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 Forord 

Denne rapporten er utarbeidet som del av grunnlaget for kommunedelplan med konsekvens-

utredning for ny rv. 5 på strekningen Erdal-Naustdal i Sunnfjord kommune. Planprogrammet ble 

fastsatt av Sunnfjord kommune 19.12.2019. Tiltakshaver er Statens vegvesen, og Norconsult er 

konsulent for kommunedelplanen med tilhørende fagutredninger. 

I prosjektet er det både utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med kravene i 

plan- og bygningsloven og en 3R-vurdering. For begge de to vurderingene er det lagt til grunn Statens 

vegvesens Rapport 632 ROS-analyser i vegplanlegging. 3R vurderingen er en vurdering av temaet 

samfunnssikkerhet i tidligfase som er forholdsvis lik de ikke-prissatte vurderingene som gjøres i 

konsekvensutredningen. Denne rapporten oppsummerer begge de to vurderingene og analysene 

som er gjort for deltema samfunnssikkerhet.   

Kontaktperson og prosjektleder hos Statens vegvesen er Magna Vangsnes. Fagansvarlig for 

samfunnssikkerhet hos Norconsult er Kevin Medby, med Hans Petter Duun som oppdragsleder. 

 

18.12.2020 

Førde  
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Sammendrag 

Med utgangspunkt i forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for ny rv. 5 

Erdal – Naustdal, 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). Det er i 

tillegg gjennomført en 3R-vurdering av prosjektet. 3R-vurderingen gir en beskrivelse av prosjektets 

innvirkning på samfunnssikkerheten, ved hjelp av begrepene robusthet, redundans og restitusjon. 

Det benyttes pluss-minus metode og 3R metoden benyttes for å skille de ulike alternativene ut fra 

samfunnsikkerhetsperspektivet.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for valg av trasé for fremtidig ny robust rv. 5. Det er 

gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet: 

• Skred (jord-, flom-, sørpeskred) 

• Steinsprang/ snøskred 

• Ustabil grunn/ kvikkleire 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Isgang 

• Erosjon 

• Havnivåstigning og stormflo 

• Isnedfall 

• Ustabil skjæring 

• Annen naturfare – jordskjelv 

• Omkjøringsmuligheter 

• Fremkommelighet nødetater, hjemmesykepleie mv.  

• Skole og barnehage (sårbart objekt) 

• Avløpsanlegg 

• Vannforsyningsanlegg 

• Eksisterende kraftforsyning 

• Økt ulykkesrisiko 

• Brannfarlig industri 

• Akutt forurensning 

• Oppstuving i tunnel ved hendelser 

• Brannvann i tunnel 

• Kødannelse anleggsperiode 

For disse hendelsene er det gjennomført en overordnet sårbarhetsanalyse som på dette 

overordnede plannivået vurderes som tilstrekkelig for å identifisere hvilke samfunnssikkerhets 

problemstillinger det må arbeides videre med i neste planfase og detaljering av prosjektet.  

Sårbarhetsanalysen viser at alle identifiserte faretema må følges opp i de videre fasene. Likefult er 

det ikke identifisert forhold som på nåværende grunnlag kan utelukke et alternativ ut fra et 

samfunnsikkerhetsfaglig perspektiv. I den sammenheng må det poengteres at grunnforholdene 

spesielt for alternativ E2 og E3 basert på de innledende konklusjonene fra grunnundersøkelsen 

vurderes som noe utfordrende, spesielt i forhold til sikring i anleggsfasen.  

Videre vurderes alternativ N4 samlet sett som et mer sårbart alternativ i Naustdal, dette gjelder både 

i forhold til anleggsgjennomføring og alternativets utforming med kurve som starter rett ut av 

tunnelen. Det må her også bemerkes at N11 og N12 påvirker flomregimet i Nausta i størst grad, men 
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her kan det gjøres tilpasninger ved valg av bru-utforming som gir en mindre påvirkning av sidearealer 

enn nødvendig.  

Alternativ N11 og N12 vil medføre en økt robusthet i Naustdal ved at det gjennom lokalvegnettet for 

disse alternativene etableres en ny adkomst til boligområdet øst for Nausta som også inkluderer 

sykehjemmet. Dermed vil det bli to mulige kjøreruter til disse områdene.   

For alle alternativ er det identifisert en stor sårbarhet knyttet til omkjøringsmuligheter ved hendelser 

i tunnel. Dette er hendelser som i verste fall kan medføre stengning av tunnel i lengre periode med 

tilhørende lange omkjøringsmuligheter. For å sikre nødetatene tilstrekkelig fremkommelighet bør 

eksisterende rv. 5 defineres til å være en beredskapsveg når ny rv. 5 åpner. 

3R-vurderingen som er gjennomført for de ulike alternativene viser at følgende gjennomgående 

alternativ vurderes som det beste ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv: E1-N11 eller E1-N12. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Rv. 5 er hovedveg mellom Førde og Florø, og via E39 er det i Førde tilknytning sørover mot Bergen, 

østover mot Oslo og nordover mot Trondheim. Rv. 5 knytter sammen viktige nærings- og 

samfunnsfunksjoner i kommunene i Sunnfjordregionen. Strekningen på rv. 5 mellom Erdal og 

Naustdal er svært skredutsatt med mange registrert skredhendelse. Statens vegvesen har derfor satt 

i gang arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for å fastlegge framtidig vegtrase som 

gir skredsikker, effektiv og trygg veg. Planen skal legge grunnlag for videre regulering.  

1.2 Føringer for kommunedelplanarbeidet 

Nasjonale forventinger  

Planarbeidet legger til grunn flere relevante nasjonale føringer og premisser. Dette gjelder blant 

annet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt i 2019 [1]. De nasjonale 

forventningene gir mål, oppgaver og interesser som det skal legges særlig vekt på for utvikling av et 

sosialt og økologisk bærekraftig og trygt velferdssamfunn. 

Nasjonal transportplan 

Planarbeidet legger til grunn målene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 [3] der hovedmålene 

gjelder bedre framkommelighet, nullvisjon for trafikkulykker, reduserte klimagassutslipp og 

reduserte miljøkonsekvenser. 

Strekningen rv. 5 Erdal-Naustdal ligger ikke inne som prioritert prosjekt i gjeldende Nasjonal 

transportplan for perioden 2018-29. I handlingsprogrammet er det satt av til sammen 22 mill. 2018-

kr. til mindre skredsikringstiltak i Skredvika (fanggjerde) i 2022 og 2023 [5]. Til utarbeiding av NTP er 

det utarbeidet rutevise riksvegutredninger.  Rv. 5 mellom Førde og Naustdal er del av rute 5C. I 

riksvegutredningen for rute 5C er strekningen omtalt som veg med mangelfull geometri i forhold til 

trafikkvolum, stor skredfare og manglende tilbud for gående og syklende [4]. 

Planprogram 

Planprogram for kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen og ble fastsatt av Sunnfjord 

kommune 11.12.2019 [2]. Planprogrammet omtaler formålet med planarbeidet og avklarer rammer 

og premisser for den videre prosessen. Planprogrammet gir også en oversikt over problemstillinger 

for planarbeidet, og hvilke utredninger som må utføres for å klargjøre vesentlige virkninger av 

tiltaket. Denne rapporten tar for seg temaet samfunnssikkerhet i tråd med føringene i 

planprogrammet. 

1.3 Formål og mål for prosjektet 

 Formål, skredsikring 

I en oversikt over skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet i region vest fra 2015, har Skredvika den 

syvende høyeste skredfarefaktoren. Uregelmessige stengninger av vegen ved skred fører også til 

konsekvenser for folks mobilitet, samfunnssikkerhet og beredskap, der sentralsykehus, politi og 

brannvesen har store utfordringer med å opprettholde normal drift. På dagens veg tar det ca. 12 

minutter å kjøre mellom Førde og Naustdal. Alternativ omkjøringsveg har reisetid fra Førde til 

Naustdal på om lag 2 timer og 45 minutt langs veg med til dels meget dårlig standard. 
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Figur 1-1: Registrerte skred på strekningen. Kilde: NVE. 
 

 Samfunnsmål 

I planprogrammet er det formulert samfunnsmål for tiltaket. 

Nasjonalt: Vegruten er et av flere hovedsamband mellom øst og vest. Utbedring av vegstrekningen i 

dette prosjektet vil forkorte reisetiden og gi tryggere og mer effektiv transport. Oppgradering av 

vegstandarden og skredsikring vil gi bedre trafikksikkerhet og bedre regularitet. 

Regionalt: Bedre regularitet og forkorting av reisetid og reduksjon i transport- og avstandskostnader 

regionalt, bl.a. mellom Florø og Førde. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport. 

Lokalt: Trygg veg for kjørende, gående og syklende på strekningen Erdal-Naustdal. Ny veg skal legge til 

rette for sentrumsutvikling i Naustdal, som i dag er delt av både rv. 5 og Nausta. 

 Effektmål 

Effektmålene er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket for brukerne og er avledet av 

samfunnsmålet. I tråd med planprogrammet er effektmålene: 

1. Bedre regularitet for å unngå stengning som følge av skred og fare for skred. 

2. Kortere reisetid* for å få kortere reisetid fra kysten og Naustdal inn til Førde og videre 

derifra. Kortere reisetid mellom Førde og Naustdal. 

3. Reduserte avstandskostnader* for bedre framkommelighet, mindre utslipp av klimagasser og 

lavere kjørekostnader for transportsektoren. 

4. Trygg veg for å redusere antall hardt skadde og drepte. 
5. Gode forhold for gående og syklende slik at flere går eller sykler. 

*Mål om kortere reisetid og reduserte avstandskostnader gjelde alle brukere, inklusive 

kollektivtrafikk. 
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1.4 Planområdet 

Overordnede trekk 

Planområdet strekker seg fra Erdal ca. 6 km 

nord for Førde, til Naustdaltunnelen like 

nord for Naustdal. Dette er ca. 9 km langs 

dagens veg.  Dagens veg går langs nordsiden 

av Førdefjorden og krysser Naustdals-

vassdraget ved Nausta og går videre på 

vestsiden av elva, forbi Naustdal sentrum til 

Naustdaltunnelen på veg mot Florø.  

Landskapet langs traseen består av bratte 

skogkledde dalsider som strekker seg til om 

lag 300 moh. Landskapet ved Erdal og 

Naustdal er flatere og i større grad preget av 

jordbruk. Her er det småskala jordbruks-

landskap med dyrket mark, innmarksbeite og 

husdyrhold.  

Elva Nausta er et nasjonalt laksevassdrag, og Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Grønøyra 

naturreservat ligger på østsiden av Nausta ved utløpet av elva. 

Folketall 

Sunnfjord kommune hadde et folketall på 22 030 ved starten av 2020.  Førde er største tettsted i 

kommunen og er både kommunesentrum og regionalt sentrum med ca. 10 400 innbyggere. Naustdal 

var kommunesenter i tidligere Naustdal kommune med et folketall i tettstedet på ca. 1 200 

innbyggere. Naustdal er en integrert del av arbeids-, bustad- og serviceomlandet til Førde. Mellom 

Smedneset og Roteneset i Erdal bor det ca. 80 personar. 

Trafikk 

Vegstrekningen mellom Erdal og Naustdal bru, forbi det skredutsatte området, har årsdøgntrafikk 

(ÅDT) på nesten 4 500 (2019-tall fra vegdatabanken).  Om lag halvparten av denne trafikken, 

ÅDT 2 200 kjem fra Naustdalstunnelen. Trafikken forbi Naustdal, mellom Naustdaltunnelen og 

Naustdalsbrua, er på ÅDT 3700.  

Foreløpige prognoser for trafikkutviklingen basert på prognoser i Nasjonal Transportplan, viser en 

økning til 5 500 ÅDT i 2046 forbi den skredutsatte strekningen og om lag ÅDT 2 800 i 

Naustdaltunnelen.  

 

Figur 1-2: Avgrensing av planområde ved oppstart av 
planarbeidet for rv. 5 Erdal – Naustdal. 
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2 Omtale av tiltaket 

2.1 Vegstandard 

Rv. 5 er nasjonal hovedveg. Med forventet framtidig trafikk skal det ved planlegging av ny veg legges 

til grunn vegklasse H1 og 80 km/t. I samsvar med planprogrammet, skal et alternativ forbi Naustdal 

planlegges med lavere standard som vegklasse Hø2 med 60 km/t for å gi bedre mulighet for 

tilpassing til bygda og lokalt vegnett.  

Tabell 2-1. Dimensjoneringsklasse H1 og Hø2 i Handbok N100 2019 og N500 vegtunneler. 

Dimensjoneringsklasse H1 Hø2 

Fartsgrense 80 km/t 60 km/t 

Stoppsikt (flat veg) 115 - 125 m 65 – 76 m 

Tverrprofil (vegbredde) 9 m 7,5 m 

Minste horisontalkurve 250 m 125 m 

Forsterket 
midtoppmerking 

Ja Nei 

Krysstype T-kryss T-kryss, X-kryss eller rundkøyring 
(ikke på nasjonal hovedveg) 

Minimum avstand 
mellom kryss 

500 m Ingen krav 

Antall avkjørsler Avgrenset Avgrenset 

Kryssing for gående og 
syklende 

Bør være planskilt Planskilt eller signalregulert kryssing 
i plan 

Tunnelprofil T9,5, eventuelt T10,5 pga trafikk nær 6000 kjt/time 

Tunnelklasse C for Erdal-Naustdal. B for tilkobling til Naustdalstunnelen 

 

Nye hovedveger skal bygges som 

vegklasse H1 for veger under 6000 i ÅDT. 

Fartsgrense er 80 km/t og vegbredde er 9 

meter, jf. figur 2-1. 

I tråd med Handbok N100 bør det ved 

bygging av tunnel være et separat system 

for gående og syklende. Det gjelder også 

for veg i dagen dersom det er skoleveg 

eller når potensialet for gående og syklende er mer enn 50 stk pr. døgn. 

Standard på sidevegnettet inklusive fartsgrense og eventuelle tiltak av hensyn til m.a. gående og 

syklende, blir valgt ut fra trafikkmengder og antall gående og syklende. 

2.2 Alternativ 

 Utredningsområde, influensområde og planområde 

Det skilles mellom utredningsområde (slik det er avgrenset i planprogrammet), influensområde og 

det formelle planområdet. Utredningsområdet er en avgrensing brukt i arbeidet med 

konsekvensutredningen for å fange opp konsekvensene av framtidig vegtiltak innenfor en 

Figur 2-1: Tverrprofil H1 - Nasjonale hovedveger og 
andre hovedveger, ÅDT < 6000 (Handbok N100 2019) 
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korridorbredde som i dette planarbeidet er satt til 200 m. Det er disse korridorene som er vist på 

kartet i Figur 2-2. 

For noen tema kan vesentlige virkninger av tiltaket komme i et influensområde som strekker seg ut 

over korridoren og utredningsområde, dette kan for eksempel gjelde landskapsbilde og trafikale 

virkninger. Vurdering av konsekvenser inkluderer et influensområde som vil variere fra tema til tema. 

Etter at konsekvenser og arealinngrep er avklart, blir det laget et formelt, juridisk plankart innenfor 

et avgrenset planområde som bli båndlagt til vegformål. Planområdet skal sikre tilstrekkelige areal til 

videre optimalisering og detaljering med endelig plassering av veganlegget i reguleringsplanfasen. 

Dette området bør være så smalt som mulig for å ikke båndlegge mer areal enn nødvendig, men også 

tilstrekkelige til å gi nødvendig handlingsrom til utarbeiding av gode løsninger i regulerings-

planleggingen. Planområdet kan derfor variere etter stedspesifikke forhold. Det kan derfor avvike fra 

den generelle bredden på 200 meter og vil være smalere der det er viktig å avgrense lokalisering av 

vegtraseen, og bredere der det bør være større spillerom for endelig plassering av veg og tilhørende 

anlegg. Dette gjelder blant annet i kryssområdene. 

Innenfor korridorene er det lagt inn en eksempellinje som skal være representativ for vegtiltaket i 

korridoren. Denne eksempellinjen nødvendig for å konsekvensutrede virkninger og som grunnlag for 

kostnadsanslag. Etter detaljering og optimalisering av vegtiltaket i senere planfase, kan vegtiltaket 

endres fra eksempellinjen innenfor korridoren som er avgrenset i det formelle plankartet. 

 Vurdering av to delstrekninger før samlet vurdering 

Etter en prosess med alternativutvikling og siling, står vi igjen med fem alternativ i Erdal og fire 

alternativ i Naustdal [6]. Mellom dagstrekningene i Erdal og Naustdal går alle alternativ i tunnel, og 

alle alternativ i Erdal og i Naustdal kan kombineres. I tillegg til alternativ med ny rv.5, er det også 

definert et nullalternativ. Etter videre geotekniske undersøkelser, kan det bli aktuelt å redusere 

aktuelle alternativ. 

Ettersom alle alternativene i Erdal og Naustdal kan kombineres og er uavhengige av hverandre, er 

analysen av ikke-prissatte konsekvenser først gjort for hver av de to delstrekningene for seg. Det 

samme gjelder rangeringen.  

Når det i første omgang er valgt å presentere konsekvensene for hver av de to delstrekningene hver 

for seg, er det gjort av pedagogiske hensyn for å få mer tydelig fram vurderingene innenfor hver 

delstrekning og gjøre det lettere for berørte og interessenter å få oversikt over hva og hvor 

virkningene er. Ved vurdering av hele alternativ samlet for både Erdal og Naustdal og tunnel imellom, 

blir konsekvensene for hver av delstrekningene koblet sammen for å få fram den samlede 

konsekvensen og rangeringen mellom dem. Dette er presentert i kapittel 7. 

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal 

 

Konsekvensutgreiing: Samfunnsikkerhet 

Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 15   Versjon: 02J 
  

Side 13 av 50 5205074-15 Rv 5 EN Fagrapport - samfunnssikkerhet.docx 
 

 
Figur 2-2: Alle alternativ i Erdal og Naustdal kan kombineres. Dette gir 20 ulike kombinasjoner. 

 

 Nullalternativet 

Konsekvensene av ny rv. 5 blir vurdert som endringer fra et referansealternativ, et nullalternativ. 

Dette er situasjonen vi har i framtiden ved prognosehorisonten, dersom det ikke blir bygd ny veg, og 

det bare blir utført normalt vedlikehold for å opprettholde vegen nåværende standard og funksjon.  I 

tillegg blir det lagt til grunn vedtatt investeringer i vegsystemet utenfor planområdet eller tiltak som 

kan har virkning på trafikkutviklingen i planområdet.  Dette gjeldet f.eks. planlagt gruvevirksomhet i 

Vevring som gir noe mer trafikk på fv. 611 inn mot rv. 5 i Naustdal.  

Det er også under arbeid større tiltak på vegnettet i Førde gjennom bompengeprosjektet 

«Førdepakken», samt planlagt omlegging av E39 utenom Førde sentrum. Det er ikke ventet at dette 

fører til særskilte endringer i trafikken i planområdet for denne planen. Gjeldende befolknings-

prognoser og prognoser for trafikkvekst blir lagt til grunn. Disse fanger opp den generelle 

samfunnsutviklingen i området.   

N4 
N5 

N11/N12 

E9 

E8 

E1 
E2 
E3 
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 Alternativ i Erdal 

 
Figur 2-3. Alternativ i Erdal. 

Alle alternativ i Erdal er planlagt med H1-standard og 80 km/t. Dagens rv. 5 mellom Furevika og 

Naustdalsneset stenges for biltrafikk i alle alternativene, men holdes åpen for gående og syklende i 

sommerhalvåret. 

Alternativ E1  

Alternativet tar av fra dagens veg rett etter 

Smedneset med en kort strekning i sidebratt 

terreng før tunnelportal med høy forskjæring 

før den går i tunnel bak hele Erdalsbygda. 

Alternativet har den lengste tunnelen i 

prosjektet på ca. 7 km. Det er kryss til 

lokalvegnettet ved Smedneset som medfører 

fylling ut i sjøen.  

Alternativ E2  

Alternativet følger i starten samme trasé som 

E1, men går i åpen dagsone i sidebratt terreng 

på stigning gjennom Erdal til bru over Erdøla og 

tunnelpåhogg i et skredfarlig område. Her kan 

det bli behov for sikring. Omfang og kostnader 

for skredsikring vil bli avklart gjennom videre 

geotekniske undersøkelser. Tunnel mot 

Naustdal blir ca. 6 km. Et bolighus må innløses. 

Det er kryss til lokalvegnettet rett etter 

Smedneset, om lag som for E1, som medfører 

utfylling i sjøen. Midt i Erdal er lokalvegen opp i 

Erdalsdalen lagt i planfri kryssing. Alternativet 

har en stigning som fører til krav om tre felt på 

deler av strekningen for forbikjøring. Her må en 

Figur 2-4: Alternativ E1 i Erdal. 

Figur 2-5: Alternativ E2 i Erdal. 

500 m 
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velge om en skal søke fravik for avslutning av forbikjøringsfelt inne i tunnel, eller at forbikjøringsfelt 

blir for kort for å avsluttes før tunnel. 

Alternativ E3  

Alternativet følger dagens riksveg et stykke inn 

på flatene i Erdal før den tar av mot øst over 

dyrka mark til ei bru over Erdøla til tunnel-

påhogg i Bakkane nord i Erdal, som er et 

skredfarlig område. Her kan det bli behov for 

sikring. Omfang og kostnader for skredsikring vil 

bli avklart gjennom vidare geotekniske 

undersøkelser. Tunnel mot Naustdal blir på ca. 6 

km. Det er avkjøring til Smedneset og elles 

lokalvegtilkobling på flatene i Erdal for trafikken 

fra vest. Lokalvegen til Erdalsdalen går under ny 

rv. 5 ved ny bru over Erdøla. Kryss og utretting 

av kurve ved Smedneset, gir utfylling ut i sjøen. 

Alternativ E8  

Alternativet følger dagens rv. 5 gjennom Erdal, 

med den samme løsningen ved Smedneset som 

E3, med utretting av kurve og fylling ut i sjøen. 

Etter Erdal går alternativet fremdeles i dagens 

rv. 5-trasé gjennom Ura, hvor det kan blir behov 

for sikringstiltak. Deretter går traseen inn i 

terrenget på Roteneset, med bru over 

Roteneselva til tunnelpåhogg. Alternativet har 

tunnel mot Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalveg-

tilkobling sentralt i Erdal blir samlet til et kryss i 

nord, der det er kryss i dag. Det er også kryss til 

lokalveg opp i Hesjedalen/Klopstad og Sunnfjord 

miljøverk som i dag. På Roteneset er det 

tilkobling til dagens rv. 5, som blir lokalveg for  

bosetningen ut langs fjorden.  

Alternativ E9  

Alternativet følger dagens rv. 5 inn mot Erdal i 

samme trase som E3 og E8 ved Smedneset. I 

Erdal går traseen ned til sjøen, med bru over 

Erdøla og videre fram til veg på sjøfylling forbi 

heile Ura. Forbi Roteneset er traseen lik med E8.  

Alternativet har tunnel mot Naustdal på ca. 4,5 

km. Lokalvegtilkoblingen skjer på flatene i Erdal 

der dagens rv. 5 gjennom Ura blir lokal veg både 

for veg fra Hesjedalen og i Erdalsbygda. På 

Roteneset er lokalvegtilkoplingen lik med E8.  

 

Figur 2-6: Alternativ E3 i Erdal. 

Figur 2-7: Alternativ E8 i Erdal. 

Figur 2-8: Alternativ E9 i Erdal. 
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 Alternativ i Naustdal 

 
Figur 2-9. Alternativ i Naustdal  

Alternativ N4 er utformet etter standard Hø2 (60 km/t). De andre alternativene er utformet etter H1 

standard (80 km/t). 

Alternativ N4  

Alternativet har tunnelportal øst på Naustdals-

neset ved rasteplassen og følger dagens rv. 5 

gjennom Naustdal til Naustdaltunnelen. Fordi 

Naustdal bru ikke ivaretar krav til blant annet 

bæreevne, må det bygges ny bru over Nausta. 

Dagens bru rives. Alternativet er utformet etter 

Hø2 standard (60 km/t) og kan dermed følge 

kurvaturen i dagens rv. 5 forbi Naustdal. Vegen 

må heves 0,5 til 1 meter på deler av strekningen 

for å sikre mot 200 års flom med klimapåslag. 

Dagens kryss og avkjørsler kan opprettholdes 

gjennom Naustdal. Øyravegen kan kobles til ny riksveg i same område som i dag. Fordi en ikkje får til 

en god løsning for gående og syklende i dette krysset, legger alternativet til grunn ny gang- og 

sykkelbru mellom byggefeltet (Øyra) og Naustdal sentrum.  

Figur 2-10: Alternativ N4 i Naustdal. 
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Alternativ N5  

Alternativet er utformet etter H1 standard (80 

km/t) og har tunnelportal vest på Naustdals-

neset over Øyravegen og går i ny bru til kryss 

med fv. 611. Dagens rv. 5 kan dermed brukes 

som lokalveg til sentrum, med påkobling til rv. 

5 i krysset med fv. 611. Videre går traseen i 

dagens rv. 5 forbi Naustdal. Vegen må heves 

0,5 til 1 meter på deler av strekningen for å 

sikre mot 200 års flom med klimapåslag. Kryss 

til Tunavegen (bussholdeplass i sentrum) må 

forskyves nordover. Dagens kryss til 

Jobakkevegen og Lunden Barnehage må stenges. Det blir etablert ny kobling til Bervellene, som er 

den kommunale vegen forbi skolen til sentrum. Avkjøring til Naustdal camping er forskjøvet sørover 

med ny bru over Bærelva. Krysset til fv. 5691 til Naustedalen er trukket 100 meter sørover for å få 

tilstrekkelig avstand til tunnelen. 

Alternativ N11 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor 

nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru 

over Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg 

for Naustdaltunnelen litt nord for dagens 

påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 langs 

Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir knyttet til ny rv. 5 med ny 

lokalvegbru over Nausta til Jarane. Brua går 

over Nausta ved dagens kryss til fv. 5691, til 

kryss til ny rv. 5 på Jarane. Byggefeltet på 

østsiden av Nausta blir koblet til rv. 5 ved å 

forlenge Øyravegen til ny rv. 5 på Jarane. Tilkoblingen gjør at Øyravegen må oppgraderes fram til 

vegen til Ospeteigen (til Naustdal aldersheim). 

Alternativ N12 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor 

nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru 

over Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg 

for Naustdalstunnelen litt nord for dagens 

påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 langs 

Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir koblet til ny rv. 5 med ny 

lokalvegbru over Naustdalsfossen. Vegen kjem 

tett på ungdomshuset Fosshalla som får til 

adkomst fra nord. For konsekvensanalysen 

legges det til grunn at eksisterende gangbru ikke 

rives, og at Fosshalla bevares. Dersom en i neste 

planfase ser at dette ikke er mulig, må en vurdere hvilke konsekvenser dette kan få. Tilkobling til 

Øyravegen og ny lokalvegbru over Naustdalsfossen gjør at eksisterende del av Øyravegen må 

oppgraderes fram til vegen til Ospeteigen.    

Figur 2-11: Alternativ N5 i Naustdal. 

Figur 2-12: Alternativ N11 i Naustdal. 

Figur 2-13: Alternativ N12 i Naustdal. 
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3 Samfunnssikkerhetsmessige virkninger 

3.1 Hovedgrepet i konsekvensanalysen 

Konsekvenser av ny rv. 5 er utredet i tråd med plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredning. Tema og omfang og metode er utført i tråd med fastsatt planprogram.   

Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesens handbok V712 Konsekvensanalyser 

[8]. Metoden i håndboken for samfunnsøkonomisk analyse er delt i to deler: prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser, se figur 3-1. Prissatte konsekvenser gjeld virkninger som det kan settes 

kroneverdi på, mens ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller ønskelig å 

prissatte. Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vurdere den samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten til alternativene, og hvordan dette varierer mellom alternativene.    

I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen er det gjennomført en vurdering av veganleggets 

samfunnssikkerhetsmessige virkninger (3R-vurdering).  I betydning for samfunnssikkerhet inngår 

vurdering av nytt veganlegg sin robusthet, redundans og restitusjonsevne.  

I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen og vurderinger av samfunnssikkerhetsmessige 

virkninger, er det gjennomført følgende utredninger: 

₋ Vurdering av måloppnåelse 

₋ Risiko- og sårbarhetsanalyse (i henhold til plan- og bygningsloven, og en del av denne rapporten) 

₋ Arealbruksendringer og andre lokale og regionale verknader 

₋ Trafikksikkerhetsanalyse 

₋ Vurdering av trinnvis utbygging 

 

Figur 3-1: Hovedgrepet i konsekvensutredningen etter Håndbok V712. 
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3.2 3R-metodikk vurdering av verdi og omfang 

For å vurdere de samfunnssikkerhetsmessige virkningene av et vegprosjekt benyttes 3R-metoden. 

Metoden følger i prinsippet samme metodikk som vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i 

håndbok V712, der konsekvens er en funksjon av verdi og påvirkning. Det vurderes i hvilket omfang 

prosjektet påvirker henholdsvis robusthet, redundans og restitusjon, og hvor stor verdi dette har for 

ulike typer samfunnskritiske funksjoner og tjenester. Omfang skaleres på en syv-delt skala fra stor 

negativ påvirkning til stor positiv påvirkning. Verdi skaleres på en tre-delt skala fra liten til stor.  

Funksjonen av verdi og omfang for enkeltfaktorene robusthet, redundans og restitusjon er da et 
uttrykk for konsekvens, dvs. hvor mye denne enkeltfaktoren bidrar (positivt eller negativt) til 
samfunnssikkerhet. 

Å vurdere verdien innebærer derfor å vurdere hvor betydningsfull eller verdifull virkningene på 
samfunnssikkerheten er lokalt, regionalt eller nasjonalt. Elementer som påvirker denne vurderingen 
vil bl.a. være hvordan prosjektet bidrar til å endre tilgangen til befolkningssentra, til kritisk 
infrastruktur og tjenester, samt hvordan dette påvirker levering av varer og tjenester for 
samfunnsviktige funksjoner. Kriterier for verdivurdering fremgår av tabellen under [9]. 

Tabell 3-1. Kriterier for verdivurdering 

Kategori Beskrivelse 

Lokal betydning Bedrer ny veg adkomsten til kortbaneflyplasser, jernbanestasjoner og havner som er 
lokale trafikknutepunkt? Ny veg understøtter samfunnsviktige funksjoner og 
beredskapsaktører i mindre byer og tettsteder (5000–15 000 innbyggere). 

Regional betydning Bedrer ny veg adkomsten til stamflyplasser, jernbanestasjoner og havner som er 
regionale trafikknutepunkt? Ny veg understøtter samfunnsviktige funksjoner og 
beredskapsaktører i større byer og tettsteder (15 000–50 000 innbyggere). 

Nasjonal betydning Bedrer ny veg adkomsten til internasjonale lufthavner, jernbanestasjoner og havner 
som er nasjonale trafikknutepunkt eller som spesielt Forsvaret er avhengig av? Ny veg 
understøtter samfunnsviktige funksjoner og beredskapsaktører i store byer (> 50 000 
innbyggere). 

 

Det bemerkes at vegen også kan ha andre funksjoner som gjør at den kan ha en høyere verdi enn det 
som ligger i beskrivelsen her utover tilknytning til befolkningsområder. Viktig nasjonal veg i forhold til 
næringstrafikk til og fra områder, varetransport mv.  

Når det gjelder omfang så vil det vurderes for faktorene robusthet, redundans og restitusjon. 
Beskrivelse av de enkelte går fram av tabellen under.  

Tabell 3-2. Beskrivelse av kategorier for omfangsvurderinger 

Kategori Beskrivelse 

Robusthet Den planlagte infrastrukturens tåleevne, for eksempel hva den er dimensjonert for å 
tåle sammenlignet med eksisterende infrastruktur. Det sentrale spørsmålet er: Hvor 
fysisk robust blir nytt transportsystem sammenlignet med eksisterende 
transportsystem? 

Redundans Hvilke omkjøringsmuligheter som eksisterer. Gir ny veg/veginfrastruktur flere og/eller 
bedre alternative fremføringsveier enn eksisterende transport system? 

Restitusjon Hvor raskt det er mulig å gjenopprette infrastrukturen til opprinnelig eller redusert 
ytelse/kapasitet ved et lengre/varig brudd i forbindelsen. Det sentrale spørsmålet er: 
Hvor raskt kan nytt transportsystem gjenopprettes, helt eller delvis, sammenlignet med 
eksisterende transportsystem? 
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Samlet sett kan verdi og omfang oppsummeres i tabellen under i forhold til poenggivende score som 

benyttes i 3R vurderingen.  

 

Tabell 3-3. Oversikt over score som benyttes i samlet vurdering for verdi og omfang. 

 Verdi 

Liten – lokal betydning  Middels – regional betydning Stor – nasjonal betydning 

O
m

fa
n

g 

Stor negativ - - - - - - - - - 

Middels negativ - - - - - - 

Litt negativ 0 - - - 

Ingen påvirkning 0 0 0 

Litt positiv 0 + + + 

Middels positiv + + + + + + 

Stor positiv + + + + + + + + + 

3.3 Usikkerhet  

En konsekvensanalyse baserer seg mye på eksisterende kunnskap, og forutsetninger om framtiden. 

Selv om det er gjort nye registreringer og undersøkelser, kan det være forhold i området som ikke er 

avdekt og kjent.   

Formålet med kommunedelplan er å vurdere flere alternativ og å gi tilråding og valg av alternativ 

som skal utvikles og planlegges videre i neste planfase med reguleringsplan. Kommunedelplanen er 

på korridornivå og det skal være mulig å tilpasse og optimalisere vegtiltaket innenfor korridoren.  

Detaljeringsnivået er tilpasset dette. Den konkrete veglinja som er tegnet ut, må derfor sees som 

representativ for korridoren og kan bli endret.   

Dette betyr at det vil være en viss grad av usikkerhet ved konsekvensvurderingene. Dette gjelder 

både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, så vel som ROS og andre tilleggsutredninger, og det 

kommer av både detaljnivået av tiltaket og datagrunnlaget som er brukt i analysene. Graden av 

usikkerhet i dette prosjektet er likevel vurdert å være akseptabelt og i samsvar med KU-forskriftens 

krav til utredning. Vi oppnår også å få fram forskjellene mellom alternativene av relevans for 

sammenligning og anbefaling. Alle tiltaksalternativene er utredet på samme detaljnivå, og de relative 

forskjellene mellom dem vil derfor være tilstrekkelig robuste til å anbefale og velge korridor for 

videre planlegging.  

Ved regulering av endelig valgt trasé, vil detaljer om både tiltaket og konsekvensene av dette komme 

fram. 
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4 Metode ROS-analyse 

4.1 Innledning 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 

skal gjennomføres ROS-analyser.  

For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at ROS-analysen skal inngå i 

konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21. 

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 

risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, 

som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av 

arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene 

brukes. 

I Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) er det forankret 

at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen. 

4.2 Hensikt 

Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag 

for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende 

tiltak.  

Denne ROS-analysen belyser risikobildet for ulike alternativer av rv. 5 mellom Erdal og Naustdal.  

ROS-analysen er et vedlegg til plandokumentene og er utarbeidet for kommunedelplannivået. I 

denne fasen er det viktig å få frem forskjell i risikobildet mellom de ulike alternativene.  

Fordi analysen er utført på et tidlig planstadium (kommunedelplan) med flere alternativer, varianter 

og elementer som ikke er avklart, blir det gjennomført en oversikts- og tiltaksanalyse, der det gjøres 

en grov kvalitativ vurdering av sårbarhet for de identifisere faretemaene. Dette er i tråd med SVVs 

veiledning for ROS-analyser i vegplanlegging [9], føringer fra DSB knyttet til nivå på ROS-analyser for 

ulike plannivå (her kommunedelplan)[14], og den dialogen Norconsult har hatt med flere fylkesmenn 

om at de ulike plannivåene krever ulik detaljering på analysene. Når det skal utarbeides detalj-

reguleringsplan for valgt alternativ vil det være krav om at det gjøres en mer detaljert vurdering, hvor 

det fokuseres på behov for risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i prosjektet. 

4.3 Metode for analyse 

 Grunnlag 

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

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

vegplanlegging [9] og rapport nr. 530 Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare [24]. Metoden i SVV 

rapport nr. 632 [9] tar utgangspunkt i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging [14]. Der det er blitt gjort tilpasninger, er det gjort for å være relevant for 

vegprosjekter og for Statens vegvesen som vegeier. Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 

fem-trinnsmetodikk (Figur 4-1), hentet fra DSBs veileder.  
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Figur 4-1: Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» [14] 

 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

- Ingeniørgeologisk rapport [19] 

- Flomanalyse/vannlinjeberegning [20] 

- Geoteknisk rapport [22] 

 Avgrensninger 

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

konsekvensutredningen. 

For dette planprosjektet gjelder det:  

• Prosjektet er omfattet av vegsikkerhetsforeskriften om TS (trafikksikkerhet)-revisjon. Det skal 

utføres en trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse, denne forelå ikke på tidspunkt for 

gjennomføring av analyse.  

• Risiko inni selve tunnelen skal bli analysert i tråd med krav om risikoanalyse i 

Tunnelforskriften, den er antatt gjennomført når valg av alternativ er gjort og det foreligger 

et større kunnskapsgrunnlag og detaljeringsgrunnlag for tunnel.  

• Risiko i bygge- og anleggsfase er blitt diskutert på et svært overordnet nivå og blir omtalt i 

analysen, dersom det er særskilte forhold som får konsekvens for samfunnet (alvorlig 

konsekvens) 

Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. For anleggsperioden er 

det egne krav til å gjennomføre SHA-plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser 

(SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes RISKEN. RISKEN er SVVs verktøy for å 

utføre overordnede risikovurderinger etter kravene i byggherreforskriften 

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet
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Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:  

• Naturfare 

• Tilgjengelighet  

• Samfunnsviktige objekter og virksomheter 

• Sårbare objekter og risikoobjekter 

• Trafikksikkerhet  

• Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader 

Tabellen under viser status på andre risikokartleggingsprosesser i planfasen ved sluttføring av ROS-

analysen. 

Tabell 4-1. Status på andre risikokartleggingsprosesser 

Risikokartleggingsprosesser 

knyttet til  Rv 5. Erdal - Naustdal 

Status Kommentar 

Trafikksikkerheitsmessig 

konsekvensanalyse 

Ferdigstilles som en del av 

KDP arbeidet 

 

SHA-analyse Ferdigstilles som en del av 

KDP arbeidet 

 

YM-plan  Ikke påbegynt.  Ikke utarbeidet som en del av KDP-

arbeidet.  

Risikovurdering tunnel Ikke påbegynt Ikke utarbeidet som en del av KDP-

arbeidet. Er naturlig at det gjøres på 

et senere tidspunkt i prosjektet.  
 

4.4 Prosess 

Det ble gjennomført et analysemøte hos Norconsult, Førde den 13. november, deltakere er angitt i 

tabell 2.  

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

planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per november 

2020. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen til deltakerne i 

analysemøte pluss den samlede kompetansen som Norconsult har i prosjektet.  

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

ble analysert videre i en overordnet vurdering for planområdet.  

Rapporten er skrevet av fagansvarlig samfunnssikkerhet Kevin Medby, Norconsult.   

Tabell 4-2. Deltagere i analysemøtet 

Navn Virksomhet Rolle/ fagfelt 

Magna Fondenes Vangsnes Statens vegvesen Prosjektleder 

Eirik Heggheim Rørvik Statens vegvesen Drift 

Bjørn Atle Berge Sunnfjord brann og redning Fagkoordinator brannberedskap 

Sissel Vedvik Sunnfjord kommune Teknisk drift 

Harald Ekenes Sunnfjord kommune Areal/ byggesak  

Arne Kringlen Norconsult Assisterende oppdragsleder 

Kevin Medby Norconsult Fagansvarlig samfunnssikkerhet 
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5 3R-vurdering 

5.1 Innledning 

Gitt det totale antallet mulige kombinasjoner som er mulig i dette prosjektet, alle alternativene i hver 

av delområdene kan kombineres med hverandre, er det besluttet å gjøre 3R vurdering for de to 

delområdene for seg. Dette fremfor å vurdere alle mulige kombinasjoner av gjennomgående linje. 

Det bemerkes derimot at det til slutt i vurderingen settes opp en sammenligningstabell for de 

gjennomgående linjene samlet sett.  

5.2 Vurdering av Verdi for rv. 5 Erdal - Naustdal 

Rv.5 strekker seg frå Florø i Kinn kommune til Eri i Lærdal kommune, Vestland Fylke. Veien er å anse 

som en hovedtrafikkåre i denne delen av fylke. Kinn kommune som ligger vest for dette planområdet 

har ca. 17.000 innbyggere (ssb) og Naustdal tettsted har rundt 1200 innbyggere (ssb). I Erdalområdet 

bor det rett under 100 personer.  

For Naustdal og Florø vurderes vegen viktig for arbeidsmarkedet rundt Førde og ikke minst for 

atkomst til Førde Sentralsykehus, samt det som er kommunesenteret for Sunnfjord kommune. Vegen 

vurderes som viktig å opprettholde for regionen.  

Det vurderes at vegen har regional betydning noe som tilsier middels verdi.  

Middels verdi vurdering tilsier følgende poenggivning i de videre vurderingene av robusthet, 

restitusjon og redundans (jf. kap. 3.2). 

O
m

fa
n

g 

Verdi – Middels regional betydning 

 Konsekvens 

Stor negativ - - - 

Middels negativ - - 

Litt negativ - 

Ingen påvirkning 0 

Litt positiv + 

Middels positiv + + 

Stor Positiv + + + 

Figur 5-1: Oversikt poenggivning 3R vurdering for omfang og konsekvens 

5.3 Vurdering av Robusthet 

For faktoren robusthet gjøres det vurderinger av den planlagte infrastrukturens tåleevne, for 

eksempel hva den er dimensjonert for å tåle sammenlignet med eksisterende infrastruktur. Det 

sentrale spørsmålet er: Hvor fysisk robust blir nytt transportsystem sammenlignet med eksisterende 

transportsystem? Robusthet vurderes for fremtidig driftsfase og det er ikke tatt hensyn til 

vurderinger i en begrenset anleggsperiode.  

 Alternativene i Erdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Erdal i forhold til temaet Robusthet 

vurdert opp mot 0-alternativet, som er skredutsatt. Alternativene er vurdert fra traseens start i Erdal 

og har med seg tunnel frem til tunnelportal i Naustdal. Plassering av tunnelportal i Naustdal vurderes 

for alternativene i Naustdal.  
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I vurderingen her vurderes robusthet for veganlegget og det tas nødvendigvis ikke hensyn til 

konsekvenser for samfunnet som kan oppstå som følge av tiltaket. Der vises det til den gjennomførte 

risiko- og sårbarhetsanalysen.   

Tabell 5-1. Vurdering av robusthet alternativer i Erdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

E1 Alternativet har en kort dagsone ganske lik som for alle de andre alternativene 
før den raskt går inn i en lang tunnel. Dette medfører at en unngår 
aktsomhetsområder for skred som finnes innenfor planområdet, og som dagens 
veg er utsatt for. Dette gir en betydelig forbedring i robusthet. I denne 
sammenhengen må det også påpekes at vegstandard ikke legger til rette for 
etablering av midtdeler, heller ikke i tunnel som vil være ettløpstunnel. Likefullt 
vil veg gjennom tunnel være mindre utsatt for klimarelatert påvirkning, skifte 
mellom tunnel og dagsone (overgangssone) utgjør et noe sårbart punkt i denne 
sammenheng. Tunnelportalen i Erdal vurderes ikke å være utsatt for fare for 
solblending. En ulykke i tunnel vil kunne ha større konsekvens enn ved en ulykke 
på veg i dagen. Alternativet vurderes å være stor positiv i forhold til 0-
alternativet 

Stor positiv  
( + + + ) 

E2 Alternativet har en lengre dagstrekning som går ut fra dagens veg og lenger øst i 
Erdalen. Den krysser over kort bru før den går inn i en lengre tunnel (noe 
kortere enn E1). Traseen krysser flere aktsomhetsområder for flom og 
jordskred.  Her ligger også en større ur over, og grunnboringer som er utført 
indikerer høy mektighet av løsmasser før fjell, noe som kan medføre behov for 
store sikringstiltak. Videre vil det på grunn av stigningsforhold på vegen være 
behov for fravik med forbikjøringsfelt. Det gjør at en kan få situasjoner med 
saktegående trafikk på vegen mot Naustdal. På samme måte vil en ha fall ned 
mot kryss for avkjøring til lokalveg og næringsvirksomhet for trafikk fra 
Naustdal. En ulykke i tunnel vil kunne ha større konsekvens enn ved en ulykke 
på veg i dagen.  Alternativet vurderes som litt positivt da ny veg vil forbedre 
situasjonen i forhold til dagens rasutsatte strekning.  

Litt positiv  
 (+) 

E3 Alternativet har som E2 en lengre dagstrekning (ca. samme lengde som E2). som 
delvis følger dagens veg. Den krysser over en lengre bru før den går inn i tunnel 
Traseen krysser flere aktsomhetsområder for flom og jordskred. Her ligger også 
en større ur over, og grunnboringer som er utført indikerer høy mektighet av 
løsmasser før fjell, noe som kan medføre behov for store sikringstiltak. En 
ulykke i tunnel vil kunne ha større konsekvens enn ved en ulykke på veg i dagen. 
Alternativet vurderes som middels positiv.  

Middels positiv  
 (+ +) 

E8 Alternativet har en lengre dagsone i Erdalen som stort sett følger dagens veg 
frem til Roteneset. Etter Roteneset går traseen inn i en tunnel (som E9), som blir 
kortest av alternativene.  Traseen krysser flere aktsomhetsområder for flom og 
jordskred.  I forbindelse med analysemøte kom det  frem at det må gjøres 
sikringstiltak i fjellside langs dagside mot Uri i forhold til steinsprang. Det er i 
møte gitt uttrykk for at etablering av fangnett ikke er tilstrekkelig . Geotekniske 
vurderinger i etterkant av analysemøte viser at sikring med fangnett kan være 
tilstrekeklig i området. Endelig avklaring må komme i forbindelse med videre 
prosjektering.  Alternativet vurderes som litt positiv.  

Litt positiv  
 (+) 

E9 Alternativet, har som E8 en lengre dagsone i Erdalen, men her legges det opp til 
etablering av en sjøfylling som gjør at vegen kan flyttes lenger ut og dermed 
oppnå større sikkerhet til områdene hvor det er fare for steinsprang. Dermed vil 
det være mulig å kunne etablere en skredvold som sikrer vegen i det området. 
På nåværende tidspunkt er det noe usikkerhet rundt grunnforholdene i sjøen og 
om det er mulig å etablere nødvendig fylling, men i vurderingen her må det 
forutsettes å være mulig. Alternativet E9 krysser også flere jord- og flomskred 
soner samt over elv i Erdalen på bru. På samme måte som E8 er det 
aktsomhetsområder både for flom og flom- og jordskred ved tunnelportal. 
Alternativet vurderes som litt positivt i forhold til 0-alternativet.  

Middels positiv 
(+ +) 
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 Alternativene i Naustdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Naustdal i forhold til temaet Robusthet  

vurdert opp mot 0-alternativet. Alternativene er vurdert fra og med tunnelportal i Naustdal og frem 

til parsellens slutt og kobling mot eksisterende Naustdalstunnel på rv. 5. 

Tabell 5-2. Vurdering av robusthet alternativer i Naustdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

N4 Alternativet har et påhugg for tunnel tett på dagens rv. 5 mot sjøen. Med 

kjøreretning mot Naustdal går en over i en kurve og ut på bru parallelt med 

dagens trase. Det er kommentert under analysemøte at tunnelportalen her vil 

være utsatt for ettermiddags- og kveldsol med tilhørende blendingsfare. I tillegg 

vurderes alternativet som ligger så tett på sjøen og ganske raskt etter kurve går 

over på bru som noe utsatt for isingsforhold. Portalen ligger også i et 

aktsomhetsområde for steinsprang. Etter kryssing av Nausta går vegen i samme 

trase som dagens rv. 5, denne vegen må heves noe for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet mot flom. Også ny lokalveg bru over mot boligområdet øst for Nausta 

skal sikres mot flompåkjenning. Den nordlige delen av alternativet går gjennom 

et større aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ny veg vil ha noe større 

robusthet enn dagens vei og gir litt positiv effekt.  

Litt positiv (+) 

N5 Portalen her er trukket mer mot Nausta og en unngår de største 

aktsomhetsområdene for steinsprang. Løsningen vil være slik at en går 

tilnærmet over på bru ved utløp tunnel, med tilhørende overraskelsesmoment 

knyttet til ising på bru. Kurven her vil likevel være mindre enn ved N4. Etter 

kryssing av Nausta går vegen i samme trase som dagens rv. 5, denne vegen må 

heves for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot flom. Lokalvegen vil være 

dagens rv.5 over til boligområdet øst for Nausta således vil ikke den bli endret 

utover nødvendig reparasjonsarbeid. Den nordlige delen av alternativet går 

gjennom et større aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ny veg vil ha noe 

større robusthet enn dagens vei og gir litt positiv effekt. 

Litt positiv (+) 

E11 Alternativet kommer ut på Jarane, det er foreløpig ikke gjennomført 

grunnundersøkelser i dette området. Området ligger under marin grense og det 

kan være kvikkleire i området.  Videre går vegen på bru over Nausta og 

aktsomhetsområdet for flom her vil kunne påvirke vegen. Det må derfor tas 

høyde for dette ved etablering. Lokalveg tilknytninger mot dagens rv. 5 ligger i 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ny veg over Nausta både rv. 5 og 

lokalvegforbindelse vil være tilpasset og bygget for å kunne stå imot 200-års 

flom.  Alternativet vurderes som middels positivt. 

Middels positiv 

(+ +) 

E12 Alternativet kommer ut på Jarane, det er foreløpig ikke gjennomført 

grunnundersøkelser i dette området. Området ligger under marin grense og det 

kan være kvikkleire i området.  Videre går vegen på bru over Nausta og 

aktsomhetsområdet for flom her vil kunne påvirke vegen. Det må derfor tas 

høyde for dette ved etablering. Lokalveg tilknytninger mot dagens rv. 5 ligger i 

utkanten av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ny veg over Nausta vil 

være tilpasset og bygget for å kunne stå imot 200-års flom.  Alternativet 

vurderes som middels positivt. 

Middels positiv 

(+ +) 
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5.4 Vurdering av redundans 

For faktoren redundans gjøres det vurderinger av hvilke omkjøringsmuligheter som eksisterer. Gir ny 

veg flere eller bedre alternative fremføringsveier enn eksisterende transport system? 

 Alternativene i Erdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Erdal for redundans og vurdert opp mot 

null-alternativet. Alternativene er vurdert fra traseens start i Erdal og har med seg tunnel frem til 

tunnelportal i Naustdal. Plassering av tunnelportal i Naustdal vurderes for alternativene i Naustdal.  

Tabell 5-3. Vurdering av redundans alternativer i Erdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

E1 Det er ikke noe som skille alternativene i forhold til redundans når det gjelder 

alternativene i Erdal. Det er på nåværende tidspunkt en usikkerhet på hvilken 

status eksisterende rv. 5 skal ha, alternativene er sykkelveg (sommeråpen), 

beredskapsveg mv. Omkjøringsalternativene ved stengt veg her er lange og til 

dels dårlig standard. Ny veg endrer dermed ikke på disse forholdene. Frem til en 

konklusjon om hvilken status dagens veg skal ha vurderes derfor dette temaet 

som ingen påvirkning.  

Ingen påvirkning  

(0) 

E2 

E3 

E8 

E9 

 

 Alternativene i Naustdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Naustdal for redundans og vurdert opp 

mot null-alternativet. Alternativene er vurdert fra og med tunnelportal i Naustdal og frem til 

parsellens slutt og kobling mot eksisterende Naustdalstunnel på rv. 5. 

Tabell 5-4. Vurdering av redundans alternativer i Naustdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

N4 Redundans til tunnel er vurdert i alternativene for Erdal.  

Dette alternativet medfører en ny gang-/ sykkelbru over til boligområdet og 

aldershjemmet øst for Nausta. Dagens avkjørsel fra rv. 5 vil bli opprettholdt, 

men tilpasset og justert i forhold til ny rv. 5 og ny kjørebru over Nausta. Dermed 

etableres det ikke noen nye omkjøringsmuligheter i forhold til dagens veg. 

Alternativet vurderes ikke å medføre noen påvirkning.  

Ingen påvirkning  

(0) 

N5 Redundans til tunnel er vurder i alternativene for Erdal.  

Dette alternativet medfører at dagens riksvegbru skal benyttes og en krysser 

under ny veg. Det betyr at en opprettholder samme kjøremønster som i dag. 

Alternativet vurderes ikke å medføre noen påvirkning. 

Ingen påvirkning  

(0) 

E11 Redundans til tunnel er vurder i alternativene for Erdal.  

Gjennom dette alternativet vil det bli etablert et nytt lokalvegsystem som vil ha 

tilknytning til boligområdet øst for Nausta. Dette vil gi en redundans i forhold til 

tilkomst til dette området ved at også dagens løsning med avkjøring fra rv. 5 kan 

benyttes. Alternativet vurderes derfor å ha stor positiv konsekvens i forhold til 

0-alternativet.    

Stor positiv 

(+ + +) 

E12 For dette alternativet gjelder samme vurdering som for E11.  Stor positiv 

(+ + +) 
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5.5 Vurdering av restitusjon  

Hvor raskt det er mulig å gjenopprette infrastrukturen til opprinnelig eller redusert ytelse eller 

kapasitet ved et lengre eller varig brudd i forbindelsen. Det sentrale spørsmålet er: Hvor raskt kan 

nytt transportsystem gjenopprettes, helt eller delvis, sammenlignet med eksisterende 

transportsystem? 

Restitusjon vurderes å være viktig for denne vegstrekningen da det er dårlig med 

omkjøringsmuligheter. 

 Alternativene i Erdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Erdal i forhold til temaet restitusjon og 

vurdert opp mot null-alternativet. Alternativene er vurdert fra traseens start i Erdal og har med seg 

tunnel frem til tunnelportal i Naustdal. Plassering av tunnelportal i Naustdal vurderes for 

alternativene i Naustdal.  

Tabell 5-5. Vurdering av restitusjon alternativer i Erdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

E1 Dette alternativet er det eneste som ikke har en brukonstruksjon, samtidig har 

dette alternativet den lengste tunnelen. Dersom det først inntreffer ulykker i 

tunnel, kan konsekvensene også for infrastrukturen bli betydelige og medføre 

stengt veg over en lengre periode (gjelder ved brann hendelser). Da vil det være 

behov for omkjøring. I forhold til 0-alternativet og faren for stengt veg i 

forbindelse med skredsikring som også kan ta lang tid vurderes alternativet til 

ikke å ha påvirkning.  

Ingen påvirkning 

(0) 

E2 Alternativet har som E1 og de øvrige lang tunnel, dette alternativet har i tillegg 

en brukonstruksjon som krysser elven i Erdalen. For tunnelen vurderes 

vurderingen å være lik som for E1. Samtidig vurderes ikke brukonstruksjonen å 

utgjøre noe særlig ekstra i forhold til restitusjon enn for alternativ E1. Derfor 

vurderes også dette alternativet å ha Ingen påvirkning.  

Ingen påvirkning 

(0) 

E3 Alternativet vurderes å være forholdsvis likt som alternativ E2 når det gjelder 

område restitusjon. 

Ingen påvirkning 

(0) 

E8 Alternativet vurderes å være forholdsvis likt som alternativ E2 når det gjelder 

område restitusjon. 

Ingen påvirkning 

(0) 

E9 Alternativet vurderes å være forholdsvis likt som alternativ E2 når det gjelder 

område restitusjon. 

Ingen påvirkning 

(0) 

 

 Alternativene i Naustdal 

I tabellen under følger en verdivurdering av alternativene i Naustdal i forhold til temaet restitusjon 

og vurdert opp mot 0-alternativet. Alternativene er vurdert fra og med tunnelportal i Naustdal og 

frem til parsellens slutt og kobling mot eksisterende Naustdalstunnel på rv. 5. 

Tabell 5-6. Vurdering av restitusjon alternativer i Naustdal 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

N4 Restitusjon knyttet til lang tunnel er tatt med i vurderingen for Erdal.  

Alternativet medfører at det vil bli bygget ny bru som erstatter dagens bru i 

Naustdal. Alle alternativene har krysninger over Nausta, det gjelder også 0-

alternativet, og således er det ikke noe som skiller alternativene i forhold til 

dette temaet. Alternativet vurderes som ingen påvirkning. 

Ingen påvirkning 

(0) 

N5 Restitusjon knyttet til lang tunnel er tatt med i vurderingen for Erdal.  Ingen påvirkning 

(0) 
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I dette alternativet bygges det ny bru over Nausta – altså fortsetter en med 

samme situasjon som i dag med krysning i bru over Nausta. Videre er det få 

andre konstruksjoner utover noen mindre brukonstruksjoner knyttet til 

lokalvegnettet. Alternativet vurderes som ingen påvirkning.  

E11 Restitusjon knyttet til lang tunnel er tatt med i vurderingen for Erdal.  

Her vil alternativet gå over på bru lenger nord i Nausta, flomberegninger viser at 

flom i området her vil påvirke områdene i større grad enn lenger ned i elva. 

Dette forutsettes hensyntatt ved prosjektering av bruer. Også lokalvegen her vil 

ha en bru som er tett på riksvegbrua. Men det vurderes at alternativet ikke 

medfører noen påvirkning.  

Ingen påvirkning 

(0) 

E12 Alternativet vurderes på samme måte som E11.  

 

Ingen påvirkning 

(0) 
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6 Oppsummering 3R Erdal og Naustdal 

6.1 Erdal og Naustdal 

Tabellene i dette kapittelet oppsummerer den smalede 3R vurderingen og samlet poengscore for de 

ulike alternativene for ny rv. 5 i henholdsvis Erdal og Naustdal. På bakgrunn av dette er alternativene 

gitt en vurdering ut fra hva som vurderes som best ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. På denne 

bakgrunn kan det videre gjøres samlede vurderinger for gjennomgående alternativer.  

Tabell 6-1: Sammenstilling av 3R-vurderingene for alternativer i Erdal. 

Delstrekni

ng 

Område Referanse E1 E2 E3 E8 E9 

Er
d

al
 

Verdi  Middels Middels Middels Middels Middels 

Robusthet 0 Stor positiv Litt positiv  
Middels 

positiv 
Litt Positiv 

Middels 

positiv 

  + + + + + + + + + 

Redundans 0 
Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

  0 0 0 0 0 

Restitusjon 0 
Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

Ingen 

påvirkning 

 0 0 0 0 0 0 

Samlet 

score 
 0 3 1 2 1 2 

Rangering  
6 

1 4 2 4 2 

 

Tabell 6-2: Sammenstilling av 3R-vurderingane for alternativer i Naustdal.  

Delstrekning Område Refaranse N4 N5 N11 N12 

N
au

st
d

al
 

Verdi  Middels Middels Middels Middels 

Robusthet 0 Litt positiv  Litt positiv  
Middels 

positiv 

Middels 

positiv 

  + + + + + + 

Redundans 
0 Ingen 

påvirkning  

Ingen 

påvirkning  
Stor positiv Stor positiv 

  0 0 + + + + + + 

Restitusjon 
0 Ingen 

påvirkning  

Ingen 

påvirkning  

Ingen 

påvirkning  

Ingen 

påvirkning  

 0 0 0 0 0 

Samlet 

score 
 0 1 1 5 5 

Rangering  5 3 3 1 1 
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6.2 Samlet vurdering for gjennomgående alternativ 

På grunn av det totale antall mulige kombinasjoner som er i dette prosjektet, ble 3R vurderingene 

vurdert for de to delområdene Erdal og Naustdal hver for seg. Tabellen under oppsummerer 3R 

vurderingene for de 20 ulike gjennomgående linjene som er for ny rv. 5 mellom Erdal og Naustdal. 

Det er i denne tabellen lagt sammen vurderingene fra de to delområdene for henholdsvis 

vurderingsområde robusthet, redundans og restitusjon. Deretter er det satt en samlet score for det 

gjennomgående alternativet og disse er så blitt rangert. Oppsummeringen og tabellen viser at det er 

alternativ E1N11 og E1N12 som kommer best ut.   

Tabell 6-3. Samlet oversikt 3R-vurdeirng for gjennomgående alternativer ny rv. 5. 

Erdal 
Ref 

E1    E2    E3    E8    E9    

Naustdal N4 N5 N11 N12 N4 N5 N11 N12 N4 N5 N11 N12 N4 N5 N11 N12 N4 N5 N11 N12 

                      

Robust-

het 
0 ++++ ++++ +++++ +++++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ 

                      

Redun-

dans 
0 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++ 

                      

Restitu-

sjon 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Samlet 

score 
0 4 4 8 8 2 2 6 6 3 3 7 7 2 2 6 6 6 6 7 7 

Ranger-

ing 
21 13 13 1 1 19 19 7 7 15 15 3 3 17 17 7 7 7 7 3 3 
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7 Sårbarhetsanalyse av planområdet 

7.1 Fareidentifikasjon 

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 analysemøte. Faretema som er aktuelle for de ulike delområdene er gjengitt i 

tabellen under, hvor det også er gitt en kommentar til dem. 

Det bemerkes at det det skilles mellom alternativer i Erdal og alternativer i Naustdal, da alle ulike 

alternativer kan kombineres med hverandre. For det som gjelder Erdal er det tatt med selve tunnelen 

frem til rett før tunnelpåhugg i Naustdal. Tunnelpåhugg Naustdal er en del av vurderingen for 

alternativene i Naustdal.  

Tabell 7-1. Oversikt over aktuelle farer gjeldende for planområdet. Tall viser til ID i liste i vedlegg 1. 
A2-A4 er andre identifiserte hendelser for planområdet.  

ID Faretema Kommentar Aktuelt for alternativ 

Ex – Erdal 

Nx - Naustdal 

1/2/3 Skred (jord-, flom-, sørpeskred) Det er registrert flere aktsomhetsområder for 

skred som berører de ulike alternativene.  

E1, E2, E3, E8, E9 

N4, N5, N11, N12 

4/6 Steinsprang/ snøskred Det er registrert aktsomhetsområder både 

for steinsprang og spesielt snøskred som 

berører alle alternativene i større eller 

mindre grad.  

E1, E2, E3, E8, E9 

N4, N5, N11, N12 

7/8/9 Ustabil grunn/ kvikkleire Alle alternativene ligger under marin grense 

og temaet vurderes derfor som aktuelt for 

alle alternativene.  

E1, E2, E3, E8, E9 

N4, N5, N11, N12 

10/11 Flom (vassdrag/ bekk) Både i Erdal og i Naustdal er det vassdrag og 

bekker som utsetter veganlegget for 

flomfare, samt spesielt i Naustdal vil enkelte 

alternativer påvirke eksisterende 

flomregimet. Det er utført flomvurdering av 

området [20]. Vurdering videre vil baseres på 

den.  

E1, E2, E3, E8, E9 

N4, N5, N11, N12 

13 Isgang Spesielt i Naustdal må det hensyntas isgang i 

elva i forhold til konstruksjoner som krysser 

Nausta. 

N4, N5, N11, N12 

A1 Erosjon Vurderes å gjelde for Naustdal hvor det skal 

etableres nye konstruksjoner over Nausta og 

det kan bli valgt løsninger med pilarer i elv. 

Vurderes også å kunne utgjøre en fare med 

enkelte alternativ i Erdalen.  

E3 

N4, N5, N11, N12 

14/15 Havnivåstigning og stormflo Enkelte av alternativene har sjønær 

beliggenhet og temaet er aktuelt for disse.  

E9 

N4, N5 

19 Isnedfall Spesielt i fjellet i Erdalen hvor det etableres 

påhugg og der veien går i dagen er det 

mindre bekker mv. som vil kunne fryse til is 

og dermed medføre fare for isnedfall.  

E1, E2, E3, E8 

N4 

20 Ustabil skjæring Alternativene vil ha skjæring som det vil 

måtte vurderes sikringstiltak i.  

E1, E2 

N4 
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ID Faretema Kommentar Aktuelt for alternativ 

Ex – Erdal 

Nx - Naustdal 

22 Annen naturfare – jordskjelv Konstruksjoner som etableres over Nausta 

må sikres mot jordskjelv.  

E3 

N4, N5, N11, N12 

23 Omkjøringsmuligheter Omkjøringsmuligheter for strekninger som 

innebærer lange tunneler er en viktig faktor i 

samfunnssikkerhetssammenheng.  

E1, E2, E3, E8, E9 

25 Fremkommelighet nødetater, 

hjemmesykepleie mv.  

Enkelte av alternativene vil gå tett på 

eksisterende veg som vil gi utfordringer i 

forhold til fremkommelighet under 

anleggsfasen.  

Ny lokalveger vil kunne gi økt robusthet for 

lokalsamfunnet i Naustdal.  

E8 

N4, N5, N11, N12 

27 Skole og barnehage (sårbart 

objekt) 

I forbindelse med et av alternativene i 

Naustdal vil lokalvegen bli lagt om slik at det 

blir økt trafikk og gjennomkjøring ved skole, 

barnehage g idrettsanlegg.  

N5 

31 Avløpsanlegg Alternativene krysser i nærheten av 

eksisterende avløpsanlegg, pumpestasjon.  

N4, N5 

30 Vannforsyningsanlegg Alternativene har nærhet til 

vannforsyningsanlegg. Dette gjelder primært i 

Erdalen ledninger. Da det gjennom møte ble 

avklart at i Naustdal vil ledning ligger over 

tunnel.  

E1, E2, E3 

 

32 Eksisterende kraftforsyning Eksisterende kraftlinjer vil krysser over 

dagsoner og gå over tunneltrase (rystelser 

ved tunneldriving).  

E1, E2, E3, E8, E9 

N11, N12 

34 Økt ulykkesrisiko For enkelte av alternativene er det vurdert at 

geometrien kan medføre ulykkesrisiko.  

E2 

N4 

37 Brannfarlig industri For alternativene i Erdal er det nærhet til 

storulykkevirksomhet.  

E1, E2, E3, E8, E9 

42 Akutt forurensning Hendelser som medfører akutt forurensning 

både under fremtidig utbygd veganlegg og 

anleggsfasen er aktuelle for alle 

alternativene.   

E1, E2, E3, E8, E9 

N4, N5, N11, N12 

A2 Oppstuving i tunnel ved 

hendelser 

For to av alternativene i Naustdal vil det være 

relativt kort mellom ny tunnel og 

eksisterende til tunnel mot Florø, ved 

hendelser vil det derfor være en fare for 

oppstuving av trafikk.  

N11, N12 

A3 Brannvann i tunnel Tunnelen har varierende lengde ut fra 

kombinasjon, men alle vil være forholdsvis 

lange og over 4,5 km. Brannvann i tunnel er 

en aktuell problemstilling som kom frem 

under analysemøte.  

E1, E2, E3, E8, E9 

A4 Kødannelse anleggsperiode Ved behov for stans i trafikken vil trafikken 

kunne bli stående  på eksisterende rv. 5 og i 

et området som er skredutsatt og hvor en 

ikke ønsker å ha biler stående over noe tid.  

N4 
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7.2 Sårbarhetsvurdering 

Basert på redegjørelsen i kap. 7.1, og derigjennom sjekkliste i vedlegg 1, fremstår hendelsene under 

som relevante for planområdet, det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse: 

• Skred (jord-, flom-, sørpeskred) 

• Steinsprang/ snøskred 

• Ustabil grunn/ kvikkleire 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Isgang 

• Erosjon 

• Havnivåstigning og stormflo 

• Isnedfall 

• Ustabil skjæring 

• Annen naturfare – jordskjelv 

• Omkjøringsmuligheter 

• Fremkommelighet nødetater, hjemmesykepleie mv.  

• Skole og barnehage (sårbart objekt) 

• Avløpsanlegg 

• Vannforsyningsanlegg 

• Eksisterende kraftforsyning 

• Økt ulykkesrisiko 

• Brannfarlig industri 

• Akutt forurensning 

• Oppstuving i tunnel ved hendelser 

• Brannvann i tunnel 

• Kødannelse anleggsperiode 

 Sårbarhetsvurdering skred (jord-, flom-, sørpeskred) 

Aktsomhetsområder for jord og flomskred registrert i NVEs kartdatabase viser at Erdal er utsatt 

knyttet til bekker og elver i det området, dette berører alle alternativene bortsett fra E1.  

Det er utført grunnundersøkelser i området, foreløpige svar derfra viser at det er stor mektighet med 

løsmasser i områdene over tunnelportalene for alternativ E2 og E3. Her ligger det også gammel ur 

oppå løsmassene noe som kan gi svært utfordrende forhold i forhold til sikring, spesielt i 

anleggsperioden. Dette kan også medføre behov for lange portaler for å sikre tilstrekkelig sikring.   

I Naustdal er det i den nordlige delen det er registrert større aktsomhetsområder for jord- og 

flomskred. Dette berører rv. 5 for alternativene N4 og N5, mens for N11 og N12, er ikke rv. 5 innenfor 

aktsomhetsområder, men lokalvegnettet.  

Området og alternativene vurderes samlet sett som svært sårbare for temaet og dette må følges opp 

gjennom den videre prosjektering og senere planfase for valgt alternativ. Det er på nåværende 

tidspunkt ikke gjort nærere undersøkelser av områder som ligger i aktsomhetssoner for flom- og 

jordskred. Det er forutsatt, også i den ingeniørgeologiske vurderingen som er gjort for KDP [19] at 

disse aktsomhetesområdene må sjekkes ut på et senere tidspunkt i prosjektet.  
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 Sårbarhetsvurdering steinsprang/ snøskred 

Som aktsomhetsområder generert fra NVEs kartdatabase viser er det registrert aktsomhetsområder 

for både steinsprang og snøskred som berører alle alternativer, se figur 7-2 og 7-3. Det bemerkes at 

denne type aktsomhetskart er tilstrekkelig til å vurdere faren på dette overordnede plannivået, 

kommunedelplan. Samtidig bemerkes det at det er gjort ingeniørgeologiske vurderinger av området 

som er oppsummert i egen fagrapport [19].  

Basert på de klimatiske forholdene i området er det av ingeniørgeologene gjort vurderinger av at det 

er steinsprang som er dimensjonerende skredtype i området. Det er vurdert at det er liten fare for 

snøskred. Dette bl.a. ut fra vegetasjon og klima i området.  

For alternativene i Erdal er det spesielt alternativene E2, E3 og E8 som vurderes som utsatt for 

steinsprang. Det samme gjelder N4 i Naustdal. For E2 og E3 ligger det større blokker i overkant av 

tunnelportalområdet som det vurderes som utfordrende å sikre på nåværende nivå. Dette vil kunne 

medføre store anleggstekniske utfordringer. E8 har en trase som følger dagens veg, i området før 

tunnelportal vil det måtte gjennomføres sikringstiltak for å hindre stein nedfall. Følgende er hentet 

fra ingeniørgeolgisk rapport [19]: Sikring i form av passiv sikring som fanggjerde/skredvoll vil vere 

nødvendig. Skredvoll er truleg for plasskrevande. Modellering av steinsprang er utført for området og 

indikerer at alternativet kan få akseptabelt sannsyn for skred under føresetnad av at det vert sett opp 

fanggjerde i kombinasjon med brei fanggrøft.  

 N4 vurderes også som moderat til svært sårbar i forhold til faren for steinsprang rundt tunnelportal.  

Området og alternativene vurderes samlet sett som svært sårbare for temaet og dette må følges opp 

gjennom den videre prosjektering og senere planfase for valgt alternativ.  

Figur 7-1: Oversikt over aktsomhetsområder jord- og flomskred 
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Figur 7-3: Oversikt aktsomhetsområder snøskred (rød) og steinsprang (grå) Naustdal. 

Figur 7-2: Oversikt aktsomhetsområder snøskred (rød) og steinsprang (grå) Erdal. 
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 Sårbarhetsvurdering ustabil grunn/ kvikkleire 

Områdene for dagsoner i både Erdal og Naustdal ligger under marin grense som medfører at det er 

marine avsetninger i området og derigjennom kan det finnes kvikkleire. Begge områdene er for tiden  

under kartlegging av NVE for områdeskred, ifølge opplysninger fra SVV.  

Det gjennomføres også grunnundersøkelser i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Resultatene 

fra disse foreligger ikke før etter ferdigstillelse av ROS-analysen. Gitt marin grense i området og det 

faktum at NVE kartlegger og undersøker både Erdal og Naustdal for store områdeskred, og at resultat 

fra grunnundersøkelser ikke foreligger, vurderes planområdet som svært sårbart overfor temaet. 

Dette må følges opp i videre planfase for valgt alternativ. Det bemerkes at alle alternativ ligger 

innenfor området som er aktuelt for større områdeskred og således er det ingen av dem som skiller 

seg ut for dette temaet.  

 Sårbarhetsvurdering flom (vassdrag/ bekk) 

Det bemerkes innledningsvis at det er utført egen flomvurdering i forbindelse med 

kommunedelplanen[20]. I den er det gjort detaljerte vurderinger knyttet til flom i dagens situasjon 

og endringer som følge av de ulike alternativene. I ROS-analysen gjøres det derfor kun en 

oppsummering av viktige konklusjoner fra den detaljerte utredningen.  

Ny veg skal tilfredsstille krav om å kunne stå imot flom med 200-års returintervall inkludert en 

sikkerhetsfaktor i forhold til klimaendringer.  Dermed vurderes ikke vegen i seg selv å være spesielt 

utsatt for flom. Alternativ E1 krysser ikke elver/ bekker og er således ikke utsatt for flom og vil ikke 

påføre omgivelsene en økt konsekvens. Videre konkluderes det med følgende i omtalte 

flomutredning:  

Ved en flom med 200-års gjentaksintervall med klimapåslag og sikkerhetsfaktor, øker vannstanden 

over normalsituasjonen med inntil 1,5 m ved Naustdals sentrum og med ca. 5 m i nord-Naustdal. 

Eksisterende rv. 5 er vurdert å være berørt flere steder. Med ny rv. 5 vil eksisterende rv. 5 heves over 

flomnivå. Flomsituasjonen vil være bedre enn nullalternativet i Naustdal sentrum og nord-Naustdal 

der ny rv. 5 sammenfaller med dagens trasé. 

Alternativene i Erdal medfører generelt ikke store inngrep i vassdraget, bortsett fra E3. Fyllingen i alt. 

3 gir en lokal endring i vannstand med inntil +55 cm. Dette fører at en bolig kan være utsatt for 

erosjon. Bebyggelsen bør sikres mot erosjonsfare fordi den ikke ligger i sikker avstand fra en eventuelt 

erosjonsutsatt elvekant. Erdøla er veldig bratt og vannhastigheten er stor i elveløpet. Bruene skal 

prosjekteres med tanke på erosjonsfare.  

Alternativene N4 og N5 krysser over Nausta ved utløpet og innbarer nye bruer. Alt. N4 gir de største 

negative konsekvensene. Det er beregnet at fyllingen og pilarene pga. ny g/s-bru vil føre til opptil 13 

cm økning i vannstand oppstrøms. Flomsituasjonen vil bli noe verre for Nausta camping og 

boligområdet ved Ospeteigen/Løken. En reduksjon i antall pilarer i elveløpet på den nye lokalbrua og 

flytting av fyllingen utenfor flomsonen vil gi mindre negative konsekvenser for alt. N4. For alt. N5 er 

det beregnet at fyllingene og pilarene pga. ny rv. 5 vil føre til en mindre økning i vannstand 

oppstrøms den nye brua rv. 5. Ny bru rv. 5 vil påvirke strømning og vannhastighet lokalt. 

Når det gjelder flomsituasjonen ved bruer i alternativ N11 og N12 vil den i svært stor grad være 

påvirket av utformingen av bruer. Brukonstruksjoner med mange pilarer og fylling ut i elva vil føre til 

økt flomvannstand på 7 -13 cm over flere kilometer oppstrøms bruene. Basert på denne mulige 

konsekvens for området rundt ny veg er det i tillegg gjort særskilte vurderinger knyttet til bru 

konstruksjoner med mindre pilarer og fylling i elva:  
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• Antall pilarer er redusert til 2 for både bru rv. 5 og lokalbru i alt. N11 

• Fylling ved lokalbrua i sør er flyttet uten flomsone i alt. N11 

• Lokalbru over Naustdalsfossen er uten pilarer i alt. N12 

Dette vil medføre betydelig mindre konsekvenser knyttet til flom i området. I den situasjonen vil N12 

medfører til +1 cm økning i vannstand oppstrøms, noe som er vurdert som ubetydelig. For alternativ 

N11 er det beregnet at det vil medføre en økning i vannstand på 3 cm oppstrøms.  

Gitt de beregningene og vurderingene som er gjort av flomregimet både i Erdalen og Naustdal [20] 

vurderes planområdet som moderat sårbart overfor flom. Det vil være et tema som må følges opp i 

det videre. Dersom alternativ N11 eller N12 velges og det besluttes å ha bru med mange pilarer i elva 

vurderes dette området å være svært sårbart overfor flom. Signaler underveis i prosjektet på dette 

tidspunktet indikerer at det evt. vil bli valgt løsninger som minimerer fylling og pilarer i elva så mye 

som mulig.  

 Sårbarhetsvurdering isgang.  

Gjennom den foreliggende flomvurdering [20] er det også sett på isgang i Nausta. På grunn av de 

stedlige forholdene i elv/bekk i Erdal hvor det høy vannhastighet er isgang ikke vurdert som et 

problem i det området.  

I Nausta vil is vanligvis legge seg i løpet av november og forsvinne i mars-april, men det er store, 

årlige variasjoner. Elva er stort sett islagt på de rolige partiene oppstrøms Naustdalsfossen. Nausta er 

kjent for isganger, og det er oppstrøms Naustdalsfossen det ofte er observert isoppstuving. 

Nedstrøms Naustdalsfossen er elva sjeldent islagt og denne delen av elva påvirkes også av 

tidevannet. Dette gjør at det i hovedsak er alternativ N11 og N12 hvor dette er en utfordring.  

De største flommene har funnet sted på høsten og vinteren i Nausta og ismassene kan løsne og 

renne nedover vassdraget i vinterflommer (Isgang). Dagens bru over Naustdalsfossen har ikke pilar, 

men innsnevringer ved brua bidrar til at is akkumuleres i strekningen oppover og kan danne 

problematiske isdemninger. Slike demninger kan medføre høy vannstand uten at dette henger 

sammen med høy vannføring. Når ispropper går til brudd kan det også i sjeldne tilfeller dannes en 

bruddbølge nedover i vassdraget som eventuelt kan forårsake skader. Dagens isforhold er vurdert 

som utfordrende oppstrøms Naustdalsfossen og det er vurdert at det er fare for isgang og ispropp på 

strekningen oppstrøms Naustdalsfossen.  

Pilarer og eventuelt fylling i elveløpet vil påvirke isforholdene på flere måter. På en side vil flere 

pilarer på tvers vil gi noe sterkere strøm som kan føre til mindre is ved bru. På den andre siden 

forventes det at innsnevringer ved brua pga. pilarer vil forverre situasjonen under isganger og vil øke 

fare for dannelse av isdemning. Isen føre til mindre strømningsareal og vannstanden i en islagt elv 

blir derfor høyere enn uten is. Det forventes at pilarer vil forverre situasjonen under isganger. Is gir 

ekstra belasting og dette må det tas hensyn til i bruprosjektering. 

I Nausta vil det kunne oppstå ispropper som vil kunne påvirke konstruksjoner som må etableres for 

ny rv. 5 og lokalvei. Det forutsettes derfor at brukonstruksjoner som må etableres i valgt alternativ 

hensyntar denne problemstillingen og konstrueres til å tåle den påvirkningen som slike ispropper vil 

kunne påføre fremtidig bru. Videre er det på samme måte som for temaet flom et tiltak at det 

etableres så få pilarer i elva som mulig.  

Basert på denne vurderingen og forutsetningen om at isproblematikken hensyntas i bru-

konstruksjonene vurderes planområdet som moderat sårbart overfor temaet.  
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 Sårbarhetsvurdering havnivåstigning og stormflo 

Alternativ N4 og N5 samt spesielt E9 som vil ligge på fylling i sjøen vil kunne være påvirket av 

fremtidige endringer i havnivået og tilhørende stormflo og bølgepåvirkning.   

Basert på utslippsscenarioene (Representative Concentration Pathways) RCP2.6, RCP4.5 og RCP8.5 

som definerer scenarioer for framtidige utslipp av klimagasser er det gjort vurderinger i forhold til 

forventende endringer klima vil medføre for havnivået. Gitt forventende klimaendringer er det også 

forventet at havnivå og tilhørende stormflonivå vil stige i fremtiden og hvilken betydning dette har 

for norske kysten. Tall for Naustdal presentert på Kartverket sine nettsider at en for en hendelse med 

200-års returintervall må ta høyde for 226 cm over NN2000 (se figur under) i tillegg kommer evt. 

bølgeoppskylling. Det betyr at ny veg nær sjøen N4, N5, E9 må hensyn ta dette.  

Eksisterende bru er totalt 140 m lang og underkant brudekke ligger på kote 3,27, Iht. høydedata 

ligger vegen på kote 4,4 m. Eksisterende bru vurderes dermed ikke å være sårbar overfor forventede 

endringer i havnivåstigning. Vider er det i flomanalysen [20] gjort beregninger for ulike scenario av 

vannføring og stormflo. Konklusjonen derfra er at den kombinasjonen som gir den høyeste 

vannstand ved brua er 10-årsflom med klimapåslag i Nausta kombinert med 200 år stormflo i sjøen 

(Qdim,10). Dette gir en vannstand ved brua på kote 2,27. Sikkerhetsnivå ved bruene er beregnet ved 

å legge til 0,5 m sikkerhetsmargin på dimensjonerende vannstand. Sikkerhetsnivå er dermed 

beregnet til ca. 2,77 moh. Det vil være 0,5 m klaring mellom sikkerhetsnivået for Qdim,10 og 

underkant brudekke, og 0,8 m klaring mellom sikkerhetsnivået for Qdim,200 og underkant brudekke. 

Dette forutsettes videreført som et minimum ved etablering av nye bruer over Nausta i N4 g N5 

dersom en av disse alternativene blir valgt. Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor 

temaet.  

 

 Sårbarhetsvurdering erosjon 

Det er gjort særskilte vurderinger av erosjon i foreliggende flomanalyse [20]. Denne 

sårbarhetsvurderingen bygger på den rapporten og det vises til den for mer detaljerte utrednigner.  

Iht. kvartærgeologiske kart fra NGU finnes det i Naustdal hovedsakelig en blanding av bre- og 

elveavsetninger av eroderbart materiale (stein, sand, grus og silt) langs Nausta. Det ligger også 

havavsetning oppstrøms Naustdalsfossen. Iht. NGU løsmassekart består løsmassene av Materiale 

som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og 

vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til 

mer enn 10 m. Ved flom er vannhastigheten lav langs den vurderte strekningen (0,5 -2 m/s). Det 

forventes ikke at erosjon vil forkomme langs denne strekningen for dagens situasjon. Ut av en 

vurdering av flybilder (Norge i bilder) og kvartærgeologisk kart anses faren for flomskred til å være 

liten langs Nausta (AS, Rv5 Erdal-Naustdal Ingeniør- og hydrogeologisk rapport. Oppdrag nr. 505074. 

Dokumentnr.: R01, 2020). Det er ikke tegn til aktiv pågående erosjon langs elva. Flybilder viser at elva 

er tilnærmet uendret siden 1965. Det en av den grunn vurdert som lite sannsynlig med verken 

erosjon eller avsetning av betydning langs den delen av vassdraget som vi vurderer. Det er imidlertid 

erosjonssikring oppstrøms Naustdalsfossen og på begge sider langs Bærelva.  
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For Erdalen viser kvartærgeologiske kart fra NGU at det finnes en blanding av bre- og elveavsetninger 

av eroderbart materiale (stein, sand, grus og silt) som er transportert og avsatt av Erdøla og bekker i 

vassdraget. Det ligger også morenemateriale og organisk materiale (Torv og myr) oppover i 

vassdraget. Ved flom er vannhastigheten høy langs den vurderte strekningen (1,5 opptil 6 m/s). Det 

forventes at erosjon vil forkomme langs denne strekningen. Ut fra en vurdering av flybilder (Norge i 

bilder) og kvartærgeologisk kart anses faren for flomskred til å være liten langs Erdøla. Vassdraget 

viser ikke tegn på erosjon som kan være en sedimentkilde i elva. Det er imidlertid erosjonssikring 

langs Erdøla på begge sider.  

I Naustdal er det vurdert at etablering av bruer med pilarer og fylling i elva over Naustdalsfossen vil gi 

lokale endringer i strømning og erosjonsforhold. Konsekvenser kan redusere betydelig med å 

redusere antall pilarer og fylling i elveløpet/flomsonen. Det vises at det er viktig at det beholdes 

dagens tverrprofil i Nausta i strekningen rett oppstrøms Naustdalsfossen, der ligger den trangeste 

tverrprofil i elva. 

Alternativ E3 er vurdert som det verste alternativet pga. en fylling i elveløpet/flomsonen ved ny bru 

rv. 5 over Erdøla. Fyllingen fører til en betydelig økning i vannstanden ved en eiendom med to boliger 

og en lagerbygning. En bolig ikke ligger i sikker avstand fra elvekant dersom elva kan være utsatt av 

erosjon. Det kan derfor være behov å sikre bebyggelsen mot erosjonsfare. 

Planområdet vurderes for enkelte av alternativene som moderat til svært sårbare overfor temaet, og 

det må følges opp videre i prosjektet ut fra alternativ som velges.  

 Sårbarhetsvurdering isnedfall 

I forbindelse med alternativene i Erdal er det identifisert en del vannveger ned fjellet som vil kunne 

medføre fare for isdannelse. Dette gjelder spesielt for alternativene E2 og E3, hvor det vil kunne 

komme vann ned mot tunnelportalene. Men også langs E8 kan dette utgjøre en problemstilling. Samt 

i alternativer hvor det må etableres skjæringer, E1, E2 og N4. 

Dette er forhold som må vurderes nærmere for disse alternativene i forbindelse med prosjektering 

av valgt alternativ. Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet. 

 Sårbarhetsvurdering ustabil skjæring 

For alternativ E1 og E2 samt N4 vil det være behov for å etablere til dels store skjæringer. Det vil 

være en usikkerhet knyttet til stabiliteten i skjæringene og dette må undersøkes nærmere. Dersom 

det må etableres skjøringer over 15 meters høyde vil det også medføre endrede driftsforhold ved 

fremtidig utbygd veg. Planområdet ved disse alternativene vurderes som moderat sårbare.  

 Sårbarhetsvurdering annen naturfare – jordskjelv 

Det finnes ikke nok informasjon om returperiodene for jordskjelv til å si noe om når et større 

jordskjelv kan skje (NORSAR). Sårbarheten er særlig knyttet konstruksjoner evne til å tåle kraftige 

rystelser [25]. Selv om Norge stort sett er lavseismisk område, er det påkrevd å følge Eurokode 8, NS-

EN 1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning (jordskjelvstandarden) [26]. Det 

ble innført krav til jordskjelvsikring ved oppføring av bygg og konstruksjoner i Norge etter 2005.  

I henhold til Håndbok N200 Vegbygging skal seismisk påvirkning regnes som en unormal naturlast og 

nevnte standard skal benyttes. I Eurokode 8, NS-EN 1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for 

seismisk påvirkning - Del 1 [26] er det gitt sonekart som skal brukes ved vurderinger av jordskjelv i 

Norge. Det er også i 2020 lansert nye sonekart fra NORSAR som bør benyttes i dette arbeidet. 

Veiledende tabell for valg av seismisk klasse (I til IV) for en rekke konstruksjoner, inklusiv veg- og 
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gangbruer, er gitt i Eurokode 8-1 [26]. Geotekniske konstruksjoner skal ha samme seismisk klasse 

som konstruksjonen de støtter. For seismisk klasse for bruer vises det til håndbok N400 [10]. 

Planområdet ligger i en del av Norge hvor det er jordskjelvaktivitet. Det er ikke registrert noe på land 

her, men i havområdene utenfor er det flere registrerte jordskjelv, ifølge NORSAR. Planområdet og 

tiltaket vurderes som lite til moderatsårbare for temaet. 

 Sårbarhetsvurdering omkjøringsmuligheter 

Det er i forbindelse med denne plane ikke avklart hvilken status eksisterende rv. 5 skal ha. Den kan 

bli definert som beredskapsveg, sykkelveg for sommerbruk mv.  

Den skal uansett ikke opprettholdes med tanke på å være en omkjøringsveg ved hendelser i tunnel 

på strekningen. Det medfører at dagens omkjøringsregimet vil bli videreført. Det vil si til dels lange 

omkjøringer dersom det skulle inntreffe en alvorlig hendelse i tunnel. Dette vil også kunne påvirke 

nødetatene, hjemmesykepleien i området.  

Planområdet vurderes som svært sårbart overfor temaet, og det må gjøres avklaringer knyttet til 

fremtidig status på eksisterende veg gjennom de kommende prosessene, og helst så tidlig som mulig.   

  Sårbarhetsvurdering fremkommelighet nødetater, hjemmesykepleie  

Alle alternativene i Erdalen er i begynnelsen sammenfallende med dagens rv. 5 men spesielt 

alternativ E8 følger dagens veglinje helt frem til tunnelportal. I Naustdal vil både E4 og E5 følge 

dagens rv. 5 på vestsiden av elva, men E4 har også en tett kobling mot dagens veg ved tunnelportal.  

Anleggsarbeid tett på eksisterende veglinje hvor det må være trafikk samtidig som anleggsarbeidene 

pågår vurderes å være utfordrende både i forhold til å ivareta nødvendig HMS for arbeidere ved 

anlegget, men også for fremkommelighet for samfunnet. Herunder spesielt for nødetatene, 

hjemmesykepleien mv.   Dersom noen av disse alternativene velges som løsning for ny rv. 5 må det 

gjøres god faseplanlegging av anleggsarbeidene. Nødetatene bør involveres i det arbeidet i senere 

faser. Dette vurderes ikke å utgjøre noen problemstilling ved fremtidig ferdig utbygd veg.  

Videre må det i denne sammenhengen også påpekes at alternativ N11 og N12 vil gi en redundant 

løsning med ny lokalveg inn til boligområdet øst for Nausta og sykehjemmet. Da vil nødetater og 

andre ha en kjøreveg inn til området som kommer nordfra. Det vurderes derfor at N11 og N12 

fremstår som et robust alternativ når det gjelder fremkommelighet for nødetater og andre.  

Alternativene som dette gjelder, E4 og E5, vurderes som moderat sårbare overfor temaet.  

  Sårbarhetsvurdering skole og barnehage (sårbart objekt) 

Ved alternativ N5 vil tilhørende lokalvegnett bli lagt om og det åpnes for gjennomkjøring ved skolen, 

idrettsplassen og barnehagen i Naustdal. Dette er en veg hvor det ikke er gjennomkjøring i dag. Selv 

om dette bare vil være en lokalveg vil dette generere en annen type og mengde trafikk enn det som 

er ved skolen i dagens situasjon. Dette vurderes dermed å kunne medføre økt ulykkesrisiko i 

området.  Dette vil ikke være tilfelle med noen av de andre alternativene i Naustdal.  

Alternativ N5 vurderes derfor som svært sårbart overfor for temaet. 

  Sårbarhetsvurdering avløpsanlegg 

Alternativ N4 og N5 vil bli bygget i nærheten av eksisterende avløpsanlegg i Naustdal, N5 kommer 

nærmest. Det går en avløpsledning ut i sjøen fra dette anlegget som vil krysse alternativene. Selve 
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avløpsrenseanlegget vil ikke bli påvirket av en utbygging av ny veg her, men avløpsledning må 

hensyntas i anleggsperioden. Planområdet i dette området vurderes som moderat sårbart overfor 

temaet.   

  Sårbarhetsvurdering vannforsyningsanlegg 

Det er lokalisert noen grunnvannsbrønner (lokal vannforsyning) i Erdalen, dette gjelder spesielt E1, 

E2 og E3. Det må i senere fase når det er valgt alternativ gjøres en kartlegging av disse brønnene og 

vurdere i hvor stor grad nytt veganlegg påvirker disse brønnene. Dersom ny veg i området ødelegger 

grunnvannsbrønnene, må disse erstattes. Denne delen av planområdet vurderes som moderat 

sårbart overfor temaet.  

  Sårbarhetsvurdering eksisterende kraftforsyning 

I Erdal vil alternativene krysse under eksisterende kraftlinjer i området. Dette er både lokalnett (22 

kV) og regionalnett linjer (66 kV). Videre vil regionalnettlinjen ligger over tunneltraseene. Linjene må 

hensyntas under byggefase og det må vurderes nærmere om det er behov for flytting av enkelte 

deler av linjene. Dette er naturlig at avklares i neste planfase. Videre må det avklares om rystelser fra 

tunneldriving vil kunne påvirke høyspentmaster som er lokaliser over tunneltraseen. Planområdet i 

Erdalen vurderes som moderat sårbart overfor temaet.  

  Sårbarhetsvurdering økt ulykkesrisiko 

Det er vurdert at alternativ E2 og N4 medfører en økt ulykkesrisiko enn de andre alternativene. 

Bakgrunnen for dette er for E2 at det vil være et fall ut av tunnelen og inn mot kryss for avkjøring til 

tankanlegget som ligger i starten av planområdet. Til og fra dette anlegget vil det foregå en god del 

tungtransporter som involverer farlig gods, og således vil det kjøre ut kjøretøy som er saktegående 

etter påkjøring på vegen.  

N4 er vurdert å ha høyere ulykkesrisiko da en ut fra tunnelen går rett over i en kurve og ut på brua. I 

tillegg ligger tunnelportalen slik til at det vil være fare for en del solblending i forbindelse med 

ettermiddags/ kveldssol. Riktignok vil farten i dette alternativet være 60 km/t men likevel vurderes 

det som lite gunstig å gå rett fra den lange tunnelen og over i en kurve.  

Disse to alternativene vurderes som moderat til svært sårbare overfor temaet.  

Når det gjelder risiko knyttet til tunneler som må etableres her, så bemerkes det at det vil bli utført 

risikovurdering i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften på et senere tidspunkt i prosjektet. Det 

vurderes at dette har lite å si i forhold til kommunedelplanen og valg av alternativ. Da alle tunnelene 

vil ha et forholdsvis likt risikobilde selv om det er noe ulikheter i lengde.  Risiko knyttet til trafikk i ny 

tunnel er derfor ikke vurdert som beslutningsrelevant i forhold til valg av alternativ på dette 

plannivået.  

  Sårbarhetsvurdering brannfarlig industri 

I Erdal ligger det et større tankanlegg, her ankommer drivstoff på båt som lastes til tankene på land 

og distribuere dette videre ut i regionen ved hjelp av tanktransport. Det er ikke restriksjoner på 

trafikken forbi anlegget i dag. Dette vurderes heller ikke endret for nye veg alternativ. Likefult vil det 

dersom det inntreffer en uønsket hendelse på dette anlegge medføre at vegen må stenges så lenge 

en slik situasjon pågår. Dette vil medføre lang omkjøring mens vegen er stengt. Ny veg vil forbedre 

forholdende for av og påkjøring til anlegget. Planområdet her vurderes som lite til moderat sårbart 

overfor temaet, men det er ikke en sårbarhet som dette vegprosjektet kan gjøre noe med.  
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  Sårbarhetsvurdering akutt forurensning 

Dersom det inntreffer hendelser med kjøretøy og da særlig tunge kjøretøy som også kan inkluder 

farlig gods er det en fare for at det kan oppstå akutt forurensing som en del av ulykken. Dette vil 

kunne nå vassdrag, spesielt i krysningen over Nausta vil dette kunne gi store konsekvenser. 

Elva Nausta er ansett som en viktig lakseelv. Dermed er alle krysninger over elva sårbare i forhold til 

denne hendelsen. Alternativ N11 og N12 krysser Nausta i et området hvor laksen også gyter og en 

hendelse her vil vurderes som mer alvorlig dersom akutt forurensning når vassdraget.   

Det tilrådes at det vurderes oppsamling av avløpsvann (inkl. vegsalt) fra vegbanen i dette området, 

det vil også medføre at evt. akutt forurensning blir fanget opp.  

I tillegg til trafikk ved et fremtidig utbygget veganlegg vil også anleggsperioden medføre en fare for 

akutt forurensning fra anleggsmaskiner og kjøretøy. Det må derfor i planleggingen av anleggsfasen 

tas særlig hensyn ved arbeid i nærheten av og over vassdraget. Videre må rigg og anleggsområder 

planlegges på en slik måte at det i så liten grad foregår aktivitet som kan medføre akutt forurensing, 

eksempelvis lagring og fylling av drivstoff.  

Alternativ N4 og N% vurderes som moderat sårbare overfor temaet, mens N11 og N12 vurderes som 

svært sårbare.  

  Sårbarhetsvurdering oppstuving i tunnel ved hendelser 

Det er identifisert en mulig fare for at det ved hendelser i enten ny tunnel for rv. 5 eller i den 

eksisterende Naustdalstunnelen. Dette gjelder for alternativ E11 og E12. En slik oppstuving er en lite 

ønskelig situasjon.  

For å unngå dette bør det derfor i videre faser om disse alternativene blir valgt se på en samlet 

beredskapsanalyse og beredskapsplan for disse to tunnelene. Der en vurdere et stenge regime som 

inntrer før tunnelene og ikke bare imellom dem.  

 Alternativene vurderes som moderat sårbare for temaet.  

  Sårbarhetsvurdering brannvann i tunnel 

Tunnelen som etableres for rv. 5 vil variere i lengde ut fra hvilket gjennomgående alternativ som 

velges.  Alle tunnelene vil være forholdsvis lange og over 4,5 km. Brannvann i en så lang tunnel er en 

aktuell problemstilling som også kom frem under analysemøte. Det er på dette plannivået ikke 

konkludert med hvilken løsning som skal være for en fremtidig ny tunnel. Det kan være aktuelt med 

både innlagt vann og bruk av tankbil. Videre er det identifisert at å få inn vann fra Erdal siden kan 

være en utfordring gitt at det ikke er noen form for kommunal vannforsyning i det området.  

Brannvann vurderes som svært sårbart for planområdet og dette må følges opp id en videre 

planleggingen og gjennom særskilt risikovurdering for tunnel som skal gjennomføres når valg av 

alternativ er utført.  

  Sårbarhetsvurdering kødannelse anleggsperiode 

Temaet er aktuelt for alternativ E4. Dette alternativet ligger tett på eksisterende veg og det er 

identifisert at det vil være behov for omkjøring samt også en mulig lysregulering i periode. Samt 

stopp i trafikk ved sprengningsarbeid. Da vil det om trafikken stoppes ved anleggsperiode medføre at 

køen blir stående langs dagens rv. 5 og inn i et område som vurderes som svært skredutsatt og hvor 

en ikke ønsker at kjøretøy skal bli stående. Denne problemstillingen må hensyntas i de videre 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal 

 

Konsekvensutgreiing: Samfunnsikkerhet 

Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 15   Versjon: 02J 
  

Side 44 av 50 5205074-15 Rv 5 EN Fagrapport - samfunnssikkerhet.docx 
 

planarbeidene dersom alternativ N4 velges, og det må etableres en stengeplan som medfører at all 

trafikk stoppes allerede i Erdalen.  

Alternativ E4 vurderes som svært sårbart for temaet i anleggsperioden.   
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8 Konklusjon ROS-analyse og oppfølging 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 

skal gjennomføres ROS-analyser. For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at 

ROS-analysen skal inngå i konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21. Denne analysen 

tilfredsstiller disse kravene.  

Gjennom prosess med overordnet ROS-analyse for kommunedelplan for ny rv. 5 Erdal – Naustdal er 

en kommet frem til hendelsene under var relevante for planområdet. 

• Skred (jord-, flom-, sørpeskred) 

• Steinsprang/ snøskred 

• Ustabil grunn/ kvikkleire 

• Flom (vassdrag/ bekk) 

• Isgang 

• Havnivåstigning og stormflo 

• Isnedfall 

• Ustabil skjæring 

• Annen naturfare – jordskjelv 

• Omkjøringsmuligheter 

• Fremkommelighet nødetater, hjemmesykepleie mv.  

• Skole og barnehage (sårbart objekt) 

• Avløpsanlegg 

• Vannforsyningsanlegg 

• Eksisterende kraftforsyning 

• Økt ulykkesrisiko 

• Brannfarlig industri 

• Akutt forurensning 

• Oppstuving i tunnel ved hendelser 

• Brannvann i tunnel 

• Kødannelse anleggsperiode 

For disse hendelsene er det gjennomført en overordnet sårbarhetsanalyse som på dette 

overordnede plannivået vurderes som tilstrekkelig for å identifisere hvilke samfunnssikkerhets 

problemstillinger som det må arbeides videre med i neste planfase og detaljering av prosjektet.  

Sårbarhetsanalysen viser at alle de identifiserte faretemaene må følges opp i de videre fasene. 

Likefult er det ikke identifisert forhold som på nåværende grunnlag kan utelukke et alternativ ut fra 

et samfunnsikkerhetsfaglig perspektiv. I den sammenheng må det poengteres at grunnforholdene 

spesielt for alternativ E2 og E3 basert på de innledende konklusjonene fra grunnundersøkelsen 

vurderes som noe utfordrende, spesielt i forhold til sikring i anleggsfasen.  

Videre vurderes alternativ N4 samlet sett som et mer sårbart alternativ i Naustdal, dette gjelder både 

i forhold til anleggsgjennomføring og alternativets utforming med kurve som starter rett ut av 

tunnelen. Det må her også bemerkes at N11 og N12 påvirker flomregimet i Nausta i størst grad, men 

her kan det gjøres tilpasninger ved valg av bru utforming som gir en mindre påvirkning av sidearealer 

enn nødvendig.  
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Alternativ N11 og N12 vil medføre en økt robusthet i Naustdal ved at det gjennom lokalvegnettet for 

disse alternativene etableres en ny adkomst til boligområdet øst for Nausta som også inkluderer 

sykehjemmet. Dermed vil det bli to mulige kjøreruter til disse områdene.   

Til slutt må det bemerkes at det for alle alternativ er identifisert en stor sårbarhet knyttet til 

omkjøringsmuligheter ved hendelser i tunnel. Dette er hendelser som i verste fall kan medføre 

stengning av tunnel i lengre periode med tilhørende lange omkjøringsmuligheter. For å sikre 

nødetatene tilstrekkelig fremkommelighet bør eksisterende rv. 5 defineres til å være en 

beredskapsveg når ny rv. 5 åpner. 
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Vedlegg 1 - Sjekkliste risikoindentifisering 

Denne sjekklisten er hentet fra Statens vegvesen sin rapport for ROS-analyser i vegplanlegging [9], 

den ble benyttet i analysemøte. 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) 

  

20. Ustabil vegskjæring, 

nedfall fra skjæring. Høye 

skjæringer over 10 m.  

  

21. Skogbrann/lyngbrann   
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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): 

- Skole/barnehage 

- Sykehus/helseinstitusjoner 

- Boligområder 

- Tunneler 

  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 
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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 

  

 

 

 


