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 Sammendrag 

Med utgangspunkt i forslag til detaljregulering for E39 Storehaugen - Bruland i Sunnfjord kommune er det 

gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og 

bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). Denne ROS-analysen vurderer og 

analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle planområdet, og identifiserer behov 

for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til 

forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen. Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen 

(ferdig løsning), og forhold i anleggsperioden som har betydning utover anleggsområdet. 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart. 

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Skredfare (herunder, jord, flom, sørpeskred, steinsprang og snøskred) 

• Ustabil grunn 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Fremkommelighet nødetater (anleggsfase) 

• Vannforsyning 

• Avløpsanlegg 

• Økt ulykkesrisiko - viltpåkjørsler 

• Akutt forurensing 

• Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse 

 

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for viltpåkjørsler og akutt forurensning, og det ble derfor 

utført en risikoanalyse. Analysen av de to hendelsene viser høy sannsynlighet for å inntreffe, men med 

begrensede konsekvenser. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for begge hendelsene.  

Videre er det gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 

planområdet. Tiltakene er oppsummert i kapittel 6.2 og må følges opp i det videre arbeidet med både 

reguleringsplan og videre prosjektering.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 

all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 

og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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. Område 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." 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir sikkerhetskrav til naturpåkjenninger (TEK 17 § 7-1 til § 7-4), og det er gitt et 

generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot 

fremtidige naturpåkjenninger. Ved planlegging av veier gjelder sikkerhetskrav i Statens vegvesens N200 

Vegbygging (fra 2021). Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» (rev. 

2014) krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav 

om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over 

styrende dokumenter i kapittel 1.4. 

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle 

planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig 

utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen. 

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

• Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), og forhold i anleggsperioden som 

har betydning utover anleggsområdet.  

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 

1.3 Begreper og forkortelser 

Tabell 1.3 Oversikt over begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

Fare Forhold som kan føre til en uønsket hendelse 

Konsekvens Tap av verdier som følge av en uønsket hendelse 

Risiko Usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil inntreffe og hvilke 

konsekvenser den kan få 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive risiko 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket 

hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og 

konsekvensreduserende tiltak 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 

ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger 

Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe 
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Uttrykk Beskrivelse 

Sårbarhet Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede hendelser eller 

varige påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SVV Statens vegvesen 

DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

 

1.4 Styrende dokumenter 

Under vises en oversikt over styrende dokumenter som er grunnlag for denne ROS-analysen.  

Tabell 1.4 Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.1 NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger 2021 Standard Norge 

1.4.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) 

2008 Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

1.4.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-

840 

2017 Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

1.4.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk  2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.4.5 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.7 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse- og 

omsorgsdepartementet 

1.4.8 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.9 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare 

i arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.4.10 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 

innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

2010 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.11 Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning 

2018 Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

1.4.12 SVV rapport nr. 632 ROS-analyser i 

vegplanlegging 

26.02.20 Statens vegvesen 

1.4.13 Håndbok N200 Vegbygging  2021 Statens vegvesen 
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1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Under vises en oversikt over grunnlagsdokumenter som er benyttet i arbeidet med denne ROS-analysen  

Tabell 1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.1 E39 Langeland-Moskog, Kommunedelplan 

med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar 

med vedtak 

Juni 

2013 

Statens vegvesen, region 

vest 

1.5.2 E39 LANGELAND-MOSKOG, Sweco - Hovudrapport 

Risikoanalyse av 14 vegalternativ 

18.06.12 Safetec 

1.5.3 Vurdering av dimensjonerande trafikktal for E39 

Storehaug-Førde 

25.04.22 Statens vegvesen 

1.5.4 Trafikksikkerhetsrevisjon E39 Storehaugen - Førde Mai 22 Norconsult 

1.5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare 

Anbefalinger for innhold og gjennomføring av 

analysen i vegplanlegging (rapport nr. 530) 

12.02.18 Statens vegvesen 

1.5.6 NVE-veileder Nr. 1/2019 Vurdering av områdestabilitet 

ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. 

2019 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.7 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak. 

2020 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.8 NVE veileder Nr. 4/2022 Rettleiar for handtering av 

overvatn i arealplanar 

2022 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.9 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 

NVEs saksområder i arealplanlegging - Grunnlag for 

innsigelse. 

2017 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.10 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaks-

behandling. Rundskriv H-5/18 

2018 Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

1.5.11 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet 

1.5.12 Bebyggelse nær høyspenningsanlegg  2017 Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet 

1.5.14 Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 

kommunal planlegging 

2016 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap  

1.5.15 Sea Level Change for Norway 2015 Kartverket, 

Nansensenteret og 

Bjerknessenteret  

1.5.16 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 2015 Klimatilpasning Norge 

1.5.17 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.18 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 

Veiledning 

2017 Mattilsynet m.fl. 

1.5.19 Trusselvurdering 2022 Politiets 

sikkerhetstjeneste 

1.5.20 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering av 

sikkerhetsutfordringer 

2022 Etterretningstjenesten 

1.5.21 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

beredskap, Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat, Norges 

geologiske undersøkelse, 

Statens vegvesen, 

Miljødirektoratet, 

Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet, 

Riksantikvaren, Statens 

kartverk, m.fl. 
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2 Om analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse av analyseområdet og planlagt tiltak 

Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for ny E39 på strekninga Storehaugen – Førde i Sunnfjord 

kommune. Prosjektet omfatter ca. 3 km veg i dagen med relativt korte dagsoner for å kople seg til dagens 

E39 i sørvest (Storehaugen) og nordøst (Bruland) og ca. 7,5 km tunnel (figur 1). Planområdet omfatter også 

massedeponi ved Storehaugen (Espeland). 

Dimensjoneringsklasse for veg er hovedsakelig H2 og tunnel er planlagt bygd med tunnelprofil T14 og 

tunnelklasse C med ett felt i nordgående retning og to felt i sørgående retning. Stigning i tunnel er ca. 3,9 %. 

Framtidig omkjøringsrute er via eksisterende veg. Byggetrinn 1 som denne planen omfatter er en del av en 

større plan som strekker seg frem til Moskog, jf. gjeldende kommunedelplan (ref. 1.5.1).  

Varslet planområde er vist i figur 2.  

 

Figur 1 - Oversikt over planlagt tiltak, ny E39 trase. 
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Figur 2 - Oversikt over varslet planområde 
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3 Metode 

3.1 Innledning 

Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 

konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 632 «ROS-analyser i veg-

planlegging», (ref. 1,4,12) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare» (ref. 1.5.5). 

Metoden i SVV rapport nr. 632 tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» (ref. 1.4.8). Der det er blitt gjort tilpasninger er det gjort for å være relevant for 

vegprosjekter og for Statens vegvesen som vegeier. Norconsult har også gjort tilpasninger i forhold til begge 

de omtalte veiledningene for å kunne gi et best mulig resultat og analyse for planområdet. Nedenfor vises 

trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (Figur ), hentet fra DSBs veileder.  

 

Figur 5.1 Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 

ROS-analysen er utført på et tidlig tidspunkt i arbeidet med reguleringsplanen og det forelå ingen andre 

fagrapporter på tidspunktet. Se for øvrig tabell 1.5 for grunnlagsinformasjon.  

ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredninger, eller som inngår i 

konsekvensutredningen. 

Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. Når det gjelder 

anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og en 

sikker-jobb-analyser (SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes RISKEN. RISKEN er SVVs 

verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i byggherreforskriften. 

Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:  

• Naturfare 

• Tilgjengelighet  

• Samfunnsviktige objekter og virksomheter 

• Sårbare objekter og risikoobjekter 

• Trafikksikkerhet  

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Risikoevaluering og oppfølging 

Vurdere risiko og sårbarhet

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Sårbarhetsvurderinger

Identifisere mulige uønskede hendelser

Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet 
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• Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader 

3.2 Fareidentifikasjon 

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind og trafikkulykke. Farer er ikke stedfestet 

og kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis med 

hensyn til tid, sted og omfang. I kapittel 4.1 gjøres det en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en 

tabell utarbeidet av Statens vegvesen og gjengitt i deres veiledning ROS-analyser i vegplanlegging (ref. 

1.4.12). Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen. 

3.3 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhet defineres ofte som analyseobjektets manglende evne til å opprettholde og/eller gjenoppta sin 

funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse eller varig påkjenning. Robusthet er det motsatte, - fravær 

av sårbarhet.  

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 

sårbarhetsvurdering i kapittel 4.3. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 3.3 Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes  

 

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller svært 

sårbart.  

3.4 Risikoanalyse 

 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.3, tas videre til en detaljert hendelsesbasert 

risikoanalyse i Vedlegg I, dersom det er aktuelt. 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. I denne 

analysen er det benyttet sannsynlighets- og konsekvenskategorier gitt gjennom SVVs veiledning ROS-

analyser i vegplanlegging (ref. 1.4.12) Sannsynlighetskategoriene er gjengitt i figur 3. Konsekvensene vil blir 

vurdert med hensyn til “Liv/helse”, “Miljøskader” og “Fremkommelighet”, jf. figur 4.   

Sannsynlighet Verdi 

Høy Oftere enn en gang i løpet av 10 år 

Middels En gang i løpet av 10 år eller sjeldnere 

Lav En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere 

Figur 3 - Sannsynlighetskategorier, jf. tabell 5 i SVV rapport 632 (ref. 1.4.12) 
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Figur 4 - Konsekvenskategorier, jf. tabell 6 i SVV rapport 632 (ref.1.4.12) 

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) 

og faglig skjønn.  

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. 

Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise 

gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.  

3.5 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 

konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned 

til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 

av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 

konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av 

tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer 

sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak må vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 

eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 

som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut ifra en 

kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak 

ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever 

betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene. 
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3.6 Krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og skred, vil 

krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse av planer for 

utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom og skred. 

TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, 

dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke 

overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

Tabell 3.6-1 Sikkerhetsklasse for flom 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

F1 liten 1/20 

F2 middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

TEK 17 § 7-3 Sikkerhet mot skred 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke 

plasseres i skredfarlig område. 

 

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 

uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at 

største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. 

 
Tabell 3.6-2 Sikkerhetsklasse for skred 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

 

 Gjeldende retningslinjer Statens vegvesen  

I henhold til Statens Vegvesens håndbok N200:2021 (ref. 1.4.12) skal skredfare mot veg fra naturlig 

sideterreng vurderes, og eventuelle sikringstiltak skal planlegges ut ifra valgt sikkerhetsnivå. Ifølge 

N200:2021 er kravene som er gjengitt i figur 5 en tilpassing av sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven, TEK17. Statens vegvesen har tatt med trafikkmengde på vegen (ÅDT) inn i sine 

kategorier for hva som er akseptabel sannsynlighet for skred og knytter det opp mot skredsannsynlighet pr 

km veg.  

Også for flom stiller N200 krav til at veger som kan bli påvirket av flom skal tilfredsstille sikkerhetsklasse ut 

fra ÅDT og evt. omkjøringsmuligheter. Sikkerhetsklassene fremgår av figur 6.  
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Figur 5 - Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg, angir akseptabel samlet restrisiko for skred  
(tabell 1.12 i håndbok N200:2021, ref. 1.4.12) 

 

Figur 6 – sikkerhetsklasser for veg påvirket av flom.  

 

3.7 Prosess  

ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale for planområdet. 

Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per mai 2022. Det ble også 

gjennomført et analyse-/risikoidentifiseringsmøte den 24.05.22. Vurderingene foretatt i ROS-analysen, 

baserer seg på den samlede kompetansen til deltakerne i analysemøtet pluss den samlede kompetansen 

som Norconsult har i prosjektet.  

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten i vedlegg 1 brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert her ble 

analysert videre i en overordnet vurdering for planområdet.  
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Rapporten er skrevet av fagansvarlig samfunnssikkerhet Kevin Medby og oppdragsmedarbeider Julie 

Syversen, Norconsult. Rapporten har vært underlagt tverrfaglig kontroll i Norconsult.  

Tabell 3-1 - Deltakere i analysemøte 

Navn Etat Rolle/ fagfelt 

Truls Hansen Folkestad Sunnfjord kommune  

Berit Holme Sunnfjord kommune  

Jan Birger Moe Sunnfjord kommune Beredskapssjef 

Leif Halvor Kårstad Sunnfjord kommune  

Bernhard Øberg Sunnfjord kommune, 

brannvesenet 

Brannsjef 

Marius Pilskog Stein Sunnfjord kommune, 

brannvesenet 

 

Sindre Hoff Sunnfjord kommune, 

brannvesenet 

 

Roy Andre Solvåg-Hellevang Sunnfjord kommune, 

brannvesenet 

Branninspektør 

Steinar Håvik Statens vegvesen  

Siri Guldseth Statens vegvesen  

Øystein Bueie Holstad Statens vegvesen  

Magna Fondenes Vangsnes Statens vegvesen Planleggingsleder 

Kevin H. Medby Norconsult Samfunnssikkerhet/ ansvarlig for 

ROS-analysen 
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

4.1 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Statens vegvesen har utarbeidet en 

sjekkliste over aktuelle hendelser som kan være aktuell for veganlegg, denne fremgår av Vedlegg 1 

Sjekkliste for risikoidentifisering. Listen ble brukt som en hjelpeguide under analysemøtet (omtalt i kap. 3.7). 

Tema i listen i vedlegg 1 er blitt grovsortert og faretema som er/ kan være aktuelle for planområdet er gjengitt 

i tabellen under. I tabellen under er det gjort vurderinger knyttet til de vurderinger som er gjort for det enkelte 

temaet og om det vurderes som aktuelt for planområdet.  

Tabell 4.1 – Oversikt over relevante farer 

ID Fare Vurdering 

   

1-3 Skredfare (jord-, flom-, 

sørpeskred)  

Temaet vurderes som relevant for planområdet knyttet til 

tunnelportalene. Vurderes ytterligere i analysen.  

4,6 Steinsprang/snøskred  Temaet vurderes som relevant for planområdet knyttet til 

tunnelportalene. Vurderes ytterligere i analysen. 

7,8 Ustabil grunn/ kvikkleire  Det er gjort innledende geotekniske vurderinger og det er ikke 

identifisert særlige forhold på Storehaugen siden. Temaet vurderes 

derimot som aktuelt for Bruland siden og for fremtidig deponi.  

10,11 Flom (vassdrag/bekk) Planområdet vurderes lite utsatt på Storehaugen siden, men ligger 

tett på Jølstra, temaet vurderes.  

13 Isgang  Gjennom dette tiltaket vil det ikke blir etablert konstruksjoner over 

Jølstra, men det vil etableres en mur mot elva. Isgang kan oppleves 

i nedre deler av Jølstra, men det vurderes som et mindre problem i 

dette område. Temaet vurderes ikke ytterligere, men må komme inn 

i den hydrogeologiske vurderingen som skal utarbeides.   

15 Havnivåstigning og stormflo  Planområdet har en lokalisering som ikke medfører at de vil bli 

påvirket av havnivåstigning og stormflo. Temaet vurderes ikke 

ytterligere i denne analysen.  

18 Store nedbørsmengder, 

intens nedbør  

(som fører til overvann) 

Klimaet er i endring og det må tas høyde for oftere og mer intense 

nedbørsperioder. Det stilles krav til hvordan overvannshåndteringen 

skal etableres for nye vegstrekninger. Problemet for dette tiltaket er 

noe redusert gitt at en stor del av vegen går i tunnel. Dimensjonering 

av overvannsanlegg må gjennomføres i henhold til gjeldende krav 

herunder hensynta forventede endringer i klima. Temaet vurderes 

ikke ytterligere.  

19 Isnedfall  Dette vurderes ikke å være en aktuell fare for området da det 

etableres nye tunnelportalet gjennom tiltaket og det forutsettes at 

dette hensyntas. Vurderes ikke ytterligere.  

20 Ustabil skjæring  Det vil ikke bli høye skjæringer i forbindelse med tiltaket. Temaet 

vurderes ikke ytterligere.  

22 Annen naturfare – jordskjelv  Det finnes ikke nok informasjon om returperiodene for jordskjelv til å 

si noe om når et større jordskjelv kan skje (NORSAR). Norge er stort 

sett definert som et lavseismisk område, selv om enkelte deler på 

vestlandet har en høyere seismisk aktivitet.  Det er få konstruksjoner 

på denne strekningen og gjennom prosjektering må krav stilt i N200 

ivaretas. Vegen i seg selv vurderes i liten grad å være utsatt for 

jordskjelv. Temaet vurderes ikke ytterligere.  
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ID Fare Vurdering 

   

23 Omkjøringsmuligheter  Det vil her bli etablert omkjøring vi dagens E39 – temaet vurderes 

særskilt i analysen.  

24 Adkomst til jernbane, havn, 

flyplass 

Gjennom planen vil det bli etablert ny adkomst til Førde lufthavn, 

Bringeland. Gjennom anleggsperioden må dagens adkomst 

opprettholdes, evt. legges om for å sikre nødvendig 

fremkommelighet til lufthavnen. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

25 Fremkommelighet nødetater, 

hjemmesykepleie mv.  

Tiltaket vurderes å bedre fremkommeligheten for nødetater i en 

fremtidig utbygd situasjon. Ny veg vil redusere utrykningstider 

sørover i kommunen. Temaet vurderes likevel som aktuelt for 

anleggsfasen og spesielt på Brulandsiden.  

27, 

28  

Sårbart objekt - skole og 

barnehage, sykehus, 

helseinstitusjoner. 

Det er ikke lokalisert skole, barnehage (sårbare bygg i henhold til 

DSBs klassifisering) innenfor eller i umiddelbarnærhet til 

planområdet. Temaet vurderes ikke. 

30 Vannforsyning 

(drikkevannskilder- og 

ledninger) 

Hovedvannledning til Førde er lokalisert på Bruland og kommer i 

berøring med tiltaket. Det er ikke lokalisert overflate kilder innenfor 

eller i umiddelbar nærhet av planområdet. På Storehaugen er det 

lokalisert noen grunnvannskilder i nasjonal kartdatabase GRANADA.   

Temaet vurderes.  

31 Avløpsanlegg  Traseen slik den ligger på nåværende tidspunkt vil komme midt inn i 

en eksisterende avløpspumpestasjon. For kommunen vil det også 

være svært nyttig å kunne etablere en avløpsledning fra 

Skilbreiområdet gjennom tunnelen og ned til hovedrenseanlegget. 

Temaet vurderes.  

32 Eksisterende kraftforsyning  Det er kraftlinjer knyttet til det lokale distribusjonsnettet i området 

som tiltaket vil krysset. Det er samme type infrastruktur på Bruland 

siden. Linjene er eid av BKK Nett AS og det forutsettes at det er 

dialog knyttet til evt. behov for flytting av linjene. Temaet vurderes 

ikke ytterligere.  

34 Økt ulykkesrisiko  Ny vei vil bedre trafikksikkerheten i forhold til eksisterende E39 i 

området.  Videre vil det gjennom arbeidet bli etablert en ny veg i 

henhold til oppdaterte standarder. Det vil også bli gjort terreng 

forbedringstiltak på den delen av E39 som ligger innenfor 

planområdet som ikke blir bygget ny. Videre er det utført egen TS-

revisjon av tiltaket og det gjøres egen risikovurdering av tunnelen i 

henhold til krav. Temaet vurderes derfor ikke ytterligere i denne 

analysen.  

 

Det tas likevel med vurderinger knyttet til viltkrysning og 

viltpåkjørsler.  

35 Oppstuving i tunnel ved 

hendelser  

(Særskilte forhold som bør 

vurderes) 

Det er ikke identifisert særskilte forhold som vil medføre en slik 

oppstuving, forventet fremtidig ÅDT er heller ikke spesielt høy. 

Videre planlegges det med gode omkjøringsmuligheter. Temaet 

vurderes ikke ytterligere.  

35 Brannvann i tunnel ved 

hendelser  

(Særskilte forhold som bør 

vurderes) 

Det stilles i henhold til N500 krav om at det skal finnes 

vannforsyning med kommunalt trykksatt vann i tunnel. Temaet 

vurderes ytterligere i risikoanalyse for tunnel, og vurderes ikke 

videre i denne analysen.  

35 Kødannelse anleggsperiode  

 

Anleggsgjennomføring på Bruland vil være krevende også i forhold 

til trafikkavvikling. Er et område med mye kø på eksisterende 

vegnett. På Storehaugen vil anlegget være mer adskilt fra 
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ID Fare Vurdering 

   

(Særskilte forhold som bør 

vurderes) 

eksisterende veg og det vurderes ikke å være et aktuelt tema i det 

området. Temaet vurderes for planområdet på Bruland.  

36 Økt trafikk 

(og spesielt transport av farlig 

gods): 

Ny E39 vil ha transport av farlig gods, men ny veg vurderes å være 

en sikrere og ha bedre fremkommelighet for tunge kjøretøy også for 

kjøretøy som transporterer farlig gods enn dagens E39. DSB mottar 

på landsbasis årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig 

gods, 55 hendelser i 2015 (DSBs uhellsstatistikk for 2012). Dette 

tallet omfatter også hendelser med farlig gods på jernbane og ferge. 

Det settes ofte en evakueringsradius på ca. 3-500 meter ved slike 

tilfeller. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods vil 

forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods 

(rundt de store byene og langs hovedtrafikkårene). I de fleste 

tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til 

grunnen og til luft, og med små konsekvenser for liv og helse. 

Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er 

erfaringsmessig svært lav. Temaet vurderes ytterligere i 

risikoanalyse for tunnel, og vurderes ikke videre i denne analysen. 

37 Brannfarlig industri  Det er ikke lokalisert denne type industri innenfor eller i nærheten av 

planområdet. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

41 Annen fare – akutt 

forurensning 

Vurderes å være et aktuelt tema for anleggsperioden, spesielt siden 

en er nær eksisterende naturreservat på Storehaugen. Temaet 

vurderes. 

42 Annen miljøfare og 

miljøskader pga. større 

uønsket hendelse 

Anleggsdrift vil kunne påvirke eksiterende vannmiljø, eksempelvis 

med tilslamming av vassdrag. Anleggsarbeidet vil også kunne 

påvirke fugl i området og går tett på og delvis gjennom vernede 

vassdrag. Temaet vurderes.  

4.2 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom 

forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen ikke 

lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 

klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i slike 

kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en 

hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom den inntreffer. Vurderingene er derfor basert på 

eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet.  

4.3 Sårbarhetsvurdering 

Følgende farer fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse: 

• Skredfare (herunder, jord, flom, sørpeskred, steinsprang og snøskred) 

• Ustabil grunn 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Fremkommelighet nødetater (anleggsfase) 

• Vannforsyning 

• Avløpsanlegg 
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• Økt ulykkesrisiko - viltpåkjørsler 

• Akutt forurensing 

• Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse 

Temaet Kø dannelse anleggsperiode vurderes sammen med fremkommelighet nødetater.  

 Sårbarhetsvurdering skredfare 

I forhold til skredfaren er det startet opp vurderinger og undersøkelser fra Statens vegvesen sin side. Disse 

er ikke ferdigstilt til arbeidet med ROS-analysen. Foreløpige konklusjoner fra Statens vegvesen sine fagfolk 

er at tunnel påhogg på Brulandsiden i liten grad er berørt av skredfare. Det er heller ikke identifisert 

aktsomhetskart skred i NVEs kartdatabase som også omfatter kartlegging gjort av NGI i området. Denne 

nordlige delen av planområdet vurderes å være lite sårbart overfor temaet.  

Når det gjelder påhoggsområdet på Storehaugen er det noe mer komplisert da det er en høy skjæring/ 

skråning øst for portal området. Her er det og flere aktsomhetssoner for skred i NVEs kartdatabase. Det er 

gjennomført grunnboringer høsten 2021 for å få en bedre oversikt over løsmasser og fjell i området, men 

vurderingen her er ikke ferdige på dette tidspunktet. Foreløpige konklusjoner er at tiltaket er gjennomførbart 

og en vil oppnå tilstrekkelig sikkerhet for området i fremtidig driftssituasjon, men selve 

anleggsgjennomføringen må planlegges nøye. Denne delen av planområdet vurderes å ha liten sårbarhet for 

skred i fremtidig driftssituasjon, men svært sårbart for anleggsperioden. Dette er et tema som må følges opp 

når det foreligger ytterligere vurderinger fra Statens vegvesen, og nødvendige tiltak i anleggsperioden må 

identifiseres og følges opp. På tross av høy sårbarhet for anleggsperioden vurderes ikke dette ytterligere i en 

risikoanalyse.  

For deponiområdet er det ikke lokalisert aktsomhetsområder for skred og sårbarheten vurderes som liten for 

denne delen av planområdet.  

 Sårbarhetsvurdering ustabil grunn 

Når det gjelder grunnforhold så er det nylig etablert en kvikkleiresone på Brulandsiden i forbindelse med 

regional kvikkleire kartlegging. Utløpssonen ved skred fra dette området kan påvirke fremtidig veganlegg. 

Dette er en sone det er stor usikker knyttet til, og usikkerheten gjelder både om det er kvikkleire her og 

omfanget av et evt. skred. Det vil derfor bli gjort ytterligere grunnboringer for å dokumentere omfang av 

kivkkleire og kunne beregne stabilitet og evt. identifisere nødvendige tiltak. På nåværende tidspunkt er det 

vurdert at planlagt tiltak vil være gjennomførbart, men det vil kunne være behov for ytterligere tiltak i 

området. Dette forutsettes fulgt opp i de videre arbeidene med planen.  

Videre på Bruland siden må det gjennomføres geoteknisk prosjektering for hva en kan belaste grunnen med. 

Risiko for grunnbrudd er om en entreprenør legger på mer masse enn det beregningene viser, evt. at en 

etablerer andre fyllinger med skråninger enn beskrevet.  

Planområdet på Bruland siden vurderes som moderat sårbart overfor temaet skred. Dette vil kunne endres 

når det foreligger resultater av ytterligere undersøkelser i området og de geotekniske vurderingene er 

ferdigstilt fra Statens vegvesen sin side. Det gjøres ikke noen ytterligere risikoanalyse av temaet på dette 

tidspunktet.   

For Storehaugen er det normale grunnforhold, med organisk materiale over morene. Likevel gjennomføres 

det geotekniske undersøkelser i hele området da det er relativt store fyllinger som skal etableres i område. 

Resultatet fra disse er ikke ferdigstilt på nåværende tidspunkt. Denne delen av planområdet vurderes som 

lite sårbart overfor temaet.  
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Når det gjelder området for deponi så planlegges det der for deponering av 600.000 m3 masser. Det er ikke 

gjort grunnundersøkelser i deponiområdet pr. nå. I dag er området et myrområde der det vil være fare for 

grunnbrudd dersom en ikke er nøye ved etablering av deponiet. Tiltak for å ivareta dette vil være å utarbeide 

planer for etablering av deponi som må følges opp i anleggsfasen. Denne delen av planområdet vurderes 

som moderat sårbart, men med bakgrunn i at geotekniske vurderinger ikke er gjort på nåværende tidspunkt 

gjøres det ikke ytterligere risikoanalyse av temaet.  

 Sårbarhetsvurdering flom 

På Bruland siden av planområdet er det en aktsomhetssone for flom knyttet til Jølstra. Statens vegvesen har 

startet opp arbeidet med hydrologiske vurderer av området for å belyse temaet i forhold til utfordringer for 

veganlegget. Disse vurderingene er ikke ferdigstilt til denne utgaven av ROS-analysen. Likefult må prosjektet 

håndtere flom situasjonen i området og det legges til grunn at gjeldende krav i forhold til flom i N200 vil 

tilfredsstilles og at de tiltak som etableres ikke medfører større skade i en flomsituasjon for områder opp og 

nedstrøms veganlegget. Dette må det redegjøres for i den hydrogeologiske vurderingen som skal 

utarbeides. På denne bakgrunn vurderes planområdet som lite til moderat sårbart overfor flom.   

 Sårbarhetsvurdering fremkommelighet nødetater (anleggsfasen) 

På Bruland vil tunnelpåhugg ligge tett på dagens E39, videre vil anleggsområde måtte gå over dagens veg. 

Dette er et område hvor det er en del trafikk i dag og også kø problematikk morgen og ettermiddag. 

Gjennom anleggsperioden vil det og være massetransport ut av området og til et deponi (privat) i nærheten 

av anleggsområdet. Dette vil tilføre ytterligere trafikk av tunge kjøretøy i området.  

Anleggsperioden vil medføre at vegen i området må legges om, dette ligger allerede inne i planene for 

anleggsperioden. I den må fasen må omlagt veg ha god kapasitet slik at det ikke oppstår ytterligere trafikale 

utfordringer i området, vegen må også sikres mot flom.   

Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering vannforsyning 

I den nordlige delen av planområdet og vegens utløp på Bruland er hovedvannledning til Førde også 

lokalisert. Denne vil kunne komme i konflikt med eller bli negativt påvirket av nytt veganlegg og må følgelig 

hensyntas i den videre planleggingen. Dette er noe som vil være løsbart.  

På Storehaugen siden er det ikke VA infrastruktur som blir berørt, men det er planlagt en ny vannledning i 

samme området som planlagt fylling. Dette er også noe det vil være mulig å finne gode løsninger på 

gjennom videre planleggingsarbeid.  

Når det gjelder kapasitet til evt. slokkevann til tunnel er det bra kapasitet på Bruland siden. Skal det føres 

vann inn i tunnelen vil det være behov for tre pumpestasjoner. Kommunen ser for seg en pumpestasjon på 

kote 100, 180 og 260 og dermed tre nisjer i tunnelen der en må inn med trykkøkning. Det må for denne 

løsningen sikres redundans i systemet slik at det fungerer under uønskede hendelser, eksempelvis 

strømbrudd. Vannforsyning i tunnel vil også bli omtalt og vurdert i risikoanalyse og beredskapsanalyse for 

tunnelen som skal utarbeides i prosjektet.  

På Storehaugen er det lokalisert noen grunnvannsbrønner, disse er i hovedsak vannforsyning til enkelt 

husholdning. Disse vil kunne bil påvirket negativt av fremtidig vegutbygging i området. Det må derfor 

gjennomføres en kartlegging av brønnene i området. Det er en kjent sak at ikke alle slike brønner er 

registrert i den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Videre må registrerte brønner følges opp 
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gjennom anleggsfasen og det må identifiseres alternative løsninger for brønner som blir påvirket av 

utbyggingen. Sårbarheten for planområdet vurderes som liten til moderat.  

Når det gjelder kommunal VA infrastruktur vurderes sårbarheten som liten.  

 Sårbarhetsvurdering avløpsanlegg 

I den nordlige delen av planområdet og vegens utløp på Bruland vil vegen komme mitt inn i en 

avløpspumpestasjon. Det at dette er lokalisert så tidlig gjør at det er mulig å finne gode løsninger for flytting 

av stasjonen. Prosjektet må derfor følge dette opp videre.  

Videre vil det være et sterkt ønske fra kommunen sin side å få samlet avløp fra Skilbreiområdet og føre det i 

en avløpsledning gjennom tunnelen og til hovedrenseanlegget i kommunen. Videre vurdering av disse 

mulighetene er noe som prosjektet evt. må være i dialog med kommunen om.  

Det er også en eksisterende avløpspumpestasjon sør for krysset til Fv. 57, slik planene er på dette stadiet 

vurderes ikke denne å bli påvirket av tiltaket. Dersom dette skulle endre seg er det god dialog mellom 

Sunnfjord kommune og Statens vegvesen knyttet til andre forhold for VA-infrastruktur i prosjektet slik at det 

vil være løsbart. Om nødvendig vil følgelig prosjektet sørge for omlegging.  

Gitt at det så tidlig i prosjektet er identifisert at ny veg vil komme rett inn på en eksisterende 

avløpspumpestasjon og at det dermed vil være mulig å finne gode løsninger på dette vurderes sårbarheten 

som liten til middels.  

Når det gjelder boligrigg i forbindelse med anleggsgjennomføring er det ikke foretatt beslutninger om hvor 

det skal etableres, men det vil være et krav til slikt anlegg at det etableres utenfor anleggsområdet (HMS-

krav). Derfor vurderes ikke dette å medføre utfordringer knyttet til avløpsløsninger tett på eksisterende 

naturreservat. Boligrigg, som nevnt her, vil være et tiltak det må søkes om på vanlig måte.  

 Sårbarhetsvurdering viltpåkjørsler 

I området både nord og sør for tunnelen er det en del vilt, dette gjelder særlig hjort. Både å Storehaugsiden 

og på Bruland. På Bruland er situasjonen at trekker hjorten ned på jordende.  

Ny veg gjennom området som det legges opp til vurderes ikke å medføre en bedring av situasjonen og 

sårbarheten vurderes som moderat. Temaet vurderes ytterligere i en risikoanalyse.  

 Sårbarhetsvurdering akutt forurensning (anleggsperiode) 

Gjennom anleggsperioden vil det kunne inntreffe hendelser med akutt forurensing fra anleggsmaskiner, 

mobile drivstofftanker mv. På Storehaugen vil anleggsområdet i tillegg ligge tett på naturreservatene 

(Espelandsvatnet og Skilbreivatnet). Planområdet vurderes som moderat sårbart overfor temaet og det 

gjennomføres en risikoanalyse.  

 Sårbarhetsvurdering annen miljøfare og miljøskade pga. større uønskede hendelser.  

Alt anleggsarbeid vil kunne påvirke naturmiljø og vannmiljø spesielt, det gjelder følgelig også her. Et spesielt 

fokus er det på Storehaugen da en her er tett på Espelandsvatnet og Skilbreivatnet som er definert som 

naturreservat. Hendelser som kan medføre tilslamming av vassdrag må vies spesiell oppmerksomhet. Dette 

vil også gjelde på Brulandsiden. Sweco har på oppdrag for SVV gjort undersøkelser både i bekker på 

Storehaugsiden og Brulandsbekken, herunder har de også identifisert en del kompenserende tiltak. Statens 
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vegvesen vil innarbeide en del av de foreslåtte tiltakene. Samtidig skal det gjøres ytterligere undersøkelser 

på Espeland i området for massedeponi.  

Anleggsarbeidet vil også kunne påvirke fugl i området. I mai 2022 startet SVV opp med feltundersøkelser for 

å kartlegge og registrere fugleliv og hekking i området. Det legges til grunn at resultater fra dette arbeidet 

hensyntas i videre planlegging av anleggsarbeidene.  

Når det gjelder faren for forurensning av matjord ved deponering og behandling av ulike masser er dette 

også et tema som må følges opp i det videre arbeidet i prosjektet. Et viktig tiltak i denne sammenhengen er 

at det etableres et stort nok anleggsområde, dette gjelder både i forhold til HMS for anleggsarbeiderne og for 

håndtering av masser. Videre skal det i prosjektet både etableres en massehåndteringsplan og 

miljøoppfølgingsplan.  

Ved slike anleggsarbeider er det også en fare for å spre svartelistede arter. Dette er også et forhold som evt. 

blir identifisert gjennom naturkartlegginger for å identifisere om slike finnes i området og nødvendige tiltak 

identifiseres i den vurderingen eller i prosjektets miljøoppfølgingsplan.  

Som nevnt skal det etableres en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) i forbindelse med anleggsperioden. Dette 

temaet i sin helhet vil følges opp mer detaljert i det arbeidet. Planområdet vurderes derfor som lite til moderat 

sårbart overfor temaet i samfunnssikkerhetsperspektiv.   
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5 Omkjøringsveg 

Dagens E39 vil bli nedklassifisert til fylkesveg og fungere som omkjøringsveg dersom det er ulykker eller 

annet vedlikehold som medfører stengt tunnel mellom Storehaugen og Bruland. Som en del av prosjektet vil 

det bli etablert variable skilt som er med på å styre omkjøring. Dette gjelder også i Førde sentrum for å 

veilede bilistene når en kommer inn til Førde.  

Dagens vei har noen stigningsforhold og svinger som vil kunne gi utfordringer knyttet til tungtrafikken i 

omkjøringssituasjoner. Samtidig vil det kunne oppstå noen større avviklingsproblemer spesielt i morgen og 

ettermiddagstrafikken. Likevel vurderes dette som små utfordringer med omkjøringsvegen.  

Tilstrekkelig vinterdrift vil være viktig for å kunne opprettholde vegen som en omkjøringsveg, det bør 

vurderes om det skal være noe ekstra vinterdrift og brøyting av vegen gitt at den skal fungere som 

omkjøringsveg. Dersom det inntreffer situasjoner som medfører stengt tunnel og tunge kjøretøy kjører på en 

dårlig brøytet omkjøringsveg vil det fort oppstå trafikale problemer i Slåttebakkane området.  

Totalvurderingen er at dagens E39 med de tiltak som er identifisert knyttet til skilting, vintervedlikehold vil 

fungere som en god omkjøringsveg for ny E39 Storehaugen – Bruland.  
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6 Konklusjon og oppsummering av tiltak 

6.1 Konklusjon 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Skredfare (herunder, jord, flom, sørpeskred, steinsprang og snøskred) 

• Ustabil grunn 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Fremkommelighet nødetater (anleggsfase) 

• Vannforsyning 

• Avløpsanlegg 

• Økt ulykkesrisiko - viltpåkjørsler 

• Akutt forurensing 

• Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse 

 

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for viltpåkjørsler og akutt forurensning, og det ble derfor 

utført en risikoanalyse.  Analysen av de to hendelsene viser høy sannsynlighet for å inntreffe, men med 

begrensede konsekvenser. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for begge hendelsene.  

6.2 Risikoevaluering og oppfølging  

I tabell 2 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes frem og 

krever videre oppfølging. Dette er basert på de to hendelsene som er vurdert i risikoanalysen samt at det 

også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering er identifisert tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 

planområdet. Tiltakene er sammenfattet i tabellen nedenfor og må følges opp i det videre arbeidet. 
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Tabell 6-1 - Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført. skriv 
«og» «eller» hvis 

tiltak bør 
gjennomføres i 
flere faser eller 

valgfritt en av dem  

ROS-analyse 
[år]    
[strekning] 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforh
old 

Tiltak: 
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n

 

 

B
y

g
g

e
p
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s
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1-6 Skredfare 
((jord-, flom-, 
sørpeskred, 
steinsprang og 
snøskred) 

Tiltak identifisert gjennom pågående ingeniørgeolgiske 
vurdeirnger må følges opp i det videre arbeidet.  

 B
y
g

g
e

p
la

n
 

  

 

7,8 Ustabil 
grunn 

Tiltak identifisert gjennom de geotekniske vurderingene og 
gjennomførte grunnundersøkelser må følges opp i det 
videre arbeidet.  

 B
y
g

g
e

p
la

n
 

  

 

10, 11, 13 Flom/ 
Isgang 

Tiltak identifisert gjennom de hydrogeologiske vurderingene 
må følges opp i det videre arbeidet. 
 
Omlagt veg på Brulandsiden må sikres mot flom. 
 
Hydrogeologiske vurderingen må gjøre nærmere utsjekk av 
isgang i denne delen av Jølstra.   

 B
y
g
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e

p
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A
n
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g
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s
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e
 

 
 

18 – Store 
nedbørs-
mengder, 
intens nedbør 

Dimensjonering av overvannsanlegg må gjennomføres i 
henhold til gjeldende krav herunder hensynta forventede 
endringer i klima. 

 B
y
g

g
e

p
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n
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Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført. skriv 
«og» «eller» hvis 

tiltak bør 
gjennomføres i 
flere faser eller 

valgfritt en av dem  

ROS-analyse 
[år]    
[strekning] 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforh
old 

Tiltak: 

R
e

g
u

le
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n
g
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p
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n
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g
g
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p
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s
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24 - Adkomst til 
jernbane, havn, 
flyplass 

Gjennom anleggsperioden må dagens adkomst 
opprettholdes, evt. legges om for å sikre nødvendig 
fremkommelighet til lufthavnen 

 B
y
g

g
e

p
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n
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25 – Fremkom-
melighet 
nødetater, 
hjemmesykeple
ie mv. / 
35 – Kø 
dannelse 
anleggsperiode 

I forbindelse med anleggsperioden må dagens E39 på 
Bruland legges om, omlagt veg må ha god kapasitet slik at 
det ikke oppstår ytterligere trafikale utfordringer i området.  

 B
y
g

g
e

p
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n
 

A
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s
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e
 

 

 

30 – Vann-
forsyning 

Nødvendige avklaringer knyttet til omlegging av 
hovedvannledningen må avklares i det vider arbeidet.  
 
Skal det føres vann inn i tunnelen vil det være behov for tre 
pumpestasjoner. Kommunen ser for seg en pumpestasjon 
på kote 100, 180 og 260 og dermed tre nisjer i tunnelen der 
en må inn med trykkøkning. Det må for denne løsningen 
sikres redundans i systemet slik at det fungerer under 
uønskede hendelser, eksempelvis strømbrudd. 
 
Dialog med kommunen knyttet til vannledning på 
Storehaugsiden. 
 
Gjennomføre en kartlegging av grunnvannsbrønnene nær 
anleggsområdet på Storehaugsiden. R

e
g

u
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n

g
s

p
la

n
 

B
y
g

g
e

p
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n
 

  
 

31 – Avløps-
anlegg 

Nødvendige avklaringer knyttet til flytting av 
avløpspumpestasjon må avklares med kommunen i det 
videre arbeidet. Kontinuerlig dialog knyttet til annen 
infrastruktur må og opprettholdes.  
 
Dialog om evt. avløpsledning gjennom tunnelen må også 
ivaretas i det videre arbeidet. 

R
e
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n
g

s
p
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n
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Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført. skriv 
«og» «eller» hvis 

tiltak bør 
gjennomføres i 
flere faser eller 

valgfritt en av dem  

ROS-analyse 
[år]    
[strekning] 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforh
old 

Tiltak: 
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32 – 
Eksisterende 
kraftforsyning 

Det må opprettes dialog med BKK Nett AS knyttet til evt. 
omlegging av eksisterende kraftlinjer.  
 
 

 B
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34 – 
Viltpåkjørsler 

Det må etableres viltgjerde langs med de mest trafikkerte 
og uoversiktlige delene av strekningen. Dette vil spesielt 
gjelde ved tunnelportalene. Prosjektet må gjøre ytterligere 
vurderinger av dette behovet i de videre arbeidene.  

 B
y
g

g
e

p
la

n
  

  

 

41 – Akutt 
forurensning 
anleggsfase 

Det forutsettes at det i anleggsperioden opprettes og følges 

gode driftsrutiner for å unngå kjemikalieutslipp og annen 

akutt forurensing som følge av anleggsarbeidet. 

 

Områder for påfylling av maskiner må etableres på en slik 

måte at det reduserer faren for at akutt forurensning kan nå 

naturreservat i området. Det samme gjelder for eventuelle  

tanker for lagring av kjemikalier.  

 

Miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden.   A
n

le
g

g
s

fa
s

e
 o

g
 

 
 

42 – Annen 
miljøfare og 
miljøskader 
pga. større 
uønsket 
hendelse 

Innarbeide identifiserte tiltak fra Sweco knyttet til 
anleggsarbeid nær eksisterende bekker og vassdrag 
(naturreservat) 
 
Gjennomføre ytterligere undersøkelser på Espeland i 
området for massedeponi. 
 
Miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden  B

y
g
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Vedlegg 1 – Risikoanalyse 

 

Hendelse 1 viltpåkjørsler 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Tiltak: 

• Det må etableres viltgjerde langs med de mest trafikkerte og uoversiktlige delene av strekningen. 

Dette vil spesielt gjelde ved tunnelportalene. Prosjektet må gjøre ytterligere vurderinger av dette 

behovet i de videre arbeidene.  

 

  

I området både nord og sør for tunnelen er det en del vilt. Dette gjelder spesielt hjort og på begge sider 

av tunnelen. På Bruland er det spesielt at hjorten trekker ned på jordende.  

Ny veg gjennom området som det legges opp til vurderes ikke å medføre en bedring av situasjonen. I 

dag er den største andelen påkjørsler i Brulandområdet, det er mindre registrerte hendelser på 

Storehaugen. Her er det derimot identifisert noen krysningspunkt som blir benyttet pr. i dag og som vil 

kunne bli påvirket av vegen.  

Gitt analysens kriterier for sannsynlighet vurderes den å være høy.  

Liv/helse: Viltpåkjørsler medfører i hovedsak materielle skader. Men dette vil være avhengig av størrelse 

på dyr og treffpunkt. Kjøretøy har blitt sikrer de siste årene slik at konsekvensene ved slike hendelser 

har gått ned. Konsekvens for liv og helse settes til små (jf. analysens kriteriesett).  

Miljø: Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for miljø.  

Fremkommelighet: Konsekvens for fremkommelighet vurderes som små.  
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Hendelse 2 akutt forurensning anleggsfase 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Tiltak: 

• Det forutsettes at det i anleggsperioden opprettes og følges gode driftsrutiner for å unngå 

kjemikalieutslipp og annen akutt forurensing som følge av anleggsarbeidet. 

• Områder for påfylling av maskiner må etableres på en slik måte at akutt forurensning ikke når 

naturreservatområder 

• Drivstoff tanker, evt. tanker for lagring av kjemikalier må etableres på en slik måte at akutt 

forurensning ikke når naturreservatområder, herunder må det etableres oppsamlingsvern rundt 

disse.  

• Miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden. 

 

  

I anleggsperioden vil anleggsmaskiner i drift ha potensiale til å medføre akutt forurensning. Dette kan 

f.eks. skje i form av utslipp av drivstoff ved fylling, lekkasje fra tanker og maskiner (hydraulikslanger) det 

kan også omfatte utslipp av kjemikalier som blir benyttet i anleggsområdet.  

Gitt analysens kriteriesett for sannsynlighet vurderes denne å være høy.  

Liv/ helse: Hendelsen vil ikke medføre konsekvens for liv/helse. 

Miljø: Konsekvens for miljø vurderes å være middels, alvorlig skade med konsekvenser som vil ta noe 

tid å rette opp.  

Fremkommelighet: Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for fremkommelighet.  
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Vedlegg 2 – Sjekkliste for risikoidentifisering  

Denne sjekklisten er hentet fra Statens vegvesen sin rapport for ROS-analyser i vegplanlegging [14], den ble 

benyttet i analysemøtet. Aktuelle hendelser er gjengitt i rapportens hoveddel i egen tabell.  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt  

(ja/nei) 

Kommentar 

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av? 

Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid. 

Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 

1. Jordskred   

2. Flomskred   

3. Sørpeskred   

4. Steinsprang eller 

steinskred 

  

5. Fjellskred   

6. Snøskred    

7. Ustabil grunn/Fare for 

utglidning av vegbanen. 

  

8. Kvikkleireskred   

9. Undersjøiske skred, fare 

for utglidning av sjøbunn. 

  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

10. Flom i elv/vassdrag    

11. Flom i bekk   

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

12. Snøfokk   

13. Isgang  

(Broer er ofte utsatt, særlig 

lave broer) 

  

14. Bølger   

15. Stormflo   

16. Vindutsatt (inkl. lokale 

forhold, f.eks. kastevind) 

  

17. Sandflukt   

18. Store nedbørsmengder, 

intens nedbør  

(som fører til overvann) 

  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

19. Isnedfall  

(Primært relatert til 

skjæringer, tunnelportaler og 

under broer) 
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20. Ustabil vegskjæring, 

nedfall fra skjæring. Høye 

skjæringer over 10 m.  

  

21. Skogbrann/lyngbrann   

22. Annen naturfare (f.eks. 

sprengkulde/frost/tele/tørke

/nedbørsmangel, jordskjelv – 

ifm. bru/tunnel) 

 

 

 

  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med ? 

23. Omkjøringsmuligheter   

24. Adkomst til jernbane, 

havn, flyplass 

  

25. Tilkomst for nødetater   

26. Adkomst 

sykehus/helseinstitusjoner 

  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse 

med? 

27. Skole/barnehage   

28. Sykehus/helseinstitusjon   

29. Flyplass/jernbane 

/havn/bussterminal 

  

30. Vannforsyning 

(drikkevannskilder- og 

ledninger)  

  

31. Avløpsinstallasjoner   

32. Kraftforsyning, og 

datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken 

luftspenn eller trafostasjoner) 

  

33. Militære installasjoner   

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

34. Økt ulykkesrisiko  

(f.eks. viltpåkjørsler, 

utforkjøringer og andre 

trafikkulykker)  

  

35. Særskilte forhold som bør 

vurderes/er vurdert i en 

trafikksikkerhetsrevisjon 

  

36. Økt trafikk 

(og spesielt transport av 

farlig gods): 
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- Skole/barnehage 

- Sykehus/helseinstitusjoner 

- Boligområder 

- Tunneler 

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i 

forbindelse med? 

37. Særlig brannfarlig 

industri 

  

38. Naturlige farlige masser 

(f.eks. alunskifer og 

sulfidmasser) 

  

39. Forurenset grunn   

40. Terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

  

41. Annen fare i omgivelsene   

42. Annen miljøfare og 

miljøskader pga. større 

uønsket hendelse 

  

 

 


