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1. Bakgrunn for risikovurderingen 

 Bestilling 

Risikovurderingen er bestilt av prosjektleder Eva Preede. Bestillingen gjelder risikovurdering av 

byutredning Grenland. Byutredningen skal danne grunnlag for å inngå byvekstavtale. I byutredningen 

skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. Prosjektet ønsker å belyse 

sikkerhetsproblemer ved løsningene. Risikovurdering egner seg for prosjekter i ide- og faser knyttet 

til overordnet planlegging hvor man skal velge mellom flere løsningsforslag mht. trafikksikkerhet.    

Prosjektledere i Region sør kan melde inn behov for risikovurdering til Veg- og transportavdelingen 

ved Samfunnsseksjonen som så organiserer risikovurderingsprosessen. 

 Formål  

Risikovurderingen skal gi grunnlag for å vurdere om planskissene har et tilfredsstillende 

sikkerhetsnivå. Det er trafikantenes sikkerhet som skal vurderes. Vurderingen skal gi svar på hvilke 

elementer som bidrar til risiko, hvilke alternativer som er de sikreste og hvordan sikkerheten i 

alternativene kan forbedres. Risikovurderingen er en anbefaling til prosjektet basert på kunnskap 

og erfaring hos deltakerne. I enkelte tilfeller kan risikovurderingen fraråde en tenkt løsning, selv om 

løsningen i seg selv oppfyller minimumskravene i vegnormalene utfra de forutsetningene som 

prosjektet har lagt til grunn. Risikovurderingen kan også anbefale løsninger som går utover 

vegnormalene, for å øke sikkerheten utover dagens sikkerhetsforståelse og i tråd med nullvisjonen. 

Det betyr at det kan bli en motsetning mellom planleggernes oppfyllelse av vegnormalenes krav og 

risikovurderingens økonomiske uavhengighet til å foreslå optimale sikkerhetsløsninger. En 

risikovurdering blir en grenseoppgang mellom vegnormal og funksjonsbasert tilnærming.         

 Metode 

En enkel modell basert på HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for risikovurderingen. 

Metoden omfatter 5 trinn: 

 

 Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 

 Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor? 

 Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene? 

 Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak? 

 Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen. 

 

For mer informasjon vises det til Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken.  

Risikoen for de ulike elementene gis en vurdering i henhold til tabellen nedenfor. 

 

 Løsningen er forbundet med høy risiko, tiltak må gjennomføres 

 Løsningen er forbundet med middels risiko, tiltak skal vurderes 

 Løsningen er forbundet med en viss risiko, tiltak bør vurderes 

 Løsningen er forbundet med lav risiko, løsningen har et akseptabelt 

risikonivå, tiltak ikke nødvendig    

Skala for grovvurdering av risiko 

 

De vurderingene som ble gjort i HAZID-samlingen er dokumentert i rapporten.  
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 Prosess  

Planleggingsleder for prosjektet og prosessleder opprettet i september 2017 en analysegruppe 

bestående av: 

 
Navn      Rolle                                                                

Eva Preede   Svv, Prosjektleder byutredning Grenland 

Ragnar Grøsfjeld  Svv, Plan – og prosjektering, planleggingsleder    

Gro Landsverk Grave  Svv, Kollektivkoordinator, Ts revisor 

Regine Merethe Hildre  Svv, Regional Kollektivkoordinator   

Christina Ellwood  Svv, Regional Gå koordinator 

Snorre Olufsen   Svv, Regional tunnelforvalter  

Bjørn Ricard Kirste  Svv, Ts-koordinator 

Nils Harald Eidet  Svv, sykkelkoordinator Telemark   

Turid Leikvoll   Skien kommune 

Henrik Duus   Svv, regional sykkelkoordinator, Veg og transport 

Arild Nærum    Svv, Samfunnsseksjonen, TS-revisor 

Laila Felix   Svv, Samfunnsseksjonen, prosessleder 

Klaus Ottersen   Svv, Samfunnsseksjonen, rapportskriver 

 
 

Gruppen deltok på HAZID samling 23. oktober 2017 og har fungert som høringsgruppe for 

rapporten. Samlet sett har gruppen kompetanse innen trafikksikkerhet, vegplanlegging, 

tunnelsikkerhet, vegforvaltning, trafikantatferd og drift- og vedlikehold. 

 

I forkant av samlingen, hadde prosessgruppen møte med regional tunnelforvalter, Snorre Olufsson, 

for innspill til saken, 19. oktober. 

 

 Vurderingskriterier  

 

Vegnormalene har hjemmel i Veglovens §13 anlegg på offentlig veg. Normalene for vegbygging 

danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. Målet med normalene er 

effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og best mulig tilpassing til bebyggelse, og 

landskap. Vegnormalene vil derfor måtte inneholde endel standardkrav. Vegnormalene, som er 

minimumskrav, skal likevel gi frihet til å velge andre løsninger tilpasset forholdene på stedet.  

  

Ved en risikovurdering er det invitert med personer som har nødvendig bakgrunn og kompetanse til å 

vurdere om løsningene som er planlagt tilfredsstiller normalenes krav eller ikke, og om det vil være 

nødvendig å gå utover minimumskravene for å få tilfredsstillende løsninger. I en risikovurdering er 

det trafikksikkerhet som vurderes. Ved tunneler er det i tillegg brannsikkerhet og 

evakueringsmulighet. Vurderingen tar for seg hvert enkelt element for å se om det innehar det 

sikkerhetspotensialet som er nødvendig for å oppfylle nullvisjonens mål. Her vil deltakernes 

erfaringer fra trafikkulykker og hendelser i tilsvarende løsninger trekkes inn og tillegges vekt.  
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2. Beskrivelse av analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 

 Plannivå 

Oppfølging av konseptvalgutredning (KVU) og grunnlag for konsekvensutredning. 

 Planens innhold  

Planen inneholder 9 strekninger. I risikovurderingen er det hovedsakelig fokusert på kryssløsninger, 

avstand mellom tunell og kryss samt gang- og sykkelløsninger.  
 

 

Nr. Prosjektnavn Beskrivelse 

1 Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen Dimensjoneringsklasse i henhold til ny N100, 

høringsutgave des. 2016 

2 Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand Lite forskjell på H5 og H7 - H5 må også ha to 

løp (sikkerhet, rømning) 

3 Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp Trafikkmengde 2011: 3500 (14 % lange) 

4 Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk Primært 2-feltsveg 

4b Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk Regner også på en løsning med 4-feltsveg 

5 Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein Legger 4 felts tunnel til grunn. Forbikjøring både 

opp og ned. Tunnelen er 2,2 km lang med 

stigning. 

6 Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen Trasé delvis i dagens fv. 48 Bjørntvedtvegen. 

7 Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua) Vanskelig å få til mer enn 60 km/t på denne 

vegen. 

8 Fv. Sentrumstunnelen Skien KVU-linja, men uten kryss i fjell. Forutsetter ett 

løp. 

9 Fv. 32 Borgeåsen - Menstad Legger til grunn at dagens fv. 32 stenges for 

gjennomkjøring 
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 Trafikkgrunnlag og vegstandard 

 

Nr. Prosjektnavn Dim. 

klasse 

ÅDT (1000) 

Kjt/t 

Veg-bredde (m) 

1 Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen H1 <6 9 

2 Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand H7 > 12 20 

3 Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp H4 4-6 10 

4 Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk H5 6-12 12,5 

4b Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk H7 > 12 20 

5 Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein H5 6-12 12,5 

6 Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen H1 < 12 8,5 

7 Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua) H1 < 12 8,5 

8 Fv. Sentrumstunnelen Skien H1 < 12 8,5 

9 Fv. 32 Borgeåsen - Menstad H7 > 12 20 



Sist revidert 17.11.2017  Side 9  

3. Identifiserte sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak 
 

 

 

Generelle sikkerhetskommentarer:  

 

Dimensjonering: 

Dimensjoneringsklasse av veger velges i en overordnet planprosess ut fra en helhetsvurdering av 

ruta/ vegnettet den planlagte parsellen inngår i. Det er en målsetting at vegstandarden skal være 

ensartet over lengre strekninger. Dimensjoneringsklassen setter krav til enkeltelementene i 

linjeføringene og gir dermed føringer for hastighet, minste siktlengde, kurvatur mv. 

 

Gående og syklende:  

Nasjonal transportplan 2018-2029 er tydelig på at tilrettelegging for gående og syklende må ivaretas i 

all areal- og transportplanlegging. Sykkelandel skal estimeres til 10-20%. Det er en ny tankegang om 

å tiltrekke seg transportsyklistene gjennom hele året og tilrettelegge for at de kan sykle i ekspressfart. 

Forskrift etter Vegloven § 13 sier at det «ved planlegging og utbygging av vegnettet skal fastlegges 

hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles». Det betyr at hvis de myke trafikantene ikke har 

alternative ruter, må de kunne bruke vegen.     

 

Sikkerhet i tunnel – brann og redning: 

Alle tunneler krever plass til sikkerhetsutrustning utenfor tunnel på begge sider, minimum 150 meter. 

Det bør være mulighet for tovegs trafikk i ett løp ved planlagte stenging. Dette krever ytterligere 

plass mellom tunnelportal og kryss/rundkjøring på utsiden.  

 

Inndeling i 9 elementer  

I rapportene er hvert av prosjektene risikovurdert og delt inn i elementer fra 1-9. I hvert element er 

det først en gjennomgang av sikkerhetsproblemer, deretter vurdering av risiko, forslag til 

risikoreduserende tiltak og estimert en risiko etter tiltak.       
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 3.1 Element 1 Rugtvedt - Surtebogen 

 

 

 

                       

                                  Figur 1: Kart over strekningen mellom Rugtvedt og Herre. vegkart.no 

 

Det foreligger to løsninger mht. avslutning av ny veg. Den ene avsluttes ved Findal, den andre ved 

kryss ved Skjerke.  

 Element Prosjektbeskrivelse 

1 
 

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen (Bamble). 

Planlagt veg er totalt 4000 m lang. Ca. 800 m er planlagt med forbikjøringsfelt, dvs. 

3 felts veg. 

Løsningen er vist med 7% stigning etter kryss mellom fv. 354 til fv. 353. 

De første ca. 1880 meterne går i jomfruelig terreng til Findal. Her skal det bygges 

nytt T-kryss på begge sider av vegen, og det vil være et utfordrende område med 

hensyn til trafikkavvikling. Det skal også bygges ny bru, ny gang- og sykkelveg og 

en G/S overgangsbru i dette området. Videre er det et par andre strekninger som 

kommer i konflikt med dagens fylkesveg. 

Dette gjelder også de siste 3-400 meterne mot Surtebogen, der dagens fylkesveg for 

en stor del skal brukes til ny gang- og sykkelveg. 

ÅDT 5000. 9 m 2-feltsveg med forbikjøringsfelt, Forsterket midtoppmerking.  

Gs-tilbud langs deler av dagens veg opprettholdes. Det forutsettes god belysning i 

krysningspunktene. 

Kryss Skjerke 

Burvall Findal 
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 Rugtvedt 

 Sikkerhetsproblemer  

a) Undergang med vegrekkverk over- siktproblem 

 Ikke fortau gjennom undergang, krapp kurve, dårlig stoppsikt, skiller ikke gående og syklende  

 i undergangen. 

b) Kort avstand mellom avkjørsel til Lasses kafeteria og krysset.  

c) Syklister til næringsområdet/barnehage ingen løsning tett til kryss 

d) 7% fall på vegen ned til kryss 

 

 Vurdering av risiko: 

Risiko estimeres til Viss   

 

 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 

Rekkverk over undergangen, gs-løsning må sees på i forhold til utbyggingsplaner for området. 

 

Findal  

 

 

Figur 2: Kryss på Findal. Kopling mellom eksisterende- og ny veg  

 

 

 

 

Eksisterende fv. 353 

Planskilt gs-kryssing 

Fv. 206 Høenveien 
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Figur 3: Kartet viser hvor ny veg er planlagt.  

 

 

 

 Sikkerhetsproblemer  

 a) Forbikjøringsfelt uten midtrekkverk øker faren for ulykker med høy risiko 

 b) Manglende gs-løsning mellom kryss Findal og kryss Høen. 

 c) Omvei for passasjerer til buss via planskilt løsning for gs-trafikk, medfører villkryssing. 

 d) Mye villkryssing i kryss Findal. 

 

 

 Vurdering av risiko 

Risiko estimeres til Middels  

 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Forbikjøringsfelt krever midtrekkverk 

 Undergang mellom Høen og kryss Findal 

 

 

 

 

 

 

Planskilt gs-kryssing 

Findal boligfelt 



Sist revidert 17.11.2017  Side 13  

 Burvall alternativ 1  

 

 Sikkerhetsproblemer  

 a) Standardsprang 

 b) Hvis prosjektet avsluttes før høy skjæring (m 2400) ledes trafikantene over på smal veg. 

 c) Alvorlig standardsprang. Kommer inn i et smalt parti som kan gi møte- og 

    utforkjøringsulykker.  

 d) Mister Gs-tilbud. Standardsprang fra begge sider ca. 1600 meter.  

 e) Eksisterende veg som ikke berøres av skissene har et smalt parti som medfører 

     standardsprang.   

 

 Vurdering av risiko  

Risiko estimeres til Viss 

 

 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Bør fullføres 

Lav 

 

 Burvall Alternativ 2. Tilknytting ny veg v/ Skjerke 

 

 Sikkerhetsproblemer  

Gs-kryssing av veg til Skjerke er dårlig. Dårlig sikt mellom sykkel og bil. Båtutsetting, 

tungbil/blindsone problematikk. 

 

 Vurdering av risiko  

Risiko estimeres til Lav 

 

 

 

 

Gruppa mener at den nye vegen må fullføres for å unngå et enda større standardsprang 

mellom ny- og dagens veg jmf. alternativ 2. Trafikken kommer på en trefeltsveg og avsluttes 

rett før smal veg og med bebyggelse tett opp til. Her er det registrert hendelser med tunge 

kjøretøy som møtes.      
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 Surtebogen – Separat gs-løsning 

 

                               
 

        Figur 4: Figuren viser kryss på Surtebogen 

 

 Sikkerhetsproblemer  

Gs-tilbud uten tilstrekkelig belysning på gammel veg. 

 

 Vurdering av risiko 

Risiko estimeres til Lav 

 

 Forslag til risikoreduserende tiltak   

 

Hvis ny veg ledes til Skjerke vil risikoen øke fordi det blir et standardsprang mellom gammel 

og ny veg 

 

Risiko Viss 

  

Gruppens anbefaling 

 

Alternativ 1 med koplingspunkt på Findal løser ikke risikoen ved Burvall med smalt parti.  

Ved alternativ 2 føres ny veg frem til koplingspunkt ved Skjerke gjør at risikoen ved Burvall 

er løst. Men det må gjøres en bedre gs- tilkopling.   

 

Gs-undergang 
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 3.2 Element 2: Rv 36 Skjelsvikdalen-Klevstrand (Herøyatunnelen) 

 

 

 

            

 Element Prosjektnavn 

2 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Klevstrand (Herøyatunnelen).  

Planlagt veg er totalt 4275 m lang, hvorav 2075 m to-løpstunnel med 1% fall. 

Vegen går fra Skjelsvikdalen, med overgang fra 2 til 4 felt fra Skjelsvikkrysset og 

nordover. Ny E18 skal kobles på i området. Det er ikke avgjort hvordan E18 vil gå 

på denne strekningen. Det er uansett særdeles utfordrende å få til planskilt kryss i 

Skjelsvikdalen, og det vil måtte gå på bekostning av flere næringsbygg.   

I Skjelsvikdalen går vegen i tunnel forbi Herøya til den kommer ut nord for 

Klevstrand. Planskilt kryss vil naturligvis være svært krevende også her, og det vil 

medføre innløsning av en rekke hus. I tillegg vil løsningen innebære store 

utfyllinger i Gunneklevfjorden. Det forutsettes at vegen går fra 4 til 2 felts veg rett 

før rundkjøringen på Øyekast.  

Påkobling til kryss på nye E18 inngår ikke. Det er ikke bestemt hvor det nye krysset 

blir, men dersom det blir på Ås (som i kommunedelplanen), betinger dette ny tunnel 

gjennom Brattås. Dette vil altså medføre store tilleggskostnader. 

Det forutsettes sykkelveg med fortau, gs-planskilt i kryss, ÅDT 14000, buss ledes 

via rundkjøring til Herøya.    

Plass til omlegging av trafikk til ett løp ved planlagte stengninger.  
 

Gs-løsning planskilt under 

c) 

a) 

b) 
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Figur: Viser kryss sør Skjelsvikdalen 

              

Figur 5. Kartet viser kryss nord Øyekast 

 

 Herøyatunnelen 

 

 Sikkerhetsproblemer 

a) Standardsprang i Skjelsvikkrysset. 4-felt til 2-felt i T-kryss. Ulykkesbelastet kryss i dag. 

b) Atkomst mellom E18 og ny Rv 36 er tungvint og ulogisk løsning fordi den fører til mye  

svingebevegelser og omvei.  

c) Kort avstand mellom planlagt ny rundkjøring lokalveg og ny tunnel v/ Brattås ut til ny E18.  

d) Betydelig tungtrafikk til Herøya.   

e) Manglende kopling til Herøya industripark 

f) Behov for planskilt løsning ved lokalveg, mellom tunnel og to-plankrysset. 

g) Bru og rekkverk?     

 

 Vurdering av risiko 

 

Risiko estimeres til Viss ved Skjelsvik og til Lav ved Klevstrand.  

 

 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Må tilpasse løsning med bedre overgang til kryss Skjelsvik. På Klevstandsiden må det ryddes 

i løsningen.  

e) 

f) 
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 3.3 Element 3 Knarrdalsstrand - Flakvarp 

 

 

 

       

Figur: Kryss øst Knarrdalstrand 

 Element Prosjektnavn 

3 Fv. 356 Knarrdalsstrand – Flakvarp. 

Planlagt veg er totalt 3490 m lang, hvorav 3190 m tunnel. 

Vegen går fra dagens rundkjøring ved Frednesbrua / Vabakkentunnelen. Det må på den 

første strekningen etableres et kryss som ivaretar dagens fv. 353 mot Flakvarp, fv. 49 til 

Klyve og adkomsten til Knarrdalsstrand renseanlegg / kommunens tekniske etat. Det 

forutsettes rundkjøring. 

Vegen går videre i tunnel inn i Skien kommune forbi Flakvarp. Der tunnelen kommer ut 

må det etableres et kryss mot Flakvarp (dagens fv. 353). 

Generelt om prosjektet 

Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet fv. 353 Knarrdalsstrand 

– Flakvarp i en eventuell fase 3. 

Det ble på 2000 tallet bygget fortau forbi bebyggelsen på Flakvarp. I 207 ble to 

flaskehalser (kurver/smal veg) utbedret i forbindelse med at vegen er omkjøringsveg for 

E18 når Kjørholt- og Bambletunnelen utbedres.  

Når disse tingene er utført, er ikke behovet for denne tunnelen presserende. 
 

a) +b) 

c) 
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Figur: Kryss vest Vold 

 

 Tunnel Knarrdalsstrand - Flakvarp 

 

 Sikkerhetsproblemer  

 

Kryss øst Knarrdalsstrand 

a) Kort avstand mellom rundkjøring og tunnel 110 m. (krav 145 m i 80 km/t)  

b) Kort avstand mellom rundkjøring og tunnel spesiell utfordring pga. 5 armet.  

c) Tungbil i tunnel til tungindustri i området er et sikkerhetsproblem om man kan lede dem i veg  

 i dagen. 

 

Kryss vest Vold  

d) Svært kort avstand mellom tunnelmunning og kryss (70 m) på Flakvarpsiden. Krav 2x  

 stoppsikt i T-kryss =290 m. 

e) Ut i skarp kurve fra tunnel 

f) Ikke gs-tilbud på Flakvarp 

g) Behov for gs-løsning fra kryss og vestover til Skien Havneterminal.  

 

 Vurdering av risiko 

Gruppen vurderer løsningen på Knarrdalsstrandsiden til en Viss risiko.  

På Flakvarpsiden er risikoen vurdert til Middels.  

Gruppen legger til grunn krapp kurvatur og kort avstand til kryss. 

d) 

e) 

f) 
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 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Gruppen mener tunnel Knarrdalsstrand-Flakvarp ikke løser noen sikkerhetsproblemer, men heller 

skaper noen nye. I forbindelse med vurdering av å bruke fv. 353 som omkjøringsveg for E18 ble det 

utført tiltak på strekningen. Disse tiltakene har løst utfordringene som var der, bortsett fra gs-løsning.    

Det bør derfor heller sees på en bedre gs-løsning frem til Flakvarp.     
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  3.4 Element 4 Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk (to-felt)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Kryss sør Bjørnstad 

 

 

 Element Prosjektnavn 

4a) Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk (To-felts veg).  

Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og 

elver/bekker. Vi går ut i fra at det her vil bli behov for en eller flere bruer, og vi 

antar 200 m totalt (aktuelt i profil 300-350, 1300-1350, 1700-1800). 

Det skal utarbeides Anslag for to alternativer: 

 4a) Tofelts veg (H5) 

 4b) Firefelts veg (H7) 

Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på Bjørnstad, dvs. at veglengden 

kortes med 150 m i forhold til C-tegning. 

Vegen går gjennom boligområder, dyrket mark og to grustak (Bugten og Nenset) 

før den kobles på i rundkjøring til prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein. 

Planskilt kryssing, gs-løsning under veg. 

  

Fremskrevet modell for trafikkberegning viser 24000 kjt/t i 2030 hvis alle 

prosjekter bygges. Da vil det gå 10000 kjt/t over Menstadbrua.  
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Figur: Kryss sør Bjørnstad 

 

a) 

c) 

d) 
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 Sikkerhetsproblemer  

 

Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk 

 

4a) 2-feltsveg (12 m 90 km/t planskilt kryssing)  

a) Mangler gs-tilkomst til Klyve fra rundkjøring.  

b) Myke trafikanter prioriteres ikke i kryssløsningen. Det blir omveg. 

c) Lite attraktivt for syklister langs høytrafikkert veg, trafikkstøy.  

d) For kort avstand mellom kryss. (Krav til 3 km ved rundkjøringer i hver ende)  

 

 

 Vurdering av risiko 

 

Risiko estimeres til Lav 

 

 

 

Gruppas anbefaling:  

Sykkelekspressveg må risikovurderes senere.   

Det skisseres plan for biltrafikk før man viser løsning for gående og syklende. Man bør påse 

at man finner gode løsninger for myke trafikanter ved å skissere ut løsninger for disse først. 

Behov for biltrafikk må bli på det arealet som er igjen.   
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 3.5 Element 4b: Rv. Bjørnstad – Kjørbekk (firefeltsveg)    

 

 

 

 

 

 Sikkerhetsproblemer  

a) Lang rett strekning med god veg som inviterer til høy hastighet   

 

 Vurdering av risiko 

 

Risiko estimeres til Lav         

             

  

                                                                                              

Gruppas anbefaling:  

Det skisseres plan for biltrafikk før GS. Bør skissere myke trafikanter først og se hvilket 

behov som er for biltrafikk/ plass som er igjen.   

 

 

 

 Element Prosjektnavn 

4b Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk. Firefelts veg (H7) 

Samme som 4 a, men som firefeltsveg, 20 m bredde, 80 km/t 

 

Kan ikke ha mer enn 80 km/t da det er mindre enn 3 km mellom kryssene og det er 

rundkjøring i hver ende. 
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 3.6 Element 5: Rv 36 Menstadbrua - Skyggestein  

 

 

 

 

 

Figur 7: kartet er hentet fra Google map 

 

 

 Element Prosjektnavn 

5 Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein.  

Planlagt veg er totalt 3600 m lang, hvorav 2230 m tunnel, 5% stigning, to-

løpstunnel med to felt i hver retning. Ivareta forbikjøring. (ÅDT 6600). To-løps er 

foreslått grunnet forbikjøring, ikke trafikkmengde. Ved stigning over 3% skal tiltak 

utredes.  

Vegen går fra dagens 5-armede rundkjøring på vestsiden av rundkjøringen. På den 

første strekningen går den på en grusrygg / delvis utfylling i sandtaket på Nenset. 

Traséen er lagt på sørsiden av industriområde Kjørbekk, og det er ikke forutsatt at 

bygninger skal løses inn. 

Det planlegges et kryss som sammenkobling av nord/sør trasé fra Bjørnstad til kryss 

med Telemarksvegen.  

Fra kryssingen med fv. 48 Bjørntvedtvegen legges vegen i tunnel under 

industriområdet Rødmyr og Hvitsteinåsen fram til kryss med fv. 353 / starten av 

pågående utbyggingsprosjekt rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand. 

Forutsetter fv. 51 Trommedalsveien stengt. 
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Menstad 

Ny rundkjøring 

Kjørbekk  
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Figur 8: Tegning C02. Nord på kartet er ned! 

 

260 m fra tunnelportal til rundkjøring. Gs-løsning over tunnel.  

 

 

 

 

 Kjørbekk 

 

 Sikkerhetsproblemer 

 

a) Kort avstand mellom 4- felt og inn i tunnel. 

b) Høy hastighet ut av tunnel, skifte fra 4 felt til 2 felt før rundkjøring. Vist kort avstand (50 m) 

fra tunnelportal til fletting.    

c) Kort veg til rømming i det frie, ivareta evakuering 

d) Manglende gs-løsning langs fv. 48. 

e) Rundkjøring på riksveg ikke tillatt ifølge håndbok. 

  

d) 

b

) 

a) 



Sist revidert 17.11.2017  Side 27  

 Vurdering av risiko 

 

Risiko estimeres til Viss 

 

 

 Rundkjøring Skyggestein 

 

 

 
 

 Sikkerhetsproblemer  

a) Kort avstand mellom tunnelportal og rundkjøring (100 m) 

b) Høy hastighet ut av tunnel, kort overgang med skifte fra fire- til tofelt.  

c) Mangler gs-løsning langs fv.48  

 

 Vurdering av risiko 

Risiko estimeres til Viss 

 

a) +b) 

c) 
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 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Lenger avstand til kryss ved å senke rv. 36 og la fv. 353 gå over. 

Risiko estimeres til Lav etter tiltak 

             

  

Gruppas anbefaling 

Det er planlagt rundkjøring på riksvegen. Det er ikke tillatt jmf. håndbok                                                                                                 
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 3.7 Element 6: Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen 

 

 

 

 
 

 

 Element Prosjektnavn 

6 Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen.  

Planlagt veg er totalt 1880 m lang. Det forutsettes at prosjektet starter i 

rundkjøringa på Kjørbekk, dvs. at veglengden kortes med 100 m i forhold til C-

tegning. Denne rundkjøringa er med i Anslaget for prosjekt 5. 

Vegen går fra planlagt rundkjøring på Kjørbekk, jf. prosjekt 5 Menstadbrua - 

Skyggestein. Traséen er lagt i en korridor inn mot Kjørbekk industriområde. De 

første 1000 meterne er ny veg, mens de siste 880 m fram til rundkjøring på 

Telemarksvegen går i dagens fv. 48 Bjørntvedtvegen. Det må påregnes at 

fylkesvegen må breddeutvides og forsterkes. 
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 Sikkerhetsproblemer  

a) To sykkelløsninger møtes i rundkjøring. (sykkelekspress opp fra Menstadbrua og generell 

sykkelløsning)    

b) Blanding av mange trafikantgruppe, tungtrafikk, mopeder, sykkel, (skoleelever til 

videregående- og barneskole og trafikanter til idrettsanlegg på Herkules). I tillegg kommer 

varelevering/ nyttekjøretøy.  

c) Tungtrafikk og mye trafikk tett opp til boliger v/ fv. 48 hvis det blir hovedveg. 

 

 Vurdering av risiko  

Risiko estimeres til Middels 

 

c

) 

b

) 

a

) 

Skole 
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 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Rydde/sanere/ legge om  

Maks tre trafikantgrupper på samme sted.  

Vegløsningen er lite egnet og leder til mer trafikk på dårlig veg.     

             

       

Risiko etter tiltak estimeres til Viss                                                                                                
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 3.8 Element 7: Fv. Ringveg Skien nord  

 

 

                        

                                            

 Myren 

 Sikkerhetsproblemer 

a) Ca. 40 m fra tunnelportal til rundkjøring på Myren side. 

b) Komplisert løsning for gs. Vanskelig å opprettholde gode tilbud, spesielt retning 

Jonassenbrua.     

c) Geometri utfordring. Spiss vinkel mellom 5 armer.  

 

 Element Prosjektnavn 

7 Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua).  

Planlagt veg er totalt 5410 m lang, hvorav 2,2 km tunnel under Gulset. 

Vegen går fra Semsmyra ved Børsesjø, der det bygges en rundkjøring. Vegen går videre i 

tunnel under Grini / Rising. Det blir en dagsone på ca. 300 m over jordene nord for 

industrien på Nylende. Her bygges en rundkjøring med påkobling av Nordre Risingveg 

(omlagt Mælagata) og videre påkobling mot Skien sentrum sørover. 

Vegen er videre lagt i tunnel under Mælagata før den krysser Falkumelva med en 210 m 

lang bru (Århusbrua) over til Hyni. Det er lavbrekk i tunnelen under Mælagata. 

Videre er vegen lagt i tunnel under Gulset / Strømdal før den kobles til rundkjøringen ved 

Myren. 

a) + c) 

c) 

b)

) 
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 Vurdering av risiko  

Risiko estimeres til Høy 

 

 

 

 
 

                     
         Rundkjøring Hyni (En ekstra veg fra Gulset via kryss Hyni.) 

 

 Sikkerhetsproblemer  

Ingen sikkerhetsproblemer identifisert       

                                                                                                 

 

 Vurdering av risiko 

Risiko vurderes til Lav 
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b) 

c) + d) 

d) 

a, b, c Børsesjø 
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 Mæla-Børsesjø 

 

 Sikkerhetsproblemer 

 a) Trafikk fra Gulset ledes alternativ veg til byen. Når trafikken blir lagt om fra Mælagata 

 medfører det at trafikken øker i Rektor Ørns gate.           

 b) Kort avstand mellom rundkjøring og kryss nordre Risingveg. 

 c) Kort dagsone mellom to tunneler med kryss i mellom. Utfordring ved hendelser med 

 røykutvikling.   

 d) Plass til sikkerhetsutrustning/ havarilommer. Må sees på som ett brannobjekt. Mellom 

 tunnelene i dagen er det 280 m. Havarilomme krever 190 meter.    

 

 Vurdering av risiko 

Risiko estimeres til Viss. 

Øker fra Lav ved dagens løsning til Viss  

 

 

a) 
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 Kryss Børsesjø 

 

Sikkerhetsproblemer  

a) Rundkjøring og T-kryss tett på hverandre. 

b) Skarpe kurver, gammel veg knyttet til 

c) Flomproblematikk ved gs-veg og fv. 32.  

    

 

 

Gruppens anbefaling 

Løsningen frarådes grunnet tilkopling i sydenden. Løsningen innebærer at trafikken ledes via Mæla 

til sentrumsgater og boligområder. Da flyttes problemet og risikoen øker.   
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 3.9 Element 8: Fv. Sentrumstunnelen Skien 

 

 

 

                      

 Kryss Gampedalen (sør for Bryggeparken) 

 

 Sikkerhetsproblemer 

a) Kort avstand mellom tunnel og rundkjøring. Før tunnel skal man passere jernbanen. I praksis 

går rundkjøringen rett inn i undergang. 

b) Gs- må krysse rundkjøring i plan rett utenfor tunnelportal.   

 Vurdering av risiko  

Risiko vurderes til Høy i begge ender 

 Element Prosjektnavn 

8 Fv. Sentrumstunnelen Skien. 

Planlagt veg er totalt 2020 m lang, hvorav 1925 m tunnel. 

I starten må det bygges en trearmet rundkjøring med kryss dagens fv. 32. Det må også 

bygges ny jernbaneundergang før vegen legges i tunnel forbi Skien sentrum, og den 

kommer ut ved Bergsland. Der planlegges det også en trearmet rundkjøring. 

Tunnelen går under boligområder hele vegen, og det kan bli utfordringer med lufting. 
 

a) 

b)

) 
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 Kryss Bergsland 

 

                           
 

 Sikkerhetsproblem 

a) Kort avstand mellom tunnel og rundkjøring (40 m) 

b) Kort avstand fra tunnelportal til gs-veg. 

c) Mangler tosidig gs-løsning 

d) Mangler kopling til overordnet vegnett og jernbane mm. 

 Vurdering av risiko          

Risiko vurderes til Høy 

                                                                                                

Gruppas anbefaling 

Løsningen anbefales ikke  

 

 

a

) 

b

) c

) 
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 3.10 Element 9: Fv. 32 Borgestad -  Menstadåsen 

 

 

 

 

 

 

                 
Strekningen Borgestad- Menstadåsen 

 

 

 Element Prosjektnavn 

9 Fv. 32 Borgestad – Menstadåsen 

Planlagt veg er totalt 3645 m lang, hvorav 2615 m tunnel. 

Vegen går fra dagens firearmede rundkjøring på Hovenga, og det er snaue 100 m fram til 

planlagt tunnelpåhugg. Tunnelen som er 1465 m lang stiger med 4,2 % opp til Buer, der 

det er en dagsone på i underkant av 1 km.  

Det planlegges et planskilt kryss i denne dagsonen, og det vil medføre store inngrep i 

både boligområder med blokker, barnehage mm. Mye av dette var under bygging i 2010 

(jf. Google Maps). Det blir også store inngrep i landbruksjord. 

Prosjektet fortsetter ned mot Menstad i en 1050 m lang tunnel med 5 % stigning. 

Tunnelpåhugget er tegnet i Skagerak Energis «Hauen sekundærstasjon», og dette bør 

justeres slik at det kommer inn som en fjerde arm i rundkjøringen ved Menstadbrua. Det 

er lagt til ca. 100 m tunnel i forhold til C-tegningen. 
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Kryss Hovenga (rundkjøring med 5 armer)  

Koping fra fv. 32 til Lilleelvgata til Augestad (stenger fv. 32 Borgestadsletta) 

 

 

                          

 

 Sikkerhetsproblemer  

 

 a) Kort avstand fra tunnelportal til rundkjøring (90m) 

 b) Økt press på rundkjøringen grunnet stengt Slottsbrugate   

 c) Rundkjøring forliten til å betjene trafikk 

 

 Vurdering av risiko 

Høy 

 

 

 

 

 

c

) 

a

) 

b

) 
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Kryss Buer (planskilt kryss) 

 

  

 

 

 a) Kort avstand mellom tunnelportal og akselerasjon/retardasjonsfelt (120m).  

 b) Kort avstand til å legge om trafikken fra to- til ett-løp ved planlagt stengning (krever minst 

 200 m til krysningsfelt) 

 c) Påkopling av fv. 33 

 d) Gs-kryssing fra øst mot vest.  

 

 Vurdering av risiko 

Viss 

 

 

a) + b) 

c

) 
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Menstadbrua 

 

 

 

 Sikkerhetsproblemer 

 

 a) Forverrer stigningsforhold for gående og syklende  

 b) Avstand fra tunnelportal til rundkjøring er for kort. 

 c) Fall på 5% ned mot rundkjøringen med fartsgrense 80 km/t (strekning på 4-5 km med to 

 tunneler, rett strekning og planskilt kryss inviterer til høy fart). 

 

 Vurdering av risiko 

Høy 

 

Anbefales ikke  

 

b

) 

a

) 

c

) 
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              Oppsummering  

 

Det forutsettes at skissene er vurdert på et overordnet nivå og det anbefales at skissene må vurderes 

selv om de er vurdert til lav risiko.  

 

Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike elementene er vurdert mht. risikonivå  

 

Element Prosjektnavn med delelementer Risiko Risiko etter tiltak 

1 Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen 

Rugtvedt 

Findal 

Burvall 1 

Burvall 2 (tilknytning Skjerke) 

Surtebogen gs-løsning/ 

  

Viss  

Middels  

Viss Lav 

Lav Lav 

Lav Viss (standardsprang) 

2 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Klevstrand 

Herøyatunnelen Skjelsvik 

Herøyatunnelen Klevstrand 

  

Viss  

Lav  

3 Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp 

Kryss Knarrdalstrand øst 

Kryss Flakvarp 

  

Viss  

Middels  

4 

a) 

b) 

Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk 

 2 felt 

4 felt  

  

Lav  

Lav  

5 Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein 

Kjørbekk 

Skyggestein 

  

Viss  

Viss Lav 

6 Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen 

 

Middels Viss 

7 Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua) 

Myren 

Mæla –Børsesjø dagens situasjon 

Mæla –Børsesjø ny løsning 

Kryss Børsesjø 

Frarådes  

Høy Lav 

Lav  

Viss 

 

8 Fv. Sentrumstunnelen Skien 

Kryss Gampedalen (sør for 

Bryggeparken) 

Kryss Bergsland 

Anbefales ikke  

Høy  

Høy  

9 Fv. 32 Borgeåsen - Menstad 

Kryss Hovenga 

Kryss Buer 

Anbefales ikke   

Høy  

Viss  

 

Gruppen anbefaler at Rugtvedt –Surtebogen fullføres for å unngå standardsprang ved Burvall, men 

det krever at sykkelløsning ved Surtebogen forbedres. På strekningen Skjelsvikdalen - Klevstrand må 

overgangen kryss Skjelsvik og kopling til eksisterende veg forbedres.   

Gruppen mener tunnel på strekningen Knarrdalsstrand - Flakvarp ikke løser noen 

sikkerhetsproblemer, men heller skaper nye. Tidligere utfordringer er løst ved forbedringsarbeid, men 

det mangler en god gs-løsning.  
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Strekningen Bjørnstad - Kjørrbekk må sykkelekspressvegen gjennom en egen risikovurdering. Det 

skisseres plan for biltrafikk før en viser plan for gående og syklende. Det kan medføre at det ikke blir 

tilstrekkelig areal til å lage gode løsninger for myke trafikanter i ettertid.      

Stekningen Kjørbekk – kryss Telemarksvegen ligger i et område med mange trafikantgrupper. Store 

kjøretøy/ varelevering i kombinasjon med skoleelever mm. Det anbefales maks tre ulike 

trafikantgrupper i samme område.       

Risingveg Skien nord løser ikke problemer. Trafikantene ledes utenfor sentrum og slippes på i 

bygater som ikke er egnet for økt trafikkmengde. Det er ikke slik at alle skal nord i byen.       

 

Løsning med sentrumstunnel og tunnel Borgestad – Menstadåsen frarådes av gruppa.  

 

 

 

 

 

 

 


