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SAMMENDRAG 

Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst og det er en målsetting i regionen å overføre arbeidsreiser fra 
personbil til sykkel. Reguleringsplan for Plan 2507 E39 Sykkelstamvegen delstrekning Schancheholen - Sørmarka 
legger til rette for en ny trase kun for syklister.  Reguleringsplanen skal sees i sammenheng med reguleringsplanen for 
E39 Sykkelstamveg Plan 2439 og Plan 2012102, delstrekning Sørmarka – Smeaheia, som til sammen tilsvarer en 
strekning på ca. 13 km. Arbeidet med regulerings-/tekniske planer og tilhørende dokumenter tar utgangspunkt i 
vedtatte kommunedelplaner.  I Ros-analysen (Multiconsult, 2011), utarbeidet til kommunedelplanene, ble to moment 
påpekt som kritiske: kollisjon mellom møtende syklister, samt fallulykker. Redusering av risiko for disse to hendelsene 
må vies ekstra oppmerksomhet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplanen. Det er vurdert at følgende tema representerer størst risiko:  

 

Anleggsfasen: 

- Fare for materielleskader, flygende objekter ved sterk vind/storm/orkan (middels risiko). 

- Fare for at vann og energiforsyning blir påvirket (middels risiko) 

- Utslipp fra anlegg og maskiner (middels risiko). 

- Fare for steinsprut og rystelser under sprenging av tunell (middels risiko). 

- Ulykker mellom anleggsmaskiner og lokalbefolkning (middels risiko). 

 

Driftsfase: 

- Utforkjøring i stor fart i nedoverbakker – vinterhalvåret (høy risiko). 

- Ulykker på Sykkelstamvegen mellom syklister, gående og syklende, vedlikeholdskjøretøy (middels risiko).  

- Ukontrollerte hendelser og utilsiktet bruk (middels risiko). 

 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene til et 
akseptabelt nivå. I noen tilfeller vil risikobildet ikke endre seg vesentlig. Det må rettes fokus mot risikoforhold i den 
videre planprosessen og utover i anleggs- og driftsfasen av prosjektet. 
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 

Utviklingen i Stavanger-regionen med et ekspansivt næringsliv, rask befolkningsvekst og en relativ 
høy, og stadig økende biltetthet gjør utslag på trafikkveksten. Størst har veksten vært på E39 mellom 
Stavanger og Sandnes. Dette har ført til betydelig trafikale utfordringer i området.  

For å begrense veksten i biltrafikken er det viktig å satse på tiltak for alternative transportmidler. 
Satsingen på en høyverdig sykkelforbindelse er et slikt tiltak. Sykkelstamvegen er således en premiss 
for videre arealutvikling og transportsystem. 

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål:  

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 
og tap.” 

Planforslaget er nærmere beskrevet i kapittel 2. 

 

1.2 Avgrensning av ROS-analysen 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 

miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. 

Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 

planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Fokus i denne analysen er rettet mot risiko forhold som oppstår ved at anlegget lokaliseres som 

foreslått. Risikobildet kan være ulikt avhengig av hvor på traseen man befinner seg. Da 

Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt vil det også være nødvendig å gjøre noen vurderinger 

vedrørende utformingen. Dette gjelder derimot kun for momenter som ikke er dekket av Statens 

vegvesens krav til utforming, fravik fra disse (f.eks. bru, tunnel), eller særegne situasjoner som kan 

oppstå pga. anleggets ”art”. 

ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til 

grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet. 

Gjennomgangen og vurderingen av slike forhold gjøres etter faglig skjønn, og konkrete analyser for 

hvert tema gjøres kun der den første gjennomgangen viser at det er potensial for høy risiko. 

ROS-analysen tar således ikke for seg støy og luftforurensning, da dette anses å være tilstrekkelig 

utredet i konsekvensutredningen og i tillegg er regulert av egne forskrifter og retningslinjer med krav 

til utredning. Det er heller ikke påvist risiko for alvorlige konsekvenser innen disse tema i denne 

plansaken.  
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2 Planforslaget 

 

Figur 1-1: oversiktskart 

 
Formålet med planforslaget 
Planforslaget er et ledd i en lengre sykkelveg trase, 
fra Stavanger sentrum til Sandnes. Hovedformål 
for prosjektet er å legge til rette for overføring av 
arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel 
med hovedfokus på Forus/Lura-området. 

 
Delmålene er: 

 Skape en trygg, sikker og rask transportåre 
for syklende. 

 Få, men strategiske påkoblingspunkter 
mellom Sykkelstamvegen og eksisterende 
hovednett for sykkel. 

 Økt sykkelandel til Forus–Lura og i aksen 
Stavanger–Sandnes sentrum. 

 
Planforslaget for delstrekning Schancheholen - 
Sørmarka sees i sammenheng med Reguleringsplan 
for Sykkelstamvegen mellom Sørmarka i Stavanger 
kommune og Smeaheia i Sandnes kommune. 
Arealet for denne delstrekningen er på ca. 120 daa 
 
Beskrivelse av traseen 
Traseen er, som vist i kommunedelplanen, for det 
meste lagt langs/inntil E39 for å begrense 
barrierevirkninger mht. jordbruk, nærmiljø og 
friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer mht. 
landskap og naturmiljø, samt unngå unødige 
inngrep i private grunneieres arealer. Traseen er 
lagt med minimums avstand til E39. Dette for å ha 
bredde til eventuelt framtidig kollektivfelt på E39.  
 
Lengden på traseen som denne reguleringsplanen 
omhandler er ca. 2,6 km. Traseen inkluderer 3 
påkoblingspunkt og berører i all hovedsak 
friområder, vegareal og bilparkeringsplasser. Den 
skal i tillegg føres gjennom en separat tunnel på 
ca.370 m som blir parallell med Auglendstunnelen. 
 

Sykkelstamvegen planlegges med bredde 4,5 m 
(0,25 m skuldre og 4,0 m asfaltert  kjørebane) og 
skal planlegges iht. anbefalingene i håndbok V122 
– Sykkelhåndboka (Statens vegvesen 
Vegdirektoratet, 2013).  
Krav til frisikt i påkoblingspunkt/kryss er i 
kommunedelplanen satt til 6 x 50 meter (10 x 10 m 
vurderes som tilleggskrav der dette kan være 
hensiktsmessig). Sykkelhåndboka gir imidlertid 
siktkrav på 8 x 50 meter. Dette kravet er 
innarbeidet i planforslaget.  
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3 Metode 

3.1 Generell beskrivelse av metode 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale 

risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for 

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. 

ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av hvilket planstadium man er på. I denne sammenheng 

er vi på reguleringsplannivå. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser 

som kan inntreffe, for deretter å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere 

risikoen til et akseptabelt nivå. 

Uønskede hendelser kan representere en fare for mennesker og miljø. Det kan være ulike årsaker til 

en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere behovet for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. 

Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av slike forhold. 

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres. Det skal anslås 

frekvensen på at en gitt hendelse/konsekvens kan forventes å inntreffe f.eks.: Hvor ofte får man en 

fallulykke på sykkel grunnet glatt vegdekke? Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale 

forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet 

klassifisering som vist i DSBs veileder. 

 

Tabell 3-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Kategori Frekvens 

Lite sannsynlig 1 Sjeldnere enn hvert 50 år. 

Mindre 
sannsynlig 

2 Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

Sannsynlig 3 Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 

Meget 
sannsynlig 

4 Mer enn en gang hvert år. 

 

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. 

Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter 

forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og for 

samfunnsviktige funksjoner. 
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Tabell 3-2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

Begrep Kategori A  
Mennesker 

B  
Miljø 

Ufarlig 1 Ingen personskader Ingen miljøskader 

En viss fare 2 Få eller små personskader Mindre miljøskader 

Farlig 3 Alvorlige personskader Omfattende skader 

Kritisk 4 Alvorlig skade/ en død Alvorlige skader 

Katastrofalt 5 En eller flere døde 
Svært alvorlige og langvarige skader på 
miljøet. 

 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som 

kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har alvorlige konsekvenser og høy 

sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite 

sannsynlige. 

Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom 

hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge 

tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor.  Ofte brukes en risikomatrise for å illustrere 

risiko. En kan illustrere risikoen både før og etter at foreslåtte mottiltak er vurdert. I tabell 3-3 vises 

en tom risikomatrise. 

Tabell 3-3: Risikomatrise  

 Konsekvens 
Ufarlig 

En viss 
fare 

Farlig Kritisk Katastrofalt 

Sannsynlighet 
Kategori 

1 2 3 4 5 

Meget 
sannsynlig 

4 
     

Sannsynlig 
3 

     

Mindre 
sannsynlig 

2 
     

Lite 
sannsynlig 

1 
     

 
Mottiltak skal iverksettes.    
Mottiltak skal vurderes.   
Akseptabel risiko, tiltak kan vurderes.    

 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 
skadebegrensende.  

3.2 Arbeidsgruppe 

Denne ROS analyse tar utgangspunkt i ROS-analysen for kommunedelplanen, og har blitt 

videreutviklet etterhvert som detaljert informasjon ble tilgjengelig igjennom reguleringsplanarbeidet.  
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For utarbeidelse av ROS analyse for kommunedelplanen ble det Iht. DSBs metodikk gjennomført et 

arbeidsseminar for risikovurdering av risikoforhold. Arbeidsseminaret ble gjennomført 26. august 

2010. Faggruppe bestod av fagpersoner fra Stavanger kommune, Statens vegvesen og Multiconsult. 

I detaljreguleringsfasen legges denne ROS analysen til grunn for å vurdere flere og mer detaljerte 

risikoforhold og mulige hendelser. I denne fasen er ROS analysen utarbeidet av fagpersoner i tabell 3 

– 4, med innspill/kommentarer fra fagetater i Statens vegvesen og Stavanger Kommune. 

I februar 2015 ble det avholdt et arbeidsseminar med Multiconsult, Statens Vegvesen, Stavanger 

kommune og Rogaland brann og redning IKS. I etterkant av seminaret ble ROS analysen revidert med 

innspill/kommentarer fra de forskjellige deltakerne. 

 

Tabell 3-4: Risikovurdering medarbeidere (detaljreguleringsplan Schancheholen – sørmarka) 

Navn Stilling/fag Virksomhet 

Parul Khandelwal Arealplanlegger Multiconsult 

Espen Eek Seksjonsleder/arealplan Multiconsult 

Gina Skogen Arealplanlegger Multiconsult 

Ivar Mæland Branninspektør Rogaland brann og redning 

Frode Dahle Branninspektør Rogaland brann og redning 

Matthew Millington Prosjektleder Statens vegvesen 

Eva Pettersen Westergaard ROS ansvarlig Statens vegvesen 

Berit Skjellerudsveen ROS ansvarlig Statens vegvesen 

Lene Eldevik Geolog Statens vegvesen 

Elisabeth Kastellet Saksbehandler Stavanger kommune 

Paal Kloster Kommuneplan Stavanger kommune 

Åshild Steinberg Beredskapsrådgiver Stavanger kommune 
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4 Risikoforhold 

4.1 Avgrensning av analysen – relevante temaer 

I dette kapitlet presenteres risikovurderinger basert på erfaringen hos deltakerne på arbeidsmøtet 

forbindelse med  de aktuelle tema i ROS-analysen.  

I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med 

byggetiltak. Det er blitt gjort en vurdering av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, 

konsekvensene av disse og resulterende risiko. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale 

areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskaps rapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging.  

4.2 ROS sjekkliste 

I tabellen under gis risikovurderinger i forbindelse med mulige risikoforhold som kan være aktuelle i 
forbindelse med planlagte byggetiltak (se tabell 4-1). 

 

Tabell 4-1: Risiko- og sårbarhetsanalyse sjekkliste for anleggs- og/eller driftsfasen 

Nr. Risikoforhold som skal 
vurderes 

Sann
synli
ghet 

Kons
ekve

ns 

Risik
o  

 

Grunnlagsdokumentasjon/kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Fare for snø-, jord-, steinskred 
eller større fjellskred   

- - - Ikke relevant 

2 Flodbølger som følge av 
fjellskred i vann/sjø 

- - - Ikke relevant 

3 Utgliding av området (ustabile 
grunnforhold)   

1 2  Grunnen er dekket av tykk eller tynn 
morene og delvis torv og myr (NGU, 
2014). Ikke regnet som en vesentlig 

risiko. 

4 Flom eller flomskred, også når 
en tar hensyn til økt nedbør 
som følge av mulige 
klimaendringer 

1 2  Anleggsfase: Skred kan oppstå hvis 
grunnen ikke er stabil, spesielt ved 

utgravning av skråninger. Liten risiko 
ettersom planområdet er relativt flatt.  

5 Fare for skader pga. stormflo 
eller havnivåstigning  

- - - Ikke relevant. 

6 Fare for materielle skader og 
flygende objekter ved sterk 
vind/storm/orkan 

3 2  Anleggsfase: Sterke stormer har vært 
hyppigere (des. 2013) hvor tak på 

nybygg og trær har blitt spesielt utsatt. 
Dette kan forårsake personskader hvis 
materialer ikke er tilstrekkelig sikret. 

7 Skogbrann/lyngbrann i 
området som kan være en fare 
for bebyggelse 

2 1  Planområdet ligger delvis i Sørmarka 
som er et skogsområde. Krattbrann i 

Sørmarka (april 2013). 

8 Radonstråling fra grunn - - - Ikke relevant ettersom tiltaket er 
utendørs 

9 Regulerte vannmagasin i - - - Nei 
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Nr. Risikoforhold som skal 
vurderes 

Sann
synli
ghet 

Kons
ekve

ns 

Risik
o  

 

Grunnlagsdokumentasjon/kommentar 

nærheten med spesiell fare for 
usikker is 

10 Terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

- - - Nei 

11 Tiltaket (utbygging/drenering) 
fører til oversvømmelse i 
lavereliggende områder. 

- - - Behovet for drensledninger og 
overvannshåndtering er ivaretatt 

gjennom planforslaget. 

 Menneskeskapte forhold 

12 Fare for uhell/utslipp under 
konstruksjon av tunell og 
sprengningsarbeid. 

4 2  Anleggsfasen: Fare for rystelser, 
steinsprut, og utslipp av svevestøv som 

følge av tunnel sprenging. 

13 Tiltaket omfatter spesielt 
farlige anlegg som utgjør risiko 
for planområdet og nærmiljøet. 
Fare for utilsiktet hendelse. 

2 3  Anleggsfasen/driftsfasen: Lekkasje av 
ammoniakk gass fra Sørmarka Arena. Ett 
tilfelle av en lignende hendelse har vært 

registeret i 2013.  

14 Utilsiktet/ukontrollerte 
hendinger i nærliggende 
virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjør en risiko for 
planområdet. 

- - - Ikke relevant 

15 Fare for at planområdet ikke 
dekker vannforsyning (mengde 
og trykk) for 
beredskapskjøretøy. 

- - - Ikke relevant 

16 Påvirkning på tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy. 

2 2  Anleggsfasen:  

I tilfeller hvor det skjer en personskade 
på Sykkelstamvegen så kan det være 
begrenset mulighet for tilkomst for 

utrykningskjøretøy.  

17 Utilsiktet/ukontrollerte 
hendinger som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer 
inkludert sjø- og luftfart. 

2 3  Anleggs/driftsfasen: Anlegget ligger 
langs motorveien. En ulykke på 

motorveien kan ramme nærliggende 
områder og strukturer. Eksempel: I år 

2000 skjedde det en bilulykke på 
motorveien som forårsaket at bilen ble 

kastet opp og ble hengende over 
tunnelmunningen til Auglendstunnelen.  

18 Transport av farlig gods 
til/gjennom området som 
utgjør en risiko for 
planområdet. 

- - - Ikke relevant 

19 Fare for elektromagnetiske felt 
(f.eks. rundt høyspentlinjer) i 
planområdet. 

2 2  Driftsfasen: En høyspentlinje krysser 
planområdet hvor Sykkelvegen 

planlegges gjennom tunnel. Det er lite 
sannsynlig planområdet blir påvirket av 
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Nr. Risikoforhold som skal 
vurderes 

Sann
synli
ghet 

Kons
ekve

ns 

Risik
o  

 

Grunnlagsdokumentasjon/kommentar 

denne. 

20 Fare for at tiltaket endrer 
(styrker/svekker) energi 
forsyningstryggheten i 
området. 

3 2  Anleggsfasen: El-og vann ledninger som 
krysser planområdet kan bli skadet 

under anleggsfasen. 

21 Fare for at vannforsyningen 
ikke er tilstrekkelig i området. 

2 3  Anleggsfasen: Planområdet kan romme 
hovedvannledning for Stavanger 

kommune. Det er dermed fare for at 
denne kan bli skadet og redusere 

vannforsyning midlertidig. 

22 Fare for at tiltaket ligger nær et 
nedslagsfelt for drikkevann og 
dermed utgjør en risiko for 
vannforsyninga. 

- - - Ikke relevant 

 Sårbare objekt 

23 Bortfall av følgende tjenester 
gir spesielle ulemper for 
planområdet: - elektrisitet - 
teletjenester - vannforsyning - 
renovasjon/spillvann? 

- - - Ikke relevant 

24 Det er fare for spesielle 
brannobjekt i området. 

3 2  Anleggsfasen/driftsfasen: Utslipp av 
ammoniakk gass fra Sørmarka arena. 

25 Planen påvirker omsorgs- og 
oppvekstinstitusjoner i 
området? 

- - - Nei 

26 Planen påvirker kulturminner i 
området. 

- - - Nei. Ingen kulturminner innenfor/nær 
planområdet. 

 Skade på flora og fauna:  

27
A 

Planen forårsaker skade på 
flora og fauna. 

2 2  Anleggsfasen: Deler av planområdet 
består av skog og grøntområder. Det er 

ikke påvist rødliste arter innenfor 
planområdet.  

27B Utslipp fra anlegg og maskiner 
generelt som skader flora og 
fauna 

4 2  Anleggsfasen: Olje og drivstoff lekker ut 
fra anlegg og maskiner pga. menneskelig 

svikt eller feil på maskiner. 

27C Utslipp fra anlegg og maskiner i 
bekker og vassdrag 

4 2  En bekk er blitt registrert over et jorde 
nord for Auglendshøyden som renner 
mot E39 (Se YM-Plan). Anleggsfasen: 

Olje og drivstoff lekker ut fra anlegg og 
maskiner pga. menneskelig svikt eller feil 

på maskiner. Driving av tunnelen vil 
medføre behov for vann i forbindelse 

med boring og spyling før og etter 
sprengsalve for å binde støv, fjerne 

borekaks og for kjøling. (ca. 15 m3/t).. 
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Nr. Risikoforhold som skal 
vurderes 

Sann
synli
ghet 

Kons
ekve

ns 

Risik
o  

 

Grunnlagsdokumentasjon/kommentar 

27
D 

Planen forårsaker skade på 
større dyr 

2 2  Anleggs/driftsfasen: Sørmarka er et av 
de viktigste rådyrområdene i Stavanger. 
Det kan være noe fare for kollisjon med 
rådyr, men dette er vurdert til å være 

minimalt.  

28 Planområdet rommer Gruver, 
underjordiske sjakter, 
steintipper osv. 

- - - Nei 

29 Planområdet rommer militære 
anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc.?   

- - - Nei 

30 Industrivirksomhet - - - Nei 

31 Tiltaket er i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 

- - - Nei 

32 Det finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten. 

- - - Nei 

 Trafikkulykker og utilsiktet bruk (sees i sammenheng med TS revisjon, tema trafikkulykker) 

33
A 

Kollisjon 
lastebil/maskiner/vedlikeholds-
kjøretøy – syklist/fotgjenger 

2 4  Anleggsfasen: Dårlig varsling/skilt eller 
menneskelig svikt medfører 

syklist/gående kommer inn på området. 
Fare for kollisjon. 

Driftsfasen: syklist kolliderer med 
vedlikeholdskjøretøy. 

1 4  

33B Kollisjon kjøretøy - arbeidere 2 4  Anleggsfasen: Dårlig varsling/skilt eller 
menneskelig svikt medfører kollisjon 

mellom arbeidere og kjøretøy. 

33C Utilsiktet bruk. Bil kolliderer 
med sykkel 

2 4  Driftsfasen: Dårlig skilting, ulovlig ferdsel 
eller menneskelig svikt medfører at 
bil/større kjøretøy komme inn på 

sykkelstamvegen og kolliderer med 
syklist. Dette er mindre sannsynlig 

ettersom bilveg er adskilt fra sykkelveg.  

33
D 

Utilsiktet bruk. Moped 
kolliderer med syklist. 

2 4  Driftsfasen: Dårlig skilting, ulovlig ferdsel 
eller menneskelig svikt medfører at 

moped kommer inn på Sykkelstamvegen 
og kolliderer med syklist. 

33E Kollisjon mellom syklist – 
syklist/gående/rullestolbrukere, 
rulleski/skøyter o.l. Front 
kollisjon, påkjørsel bakfra, 
påkoblingspunkter. 

3 2  Driftsfasen: Andre brukere (spesielt 
rulleski brukere) kommer seg på 

sykkelstamvegen. Usikkert, da det ikke 
finnes lignende sykkelveger. De aller 

fleste sykkelulykker er eneulykker som 
skyldes bråbremsing eller at man sklir og 

velter, eventuelt foretar en 
unnamanøver for å unngå kollisjon. Ca. 
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Nr. Risikoforhold som skal 
vurderes 

Sann
synli
ghet 

Kons
ekve

ns 

Risik
o  

 

Grunnlagsdokumentasjon/kommentar 

25% av alle sykkelkollisjoner er mellom 
syklist som motpart. De fleste skadene 

er små. (TØI rapport 793/2005). 

33F Ulykker grunnet fremmede 
elementer på Sykkelstamvegen 
f.eks. stein, grus, annet. 

3 2  Driftsfasen: De aller fleste sykkelulykker 
er eneulykker som skyldes bråbremsing 

eller at man sklir og velter, eventuelt 
foretar en unnamanøver for å unngå 

kollisjon. (TØI rapport 793/2005) 

33
G 

Utforkjøring/fallulykker i stor 
fart i nedoverbakker i 
vinterhalvåret. 

3 4  Driftsfase: Med dannelse av frost og is i 
vinterhalvåret blir veiforholdene glatte 

og øker faren for ulykker. 

33
H 

Utforkjøring/fallulykker i stor 
fart i nedoverbakker i 
sommerhalvåret. 

2 4  Driftsfase: Stor fart i nedoverbakker kan 
medføre at syklist mister kontroll og 

bråbremser, evt. sklir. 

33I Påkjørsel av bropilarer og 
kulverter. 

2 3  Driftsfase: Syklist kjører på bropilar, 
kulvert eller tunnelvegg. Mindre 

sannsynlig, men kan være farlig ved stor 
fart. 

33J Kollisjoner med personer som 
oppholder seg i 
kulvert/tunnelen 

3 2  Driftsfase: Fare for kollisjon med gående 
som oppholder seg i tunnelen. 

33K Overfall i tunnel/kulvert 2 3  Driftsfasen: Syklist blir overfalt/ranet. 
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4.3 Avbøtende tiltak 

 

Tabell 4-1: Avbøtende tiltak for anleggsfasen 

Avbøtende tiltak for anleggsfasen  
 

HENDELSE 
Risiko 

før 
tiltak 

AVBØTENDE TILTAK OG 
FOKUS OMRÅDER 

PLASSERING ETTER TILTAK 
Risiko 
etter 
tiltak 

6 
Fare for 
materielleskader, 
flygende objekter ved 
sterk vind/storm/orkan 

 

Bruk av kjente metoder for 
sikring mot storm. Sikring 
av løse gjenstander hvor 
mulig. 
  

Sannsynligheten for storm 
og orkan vil alltid være 
tilstede. Avbøtende tiltak 
vil kunne redusere 
konsekvensene av 
hendelsen.  

 

12 
Fare for uhell/utslipp 
under konstruksjon av 
tunnel og 
sprengningsarbeid. 

 

Vurdering må bli gjort i 
forkant av 
prosjekteringsarbeider for å 
minimere rystelser, 
steinsprut og eventuelle 
utslipp av svevestøv. Bruk 
av veiledning NA-rundskriv 
2013/04. Godkjent areal for 
lagring av sprengstoff må 
avsettes. Kan vurdere å 
stenge E39 for trafikk mens 
sprengningsarbeid pågår.  

Risiko for steinsprut vil 
kunne bli noe redusert 
med forholdsregler, men 
rystelser vil fremdeles 
være et problem. 

 

13 
Tiltaket omfatter 
spesielt farlige anlegg 
som utgjør risiko for 
planområdet og 
nærmiljøet. Fare for 
utilsiktet hendelse. 

 Ingen tiltak. 

Sannsynlighet for utslipp 
fra Sørmarka Arena vil 
alltid være tilstede 
uavhengig av 
sykkelstamvegen. 
Sannsynlighet for varig 
opphold på 
sykkelstamvegen ved 
Sørmarka Arena akkurat 
når det utslippet skjer er 
veldig lav. Risikobildet er 
dermed lavt.  

 

17 
Utilsiktet/ukontrollerte 
hendinger som kan 
inntreffe på 
nærliggende 
transportårer inkludert 
sjø- og luftfart. 

 
Tydelig skilting og 
informasjon om pågående 
anleggsarbeid. 

Risikobildet forblir det 
samme ettersom dette er 
utilsiktede hendelser.  

 

20 
Fare for at tiltaket 
endrer 
(styrker/svekker) 
energi 
forsyningstryggheten i 
området. 

 

Lokasjon av el – 
ledninger/rør må avklares 
på forhånd og eventuell 
flytting av nettstasjoner må 
vurderes før byggestart. 

Tiltaket vil forhindre at 
ledninger og rør blir 
avkuttet under 
anleggsfasen 

 

21 
Fare for at 
vannforsyningen ikke 

 
Teknisk etat i Stavanger 
kommune og IVAR må 
avklare plassering av 

Tiltaket vil redusere 
sannsynligheten for skader 
på vannrør/ledninger. 
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er tilstrekkelig i 
området. 

eksisterende 
vannledninger/rør og 
eventuelt midlertidig 
stenging eller flytting av 
disse. 

24 
Det er fare for spesielle 
brannobjekt i området. 

 

Ingen tiltak. 

Brannfare ved Sørmarka 
Arena vil alltid være 
tilstede uavhengig av 
sykkelstamvegen. 
Sannsynlighet for varig 
opphold på 
sykkelstamvegen ved 
Sørmarka Arena ved brann 
er veldig lav. Risikobildet er 
dermed middles.  

 

 
27B 
Utslipp fra anlegg og 
maskiner generelt 

 Tiltak i YM-planen må 
følges 

Iverksetting av tiltakene vil 
kunne redusere 
konsekvensene av en 
eventuell hendelse. 
Entreprenøren bør ha 
fokus på dette i sin SJA. 
Konsekvensen er allerede 
vurdert til å være lave. 
Tiltakene vil kanskje bedres 
ved at entreprenøren har 
flis og jord lett tilgjengelig 
slik at olje- og diselsøl blir 
tatt hånd om tidlig. 

 

Entreprenør må ha 
absorbent tilgjengelig til 
oppsuging av olje- og diesel. 

Entreprenøren utarbeider 
en Sikker Jobb Analyse 
(SJA). 

27C 
Utslipp fra anlegg og 
maskiner i bekker og 
vassdrag 

 Utarbeide marksikringsplan 
som sikrer at det ikke 
oppbevares/lagres 
diesel/olje nær bekker og 
vassdrag. 

Tiltaket vil kunne redusere 
sannsynligheten for at 
hendelsen inntreffer. 
Konsekvensen ved en 
hendelse vil imidlertid 
fremdeles kunne være at 
det medfører en mindre 
miljøskade. 

 
 

 
33A 
Kollisjons type 
lastebil/maskiner – 
syklist/fotgjenger 

 God skilting og 
arbeidsvarsling. 

 
Tiltakene vil kunne 
redusere sannsynligheten 
for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensen vil imidlertid 
fremdeles kunne være at 
en syklist/fotgjenger blir 
drept. 

 

Entreprenøren utarbeider 
en SJA  

God informasjon både før 
og under anleggstiden. 

Alle gang- og 
sykkeladkomster sikres. 

 
33B  
Påkjørsel av 
vegarbeider 

 God skilting og 
arbeidsvarsling 

 
Tiltakene vil kunne 
redusere sannsynligheten 
for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensen vil kunne 
reduseres i og med 
anleggsområdet får 
redusert hastighet. 

 

Entreprenøren utarbeider 
en SJA 

God informasjon både før 
og under anleggstiden. 

Redusere fartsgrensene 
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Tabell 4-2: Avbøtende tiltak for driftsfasen 

Avbøtende tiltak for driftsfasen  
 

HENDELSE 
Risiko 

før 
tiltak 

AVBØTENDE TILTAK OG 
FOKUS OMRÅDER 

PLASSERING ETTER 
TILTAK 

Risiko 
etter 
tiltak 

17 
Utilsiktet/ukontrollerte 
hendinger som kan inntreffe 
på nærliggende transportårer 
inkludert sjø- og luftfart. 

 Rekkverk langs E39 
forlenges iht. gjeldende 
normer.  

Risikobildet antas å 
være uendret. Det vil 
alltid være en fare for 
utilsiktete hendelser 
og konsekvensen kan 
være at syklisten blir 
skadet/drept. 

 

 
33C 
Utilsiktet bruk. Bil kolliderer 
med syklist 

 God skilting og tydelig 
markering i alle 
påkoblingspunkt. 

 
Risikobildet antas å 
være uendret. Det vil 
alltid være en fare for 
denne typen utilsiktet 
bruk og 
konsekvensen kan 
være at syklisten blir 
drept. 

 

33D 
Utilsiktet bruk. Moped 
kolliderer med syklist 

  
God skilting og tydelig 
markering i alle 
påkoblingspunkt. 

 
Risikobildet antas å 
være uendret. Det vil 
alltid være en fare for 
denne typen utilsiktet 
bruk og 
konsekvensen kan 
være at syklisten blir 
drept. 

 

 
33E 
Kollisjon mellom syklist – 
syklist i påkoblingspunkt / 
kryss 

 
 

Etablering av 
opplysningsskilt som gir 
tydelig signal at en beveger 
seg inn på en 
sykkelvegtrasè kun 
forbeholdt syklende. 
Opplysningsskilt som gir 
informasjon når en forlater 
Sykkelstamvegen, og må 
vise hensyn til andre typer 
trafikanter. 

 
Tiltakene vil kunne 
redusere 
sannsynligheten for 
at hendelsen 
inntreffer. 
Konsekvensen vil 
imidlertid fremdeles 
kunne være få, men 
alvorlige 
personskader. Dette 
med bakgrunn i at 
Sykkelstamvegen 
legger opp til at 
syklistene kan holde 
en relativt høy 
hastighet. 

 

Påmalt midtlinje på hele 
traseen som skiller 
kjøreretningene, bruk av 
retningspiler for å 
understreke høyresykling. 

God belysning av 
strekningen generelt, men 
spesielt i kulverter og ved 
påkoblingspunktene for å 
gi bedre sikt, samt øke 
følelsen av trygghet. 

Slak vertikal- og 
horisontalkurvatur i 
kombinasjon med god sikt 
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på hele traseen. 
 

Informasjonskampanje og 
veiledning om skikk og 
bruk som trafikant på 
Sykkelstamvegen. 

Vurdere parallelle 
gangtraseer i de områder 
der det er fare for at 
gående vil benytte 
Sykkelstamvegen til sine 
målpunkt. 

 Bruk av fysiske tiltak 
(gjerde) der hvor faren for 
lekkasje av gående eller 
uønsket bruk er høy. 

Informasjonskampanje og 
veiledning om skikk og 
bruk som trafikant på 
Sykkelstamvegen. 

 
 
33F 
Ulykke grunnet fremmede 
elementer på 
Sykkelstamvegen 

 Gode vedlikeholdsrutiner 
som sørger for at 
Sykkelstamvegen er fri for 
fremmedelementer, 
snø/grus. Definere 
vedlikeholdskrav med 
strenge funksjonskrav. 

 
 
Tiltakene vil kunne 
redusere 
sannsynlighetene for 
at hendelsen 
inntreffer. 
Konsekvensen er 
imidlertid lav i 
utgangspunktet, og 
vil fremdeles kunne 
være at det medfører 
få eller små 
personskader. 

 

God belysning av 
strekningen generelt, men 
spesielt i kulverter og ved 
påkoblingspunktene for å 
gi bedre sikt, samt øke 
følelsen av trygghet. 

Horisontal- og 
vertikalkurvatur 
tilfredsstiller krav til 
stoppsikt. 

Bruk av fysiske tiltak 
(gjerde) der hvor faren for 
lekkasje eller uønsket bruk 
er høy. 

 
 
33G 
Utforkjøring i stor fart i 
nedoverbakker - 
vinterhalvåret 

 På strekninger hvor 
Sykkelstamvegen ikke er 
avgrenset av 
gjerder/rekkverk eller 
støyvoll/-skjerm, bør det 
settes av en buffersone på 
minimum 1,5 m. hvor det 
ikke plasseres stolper, trær 
og lignende (anbefalt 
avstand i V122 er 1,5 m.) 

 
 
Tiltakene vil trolig 
bedre risikobildet 
noe. Konsekvensen vil 
trolig også reduseres, 
men vil fremdeles 
kunne være få, men 
alvorlige 
personskader. 

 

 
Slak vertikal- og 
horisontalkurvatur i 
kombinasjon med god sikt 
og belysning på hele 
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traseen. 

 
Gode vedlikeholdsrutiner 
som sørger for at 
Sykkelstamvegen er fri for 
fremmedelementer, 
snø/grus. Definere 
vedlikeholdskrav med 
strenge funksjonskrav. 
 

Bruk av tilleggsskilting i 
områder hvor faren er 
større. 

Informasjonskampanje og 
veiledning om skikk og 
bruk som trafikant på 
Sykkelstamvegen. 

 
33H 
Utforkjøring i stor fart i 
nedoverbakker - 
sommerhalvåret 

  
Samme tiltak som for 33G 

 
Risikobildet antas å 
være uendret. Det vil 
alltid være en fare for 
denne typen ulykker 
og konsekvensen kan 
være få, men 
alvorlige 
personskader. 

 

 
33I 
Påkjørsel av bropilarer eller 
kulverter  

 God sikkerhetsavstand til 
bropilarer og andre fysiske 
objekter. Vurdere rekkverk 
der arealknapphet og 
hensynet til 
trafikksikkerheten tilsier 
det. 

 
Risikobildet antas å 
være uendret. Det vil 
alltid være en fare for 
denne typen ulykker 
og konsekvensen vil 
kunne være få, men 
alvorlige 
personskader. 

 

Slak vertikal- og 
horisontalkurvatur i 
kombinasjon med god sikt 
og belysning på hele 
traseen. 

33J 
 
Kollisjoner med personer som 
oppholder seg i 
kulvert/tunnelen 

  
God belysning og kurvatur 
for å gi bedre sikt gjennom 
og ved kulvertene.  
 
Kulverten har strømlinjet 
utforming uten designerte 
‘oppholdsområder’ hvor 
folk kan stå usett. 
 

 
Hendelsen er vurdert 
til å være meget 
sannsynlig, da det er 
stor sjanse for at 
syklister vil stoppe 
opp hvis det regner 
kraftig. Tiltakene vil 
trolig bedre 
sannsynligheten noe. 
Ved en hendelse vil 
konsekvensen 
fremdeles kunne 
være få eller små 
personskader.  
 
 

 

 
Informasjon om faren ved 
å oppholde seg i 
kulvertene er gjort 
tilgjengelig. 
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33K 
Overfall i tunnel/kulvert 

 God belysning og kurvatur 
for å gi bedre sikt gjennom 
og ved 
tunnelen/kulvertene.  
 
Tunnelen/kulvertene har 
strømlinjet utforming uten 
designerte 
‘oppholdsområder’ hvor 
folk kan stå usett. 

Risikobildet antas å 
være uendret. 
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5 Usikkerhet ved analysen 

5.1 Brudd på forutsetninger 

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 

forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 

Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 

5.2 Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger 

Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. 

Dette skyldes flere forhold. 

Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringer eller etablerte metoder for å 

beregne frekvens av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi eksakte beregninger 

av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn, og selv om 

en risikovurdering er  utført  av kvalifisert personell med kompetanse innen det fagområdet som er 

aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene 

av risikoreduserende tiltak. 

Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen). Denne analysen 

er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. Innenfor de 

rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. Selv om vi 

gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer for 

risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette 

planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre 

planarbeid og prosjektering. 

Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige 

arbeidet med analysen. 
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6 Oppsummering 

6.1 Anleggsperioden 

Risikoforholdene i anleggsperioden er hovedsakelig relatert til utslipp fra anlegg og maskiner, og 

ulykker mellom anleggsmaskiner og befolkning. De fleste viser risiko på gult nivå som kan reduseres 

til grønt hvis tiltak er gjennomført.  Risikoforhold 12, 13, 17, 24 og 33A forblir på gult nivå etter at 

eventuelt tiltak er gjennomført. Dette gjelder spesielt utilsiktede og/eller ukontrollerte hendelser. 

Tabell 6-1 og 6-2 oppsummerer risikoreduserende tiltak. De fleste tiltakene bør sees i sammenheng 

med andre tiltak og gjennomføres uavhengig av plassering i listen. 

Tabell 6-1 Oppfølgingsliste for tiltak - anleggsperioden 

 Bruk av kjente metoder for sikring mot storm. Sikring av løse gjenstander hvor mulig. 

 Vurdering må bli gjort i forkant av prosjekteringsarbeider for å minimere rystelser, 

steinsprut og eventuelle utslipp av svevestøv. Bruk av veiledning Statens vegvesens NA-

rundskriv2013/04: Saknummer 2013/059132. Godkjent areal for lagring av sprengstoff 

må avsettes. Kan vurdere å stenge E39 for trafikk mens sprengningsarbeid pågår. 

Geoteknikker må rådføres ved sprengning. 

 Lokalisering av el – ledninger/rør må avklares på forhånd og eventuell flytting av 

nettstasjoner må vurderes før byggestart. 

 Teknisk etat i Stavanger kommune og IVAR må avklare plassering av eksisterende 

vannledninger/rør og eventuelt midlertidig stenging eller flytting av disse. 

 Entreprenør må ha absorbent tilgjengelig til oppsuging av olje- og diesel. 

 Utarbeide marksikringsplan som sikrer at det ikke oppbevares/lagres diesel/olje nær 

bekker og vassdrag. 

 Dersom det oppdages misfargede masser eller masser med oljefilm eller oljelukt skal 

det utføres miljøgeologiske grunnundersøkelser for å avklare forurensningsgrad i 

massene. Dette er særlig viktig dersom det er aktuelt å fjerne masser fra området. Det 

gjelder hele strekningen. 

 Krav om undersøkelser og ev. tiltaksplan iht. Forurensningsforskriften må oppfylles. 

 Der det skjer endring av eksisterende støyskjermer/voller under anleggsperioden bør 

nye støyverdier måles og det må ev. settes inn midlertidige støyskjermingstiltak. 

 Tydelig skilting og informasjon om pågående anleggsarbeid. 

 Tiltak i YM-planen må følges 

 Entreprenøren utarbeider en HMS plan og Sikker Jobb Analyse (SJA) for konkrete 

arbeidsoppgaver/aktiviteter. 

 God skilting og arbeidsvarsling. 

 God informasjon både før og under anleggstiden. 

 Alle gang- og sykkeladkomster må sikres. 

 Skilting av midlertidig nedsatt fart. 

 Gjeldende vegnormaler og håndbøker gitt av Statens vegvesen forutsettes at blir fulgt. 

 Arbeid nær/i private hager bør helst foregå i vinterhalvåret. 
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6.2 Driftsperioden 

I driftsperioden er de fleste hendelsene relatert til ulykker på selve Sykkelstamvegen. 

Risikoforholdene ligger på hovedsakelig på gult nivå med unntak av utforkjøring i nedoverbakke i 

vinterhalvåret, som viser rødt nivå. De fleste forhold forblir uendret ettersom det alltid vil være fare 

for slike ulykker. 

Tabell 6-2 Oppfølgingsliste for tiltak - driftsperioden 

 På strekninger hvor Sykkelstamvegen ikke er avgrenset av gjerder/rekkverk eller 

støyvoll/-skjerm, bør det settes av en buffersone på minimum 1,5 m. hvor det ikke 

plasseres stolper, trær og lignende (anbefalt avstand i V122 er 1,5 m.) 

 Slak vertikal- og horisontalkurvatur i kombinasjon med god sikt og belysning på hele 

traseen. 

 Gode vedlikeholdsrutiner som sørger for at Sykkelstamvegen er fri for 

fremmedelementer, snø/grus. Definere vedlikeholdskrav med strenge funksjonskrav. 

 Bruk av godkjente metoder for sikring mot storm og robuste materialer. Sikring av løse 

gjenstander, rekkverk, stolper og søyler, skilt  

 Rekkverk langs E39 forlenges iht. gjeldende normer.  

 God skilting og tydelig markering i alle påkoblingspunkt. 

 Etablering av opplysningsskilt som gir tydelig signal at en beveger seg inn på en 

sykkelveitrasè kun forbeholdt syklende. Opplysningsskilt som gir informasjon når en 

forlater Sykkelstamvegen, og må vise hensyn til andre typer trafikanter. 

 Påmalt midtlinje på hele traseen som skiller kjøreretningene, bruk av retningspiler for å 

understreke høyresykling. 

 God belysning av strekningen generelt, men spesielt i kulverter og ved 

påkoblingspunktene for å gi bedre sikt, samt øke følelsen av trygghet. God belysning og 

kurvatur for å gi bedre sikt gjennom og ved kulvertene.  

 Vurdere parallelle gangtraseer i de områder der det er fare for at gående vil benytte 

Sykkelstamvegen til sine målpunkt. 

  Bruk av fysiske tiltak (gjerde) der hvor faren for lekkasje av gående eller uønsket bruk 

er høy. 

 Informasjonskampanje og veiledning om skikk og bruk som trafikant på 

Sykkelstamvegen. Informasjon om faren ved å oppholde seg i kulvertene er gjort 

tilgjengelig for brukere. 

 God sikkerhetsavstand til bropilarer og andre fysiske objekter. Vurdere rekkverk der 

arealknapphet og hensynet til trafikksikkerheten tilsier det. 

 Kulverten har strømlinjet utforming uten designerte ‘oppholdsområder’ hvor folk kan 

stå usett. 
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6.3 Konklusjon og oppfølging 

De fleste uønskede hendelser innebærer en viss fare, men de har moderat sannsynlighet. Flertallet 

av hendelsene har havnet i gul sone. Uhell på anleggsplass og utslipp vil trolig bli de mest kritiske 

punktene under anleggsfasen, men det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre 

større farer enn hva som kan aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er 

spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre plan- og byggeprosjekter. 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
sannsynligheten for uønskede hendelser. 

God planlegging av prosjektet vil generelt bidra til å redusere hyppigheten av eventuelle ulykker.  

Kollisjon mellom syklister i påkoblingspunkt/kryss, fallulykker og utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen, 
vil trolig bli de mest kritiske punktene under driftsfasen. Gode siktforhold, forholdsvis slak 
vertikalkurvatur samt god belysning, skilting og oppmerking vil kunne redusere denne risikoen noe.  

I forhold til dagens situasjon vil Sykkelstamvegen i seg selv trolig medføre redusert sannsynlighet for 
trafikkulykker. Syklende vil bli overført fra sykling på gang- og sykkelveger, sykkelfelt, turstier, fortau 
og sykling i gater, til en egen sykkelveg uten sammenblanding med andre trafikantgrupper. Antallet 
konfliktpunkter reduseres betraktelig, noe som igjen er vurdert til å redusere sannsynligheten for 
ulykker. En konfliktfri trasé med slak vertikalkurvatur og god sikt vil innby til høy fart. Dette vil kunne 
medføre at alvorlighetsgraden ved eventuelle ulykker vil øke. 

Dette er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. Det finnes derfor ingen 
konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing. Men basert på faglige vurderinger kan det 
konkluderes med at prosjektet i seg selv etter all sannsynlighet trolig ikke vil medføre større farer 
enn hva som kan aksepteres. 
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