangfeltet, men ikke for
syklende. Dette kan medføre noen misforståelser og konflikter.

Figur 11: Kryss med Tors veg er signalregulert. På nordsiden av krysset er det i dag en smal passasje fra gang- og
sykkelvegen til gangfeltet. Foto: Reidun Instanes, Statens vegvesen

På grunn av tidsproblemer valgte vi å ikke følge risikoanalyse-metoden for dette krysset. Trond
Karlsen gikk gjennom sine vurderinger av de ulike alternativene, spesielt med fokus på hvordan
signalanlegget måtte styres/programmeres. Alle deltagerne var enige om at det var klare
utfordringer med både alternativ 1 og 3. Det var derfor enighet om at alternativ 2 var best.
Alternativ 1 er å føre sykkelvegen opp til dagens gangfelt, og utvide bredden på dagens
signalregulerte kryssingspunkt. Signalanlegget vil være programmet som i dag, dvs at høyresvingende
trafikk fra Fanavegen har grønt samtidig som gående og syklende i gangfeltet.
Alternativ 2 er omtrent som alternativ 1, men det etableres høyresvingefelt inn fra Fanavegen. Da
kan man unngå at høyresvingene trafikk har grønt samtidig som fotgjengere/syklister.
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VEDLEGG 6

Figur 12: Geometriskisse for alternativ 1 og 2 i Odins veg. Illustrasjon: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Gruppen anså alternativ 2 som bedre enn alternativ 1 fordi det blir mindre misforståelser og
konflikter rundt hvem bilene skal stoppe for i det signalregulerte gangfeltet. I et signalanlegg med så
mange brukere som dette, bør det være et lett forståelig system. En del trafikanter, spesielt yngre og
uerfarne, kan finne det forvirrende at bilene stopper for dem når de går men ikke når de sykler.
I alternativ 3 er gangfeltet som i dag, men i tillegg etableres et nytt kryss 5-10 meter lengre inne i
Tors veg. Der skal syklistene krysse, og bilistene ha vikeplikt for dem.

Figur 13: Geometriskisse for alternativ 3 i Odins veg. Illustrasjon: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen
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Gruppen frarådet denne løsningen. Det vil være vanskelig for bilistene å forholde seg til en
vikepliktsituasjon så nært opp til det signalregulerte krysset. Det vil også være fare for tilbakestuing
ut i krysset, med påfølgende fare for sidekollisjon.

3. Risikoanalyse
Hazid-skjema ble fylt ut for kryssene med Nesttunbrekka og Odins veg. Der gikk vi først gjennom alle
uønskede hendelser vi mente kunne oppstå i hvert alternativ. Deretter diskuterte vi oss frem til
forventet skadegrad og frekvens for hver av hendelsene.
Innledningsvis diskuterte vi de utsendte skissene, og hva som skulle legges til grunn for diskusjonen.
Det ble diskutert om sykkelvegen i alternativ 1-løsningene (vikeplikt for bil), burde avsluttes noen
meter før kryssingspunktet, slik at det ble et felles fortau/shared space frem mot gangfeltet.
Gangfeltet blir da merket opp i hele bredden av kryssingspunktet. Det ble imidlertid konkludert med
at diskusjonen tar utgangspunkt i situasjonen vist i figur 6 og 7, ettersom denne er etablert i dag.

3.1.

Identifisering av uønskede hendelser i Nesttunbrekka

Hendelsene som er notert for de 2 alternative vikepliktutformingene er de samme, noe som er
relativt logisk med tanke på at geometrien i krysset er lik. Forskjellen vil derfor ligge i hvordan de
ulike situasjonene vurderes med tanke på frekvens og konsekvens for hver enkelt hendelse.
En del av hendelsene er felles for steder der gang- og sykkelveg krysser bilveg. Det er f.eks. at bil
kjører på fotgjenger eller syklist og påkjøring bakfra i forbindelse med at bil har stoppet for
gående/syklende. I tillegg kommer ulike hendelser mellom fotgjengere og syklister på traseen.
Punktet der sykkelvegen krysser Nesttunbrekka ligger i relativt kort avstand til krysset mellom
Nesttunbrekka og Fanavegen. Det var derfor enighet om at noen hendelser kan oppstå på grunn av
at bilistene har fokus på det andre krysset. Det kan f.eks. være situasjoner der bil på vei inn i
Nesttunbrekka har stoppet for fotgjenger/syklist og medfører tilbakeblokkering ut i Fanavegen.
Det er også flere avkjørsler til kontorbygg og butikker like ved vårt kryssingspunkt. Trafikken dit, og
spesielt vareleveranser med tungbil kan påvirke trafikksituasjonen og sikt inn på sykkelvegsystemet.
Spesielt for dette krysset er også at det er utrykningsveg for Bergen sør politistasjon, og uønskede
hendelser i forbindelse med utrykning ble derfor tatt med.

3.2.

Diskusjon Nesttunbrekka

I alternativ 1, der syklistene skal stoppe for biler, var det enighet om at det er varierende praksis i
denne situasjonen. De fleste bilister velger å stoppe hvis de oppdager syklisten i tide. Det medfører
at en del syklister forventer at bilene stopper, og derfor bare senker farten til de er sikker på at bilen
stopper. Hvor mye farten reduseres varierer veldig. Noen bilister stopper imidlertid ikke, og forventer
heller ikke at andre bilister stopper. Det var enighet i gruppen om at slik ulik praksis kan bidra til at
frekvensen på uønskede hendelser knyttet til bil/syklist i krysset kan øke, og den ble anslått til Ofte,
dvs. 1 gang hvert 2. til 10. år. Vi mener imidlertid at skadegraden vil være lettere skadd.
13
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For tilsvarende hendelse i alternativ 2 ble det svært mye diskusjon i gruppen. Det var spesielt stort
sprik i meningene rundt hvordan syklistene vil opptre dersom de får forkjørsrett. Noen mente at
farten til syklistene vil øke, og dermed vil både frekvens og konsekvens av hendelsene øke. Andre
mente at syklistene ikke vil øke farten mer enn at de fortsatt klarer å stoppe dersom de må. Vi var
enige om at noe økning er naturlig, ettersom man i alternativ 1 må påregne å stoppe helt. Det var
også enighet om at god sikt er avgjørende i en slik løsning, slik at bilene oppdager syklistene tidlig
nok. Prosjektgruppen må ta en kritisk gjennomgang av siktkravene, og vurdere om de anses som
gode nok. Diskusjonen endte med at hendelsen (N2) ble plassert på ‘Ofte’ og ‘Lettere skadd’, men
synspunktene i gruppen totalt sett er muligens bedre illustrert ved den røde ellipsen i figuren under.

Figur 14: Plassering av hendelse N2 i risikomatrise, samt fordeling av gruppens synspunkt. Illustrasjon: Marianne
Skulstad, Statens vegvesen

3.3.

Resultat Nesttunbrekka

Totalt sett ble de fleste uønskede hendelsene vurdert likt i de 2 alternativene. Ingen av alternativene
har hendelser i oransje eller rød sone. For hendelsene i gul sone er det funnet forslag til avbøtende
tiltak. Disse tiltakene vil prosjektgruppen jobbe videre med når løsningene skal bearbeides videre.
Hazid-skjema med forslag til avbøtende tiltak er vist i vedlegg.

Alternativ 1 har 4 hendelser i gul sone og 7 i grønn sone.
Alternativ 2 har 3 hendelser i gul sone og 8 i grønn sone.
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Svært ofte
(minst 1. gang pr år)
Ofte
(1 gang hvert 2. -10 år)

N2, N3

Sjelden
(1 gang hvert 10-30 år)

N1, N5

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 30 år) N7, N8, N9, N10
Lettere skadd

N11

N4

N6

Hardt skadd

Drept

Flere drepte

Tabell 1: I alternativ 1 skal syklistene vike for bilene, som i dag. I risikovurderingen kom 4 hendelser i gul sone og 7
hendelser i grønn sone for dette alternativet. Illustrasjon: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Svært ofte
(minst 1. gang pr år)
Ofte
(1 gang hvert 2. -10 år)

N2

Sjelden
(1 gang hvert 10-30 år)

N1, N3, N10

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 30 år) N5, N7, N8, N9
Lettere skadd

N11

N4

N6

Hardt skadd

Drept

Flere drepte

Tabell 2: I alternativ 2 skal bilene vike for syklistene. I risikovurderingen kom 3 hendelser i gul sone og 8 hendelser i
grønn sone for dette alternativet. Illustrasjon: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

3.4.

Identifisering av uønskede hendelser i Odins veg

I likhet med Nesttunbrekka er hendelsene for de 2 alternative vikepliktutformingene de samme. Vi
ser også at det er mange av de samme hendelsene som i Nesttunbrekka. Forholdene er imidlertid
noe enklere i dette krysset. Det er lengre avstand til Fanavegen slik at trafikken ikke påvirkes av innog utkjøringsforholdene der. Det er også mindre trafikk, og i hovedsak trafikk til boliger, det vil si at
en stor del er lokalkjent. Det er imidlertid en barnehage like ved krysset, og vi har forutsatt i analysen
at parkering til barnehagen kan flyttes noe lenger inn i Odins veg.
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3.5.

Resultat Odins veg

Det var lite diskusjon rundt vurderingen av hendelsene i dette krysset, og alle hendelsene endte opp i
grønn sone. Årsaken til det er lav ÅDT og relativt enkle trafikkforhold, som beskrevet i forrige avsnitt.

Svært ofte
(minst 1. gang pr år)
Ofte
(1 gang hvert 2. -10 år)
Sjelden
(1 gang hvert 10-30 år)

O2,O3

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 30 år)

O1, O4, O5, O6,
O7, O8, O9
Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Flere drepte

Tabell 3: I kryss med Odins veg ble risikomatrisen lik for alternativ 1 og 2. Alle hendelsene kom i grønn sone. Illustrasjon:
Marianne Skulstad, Statens vegvesen

4. Konklusjon fra analysen
Risikoanalysen gir relativt likt resultat for de 2 vikepliktsituasjonene. I Nesttunbrekka endte vi opp
med en liten positiv gevinst ved å innføre vikeplikt for bil, det vil si at biler skal vike for syklister. I
Odins veg var det ingen forskjell. Ingen av alternativene ga store negative konsekvenser.
Gruppen var enig om at det er uheldig med vesentlig ulike løsninger i de to kryssene. Det vil kunne gi
økt risiko, spesielt for uerfarne trafikanter.
Dersom man beslutter at bilene skal ha vikeplikt, mener gruppen at det bør gjøres som et
forsøksprosjekt, for å bidra til å gi mer kunnskap om hvordan dette fungerer.
For krysset med Tors veg var gruppen enige om at sykkelvegen og fortauet bør føres opp til det
signalregulerte gangfeltet. I høyresvingen inn fra Fanavegen (fra nord) bør det etableres
høyresvingefelt, slik at vi kan ha en egen grønn fase for dette feltet. Syklende og gående kan dermed
krysse konfliktfritt i sin grønne fase.

5. Oppfølgende arbeid
I desember 2013, like etter denne analysen ble gjennomført, ble den nye håndbok 233
Sykkelhåndboka vedtatt. På side 55 i denne vises 2 figurer for hvordan kryss mellom sekundærveg og
sykkelveg med fortau kan utformes. Dette er de samme figurene som er vist på side 4 i denne
rapporten. Håndboken viser imidlertid ikke den kombinerte løsningen med gangfelt for gående og
vikeplikt for syklende. Hensikten bak dette må undersøkes nærmere. Det kan være et bevisst valg, for
å gjøre systemet lettere å forstå. Enten skal de kjørende stoppe for alle, eller de gående og syklende
skal stoppe.
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En alternativ utforming hvis man ønsker gangfelt men ikke vil ha vikeplikt for kjørende, kan være at
sykkelvegen avsluttes noen meter før krysset. Da blir det felles fortau frem til krysset og gangfelt i
hele bredden. Gangfeltet må da også ha universell utforming, med 2 cm kantstein på begge sider. Fra
et sykkelperspektiv vil dette ikke være en ønsket løsning.
Prosjektgruppen vil undersøke hva som er bakgrunnen løsningene som er vist i sykkelhåndboken, og
om det er frarådet å ha gangfelt dersom bilene ikke har vikeplikt.
Rapporten fra risikoanalysen vil være en del av beslutningsgrunnlaget for valg av løsning i kryssene.
Løsningene vil imidlertid bearbeides videre, der vi blant annet vil se på de avbøtende tiltakene som
er foreslått. Saken vil videre følge normale saksbehandlingsrutiner for skiltsaker.

6. Kilder
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Håndbok 017 Veg- og gateutforming,
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Håndbok 233 Sykkelhåndboka, 17.desember 2013. Illustrasjoner i
rapporten er hentet fra den godkjente versjonen. I risikovurderingsprosessen ble en foreløpig utgave
benyttet.
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken
Statens vegvesen Region midt, Sykkelvegs kryssing av Grilstadvegen på Skovgård, 9.oktober 2008
Backer, Trafikkanalyse Nesttunbrekka, vedlegg til reguleringsplan Planid 60650000. FANA. GNR 42
BNR 819 OG 844, NESTTUNBREKKA 95 OG 97, 2009
Statens vegvesen Region øst, rapport 113, Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av
forkjørsregulering av veger, 2012

VEDLEGG
Vedlegg 1: Hazidskjema for Nesttunbrekka
Vedlegg 2: Hazidskjema for Odins veg
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VEDLEGG 1: HAZID‐SKJEMA FOR KRYSS: SYKKELVEG E39 OSBANEN x NESTTUNBREKKA

Delelement H. id Uønsket hendelse (hva,
hvor, når)

Årsaks (utløsende
hendelse(r)

Frekvens

Konsekvens

Risiko

Alternativ 1

N1

Bil/fotgjenger

Sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

N2

Bil på vei ut N.b./syklist

Kort avstand til kryss med
Fanavegen.
Ikke overholdt vikeplikt.
Uklare vikepliktsforhold.

Ofte

Lettere skadd

SjeldenLetter
e skadd
OfteLettere Frekvens: Bilister har varierende praksis i forhold
skadd
til å stoppe for syklister i gangfelt. Medfører
varierende praksis også hos syklister.

Alternativ 1

N3

Bil på vei inn/syklist

Ikke overholdt vikeplikt.
Uklare vikepliktsforhold.

Ofte

Lettere skadd

OfteLettere
skadd

Alternativ 1

N4

Utrykning

Svært sjelden

Hardt skadd

Alternativ 1

N5

Bil/bil Påkj bakfra

Sjelden

Lettere skadd

Svært
j ld
d
SjeldenLetter

Alternativ 1

N6

Bil/myk traf. ved avkjørsel

Svært sjelden

Drept

Alternativ 1

N7

Sykkel/sykkel motgående

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

N8

sykkel/sykkel samme retn

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

N9

Sykkel/sykkel kryss

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

N10

Sykkel/fotgj.

Alternativ 1

N11

Bil/bil Tilbakeblokkering ut i
Fanavn

Alternativ 2

N1

Bil/fotgjenger

Alternativ 2

N2

Bil på vei ut N.b./syklist

Alternativ 2

N3

Bil på vei inn/syklist

Alternativ 2
Alternativ 2
Alternativ 2

N4
N5
N6

Utrykning
Bil/bil Påkjøring bakfra
Bil/myk traf. ved avkjørsel

Alternativ 2

N7

Alternativ 2

Rygging i avkj til nr 13/15.
Tungbil.

Begrunnelse for vurdering

Frekvens: Bilister har varierende praksis i forhold
til å stoppe for syklister i gangfelt. Medfører
varierende praksis også hos syklister.

k dd
Svært
Konsekvens: Rygging med tungbil nær gangareal
sjeldenDrept har høyt farepotensial.

Risikoreduserende tiltak

Skilting og oppmerking av
vikepliksforhold. Siktutbedring
og belysning. Infoskilt.
Signalregulering.
Skilting og oppmerking av
vikepliksforhold. Siktutbedring
og belysning. Infoskilt.
Signalregulering.

Fysisk separering.

Svært
sjeldenLetter
Svært
sjeldenLetter
Svært
j ld
Svært

Svært sjelden

Lettere skadd

Sjelden

Hardt skadd

j ld
SjeldenHardt
Konsekvens: Sidekollisjon i 50 km/t kan gi alvorlige Redusert fart i Fanavn.
skadd
skader
Signalregulering.

Sjelden

Lettere skadd

SjeldenLetter

Ofte

Lettere skadd

OfteLettere
skadd

Sjelden

Lettere skadd

Svært sjelden
Svært sjelden
Svært sjelden

Hardt skadd
Lettere skadd
Drept

Sykkel/sykkel motgående

Svært sjelden

Lettere skadd

N8

sykkel/sykkel samme retn

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

N9

Sykkel/sykkel kryss

Svært sjelden

Lettere skadd

SjeldenLetter
e skadd
Svært
Svært
Svært
Konsekvens: Rygging med tungbil nær gangareal
sjeldenDrept har høyt farepotensial.
Svært
sjeldenLetter
Svært
sjeldenLetter
Svært

Alternativ 2

N10

Sykkel/fotgj.

Sjelden

Lettere skadd

SjeldenLetter

Alternativ 2

N11

Bil/bil Tilbakeblokkering ut i
Fanavn

Sjelden

Hardt skadd

SjeldenHardt Konsekvens: Sidekollisjon i 50 km/t kan gi alvorlige Høyresvingefelt. Evt redusert
skadd
skader
fart i Fanavegen.
Signalregulering?

Sidekollisjon

Tunge kjøretøy i avkj som
kan ta sikt

Rygging i avkj til nr 13/15.
Tungbil.

Mye diskusjon, både om frekvens og konsekvens.
Uenighet i gruppen om hvordan trafikantene vil
opptre om syklistene har forkjørsrett.

Sikt og belysning

Sikt og belysning

Fysisk separering
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Delelement

H. id

Uønsket hendelse (hva, hvor, Årsak (utløsende
når)
hendelser)

Frekvens

Konsekvens

Risiko

Begrunnelse for vurdering

Alternativ 1

O1

Bil/fotgjenger

Svært sjelden

Lettere skadd

Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene

Alternativ 1

O2

Bil på vei ut Odins v./syklist

Sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O3

Bil på vei inn/syklist

Sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O4

Bil/bil Påkj bakfra

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O5

Bil/myk traf. ved avkjørsel

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O6

Sykkel/sykkel motgående

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O7

sykkel/sykkel samme retn

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O8

Sykkel/sykkel kryss

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 1

O9

Sykkel/fotgj.

Svært sjelden

Lettere skadd

Svært
sjeldenLett
SjeldenLett
ere skadd
SjeldenLett
ere skadd
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett

Alternativ 2

O1

Bil/fotgjenger

Svært sjelden

Lettere skadd

Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene

Alternativ 2

O2

Bil på vei ut Odins v./syklist

Sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O3

Bil på vei inn/syklist

Sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O4

Bil/bil Påkjøring bakfra

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O5

Bil/myk traf. ved avkjørsel

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O6

Sykkel/sykkel motgående

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O7

sykkel/sykkel samme retn

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O8

Sykkel/sykkel kryss

Svært sjelden

Lettere skadd

Alternativ 2

O9

Sykkel/fotgj.

Svært sjelden

Lettere skadd

Svært
sjeldenLett
SjeldenLett
ere skadd
SjeldenLett
ere skadd
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett
Svært
sjeldenLett

Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene

Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene
Lav ÅDT og god avstand mellom kryssene

Risikoreduserende
tiltak
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Statens vegvesen
Region vest
Ressursavdelinga
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

