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1. Oppsummering 

Statens vegvesen har i samarbeid med Stjørdal kommune utarbeidet forslag til 
detaljreguleringsplan «E14 Stjørdal – Hegramo, g/s-veg» med sammenhengende gang- og 
sykkelveg langs E14 på strekningen mellom Stjørdal sentrum/kryss fv. 6798 
(Ligaardskrysset) - Hegramo - Leirfall. Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for 
bygging av gang- og sykkelveg der det i dag ikke er et tilbud for gående og syklende, 
bussholdeplasser, avkjørselssanering på strekningen og kurveutbedring ved Håvereina. 
Lengde på ny gang- og sykkelvegstrekning er ca. 6 km. 
 
Hovedmålsettingen med prosjektet er å etablere et sammenhengende tilbud for gående og 
syklende som gjør det mulig for myke trafikanter å ferdes trygt på strekningen, samt sikre 
god trafikksikkerhet og framkommelighet for alle vegfarende. 
 
Med bakgrunn i sjekkliste for risikovurdering (kap. 4), er følgende tema utdypet i ROS-
analysen:  

 Naturfare – flom og ustabil grunn 
 Tilgjengelighet – trafikkavvikling på E14, tilkomst for nødetater og sentrale 

infrastrukturfunksjoner 
 Samfunnsviktige objekter – skole 
 Trafikksikkerhet – avkjørsler og gangkryssinger 
 Miljøfarer/miljøskader -forurensning i grunnen 

  
 
Risikovurderingene som er gjort i denne analysen tilsier at prosjektet har lav til middels 
risiko. Dette medfører at det ikke er behov for noen endringer for den planlagte 
utbyggingen.  

2. Bakgrunn 

Strekningen fra Stjørdal sentrum til Hegramo har trafikksikkerhetsutfordringer som følge av 
at strekningen ikke er utformet i forhold til trafikkomfanget. Dagens situasjon er preget av 
mange avkjørsler og manglende sidevegnett. Det er også dårlig kurvatur og manglende 
bredder på vegen i dag. 
 
I dag benytter gående og syklende vegskulder langs E14 på strekningen fra Stjørdal sentrum 
ved Ligaardskrysset til Haraldreina, eller de benytter fv. 6798 Øyanveien - Kirkevegen og 
videre på  kommunal veg, Hognesaunvegen, til Haraldreina sør for E14. Det er også mulig å 
benytte kommunale veger nord for E14; Husbyvegen og Realléen til Haraldreina. Begge disse 
rutene oppfattes som omveger, og de har flere konfliktpunkt for gjennomgående gang- og 
sykkeltrafikk. 
Øst for Haraldreina er det ikke tilrettelagt med gang- og sykkelveg før man kommer til 
Bøstad. Derfra er det eksisterende gang- og sykkelveg på strekningen til Hegra og videre 
helt til Leirfall.  
 
En om lag 500 meter lang strekning på E14 øst for Håve/ved Håvereina har i dag en kurvatur 
som gjør at den er spesielt ulykkesutsatt. Kurveutretting inngår som en del av planarbeidet. 
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Likedan er det planlagt forbedret tilrettelegging for kollektivholdeplassene på strekningen. 
Noen av holdeplassene foreslås samlokalisert, mens andre er planlagt oppgradert med 
eksisterende eller ny plassering. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal alle reguleringsplaner ha en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Den kan enten inngå som et kapittel i planbeskrivelsen, 
eller ligge som vedlegg der det bare tas inn et kort sammendrag i planbeskrivelsen. Det 
sentrale med ROS-analyse til reguleringsplaner er en systematisk gjennomgang av tiltakets 
risiko og sårbarhet, og hvordan dette er håndtert i planen.  

3. Metode 

Metoden i denne ROS-analysen støtter seg på Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser. Håndbok V712 viser en metodikk som bygger på DSBs veiledere (DSB 
2014, 2016 og 2017), og skal bidra til at generelle krav i lovverket og Statens vegvesens 
kvalitetssystem følges. 
 
Risikoidentifisering:  
Risiko- og fareidentifiseringen skal avdekke hvilke uønskede hendelser eller farer den 
planlagte utbyggingen kan være utsatt for eller utsette omgivelsen for. Det skal vurderes 
både hva i omgivelsene som kan påvirke den planlagte utbyggingen, og hvordan den 
planlagte utbyggingen påvirker omgivelsene. Fokus i risikoarbeid er hendelser med 
konsekvenser for liv og helse, framkommelighet og miljø. 

Risikoanalyse: 
Risikoanalysen skal vurdere de identifiserte farene eller uønskede hendelsene med tanke på 
sannsynlighet og konsekvens.  

Sannsynlighet 
Med sannsynlighet menes hvor trolig det er at hendelsen vil inntreffe. For mange hendelser 
vil det kunne være vanskelig å angi statistisk hyppighet, særlig gjelder dette endringer i 
hyppighet som følge av klimaendringer eller hendelser som forekommer svært sjeldent. 
Denne usikkerheten, og hvordan det påvirker risikoevalueringen og risikohåndteringen, må 
framkomme i analyserapporten, og sannsynlighetsgradering i denne rapport er satt til: 

Sannsynlighet Verdi 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 

Middels 1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere 

Lav 1 gang i løpet av 100 år eller sjeldnere 
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Konsekvens 
Konsekvensgraderingen skal skalere størrelsen eller omfanget av følgene eller 
konsekvensene av en uønsket hendelse. Omfanget vil variere fra små til store konsekvenser, 
og må inkludere effekten av skadereduserende tiltak som finnes i eksisterende og planlagt 
ny utbygging. Faktisk konsekvens eller omfang av en hendelse vil ofte være vanskelig å 
fastslå eksakt. 
K 

Konsekvensgrad 
Konsekvenstype 

 

Små 
 

Middels 
 

Store 

Liv/helse Ulykke uten noen drepte 
eller alvorlig skadde 

Ulykke med noen 
drepte eller alvorlig 
skadde 

Ulykke med mange drepte 
eller alvorlig skadde 

Miljøskader Liten lokal skade uten 
særlige konsekvenser 

Alvorlig skade med 
konsekvenser som vil 
ta noe tid å rette opp 

Omfattende/alvorlig skade 
med konsekvenser som vil 
ta lang tid å rette opp 

Framkommelighet Åpen veg, men redusert 
framkommelighet, ingen 
konsekvenser for 
samfunnet 

Stengt veg i lengre 
periode og 
lang/dårlig 
omkjøring, lokale 
konsekvenser for 
samfunnet 

Stengt veg i veldig lang tid, 
lang/dårlig omkjøring, 
nasjonale konsekvenser for 
samfunnet 

 

Usikkerhet 
I enhver ROS-analyse vil det være større eller mindre grad av usikkerhet. Både sannsynlighet 
og konsekvens kan være vanskelig å fastslå. Dette kan skyldes mangel på historiske 
erfaringer og usikkerhet omkring effekten av årsaksreduserende eller skadereduserende 
tiltak. Det kan også skyldes manglende kompetanse i analysegruppen, eller kunnskap som 
ikke var tilgjengelig da analysen ble gjennomført. Usikkerhet kan også bunne i faglig 
uenighet innad i analysegruppen. 
 
Usikkerhet behøver ikke være negativt. Det som på overordnet nivå pekes på som mulig 
alvorlig, men usikker risiko, kan i senere plannivåer eller i utførelsesfasen vise seg å være en 
mye lavere risiko enn først antatt. Det er viktig at slik usikkerhet blir tydeliggjort både i 
gjennomføringen, men også i presentasjonen av ROS-analysen, slik at dette kan fanges opp 
og igjen vurderes senere av den planlagte utbyggingen, når ny kunnskap foreligger. 
 
Risikobildet 
Til slutt i risikoidentifiseringen sammenstilles vurderinger av sannsynlighet og konsekvens 
av de mulige uønskede hendelsene som er vurdert. Resultater fra risiko- og 
sårbarhetsanalyser blir illustrert ved brukt av risikomatriser. 
 

 

Sannsynlighet 
Konsekvenser 
Små Middels Store 

Høy Hendelser Hendelser Hendelser 
Middels Hendelser Hendelser Hendelser 
Lav Hendelser Hendelser Hendelser 
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Risikoevaluering 
Risikoevalueringen skal drøfte de avdekkede potensielle farene, og foreslå og anbefale 
mulige løsninger for årsaksreduserende eller skadereduserende tiltak dersom den planlagte 
utbyggingen skal gjennomføres. 
 
Normalt vil risiko falle i tre kategorier: 
 Lav risiko Hendelser med lav sannsynlighet og små konsekvenser, tiltak kan vurderes 

 Middels risiko Tiltak bør vurderes 

 Høy risiko Hendelser med høy sannsynlighet og store konsekvenser, tiltak skal vurderes 

4. Sjekkliste for risikoidentifisering 
Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt  
(ja/nei) 

Kommentar 

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av? 
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 
1. Jordskred Nei Området mellom profil 2360 og 2500 ligger 

innenfor området for aktsomhet jord- eller 
flomskred (NVE). Geoteknisk rapport ref. 
Vd1461A-GEOT-R01 og Vd1461A-GEOT-R02 viser 
at grunnforholdene er stort sett middels fast til fast 
siltig leire og leirig silt ved mindre grus- og 
sandlag. Området ligger under marin grense, men 
det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale av 
betydning for prosjekteringen, men at 
detaljprosjektering av tiltakene utføres i 
byggeplan.  

2. Flomskred Nei Se pkt. 1. 
3. Sørpeskred Nei Se kommentar til snøskred pkt. 6. 
4. Steinsprang eller steinskred Nei Gang- og sykkelvegen er planlagt nord for E14 ved 

Ystinesberga. Det vurderes å være liten risiko for 
steinsprang for ny gang- og sykkelveg, men det 
anbefales å inspisere oppunder torva og eventuelt 
sikre mellom profil 2400 og profil 2500.  
Det vurderes ikke å være skredfare for planlagt 
gang- og sykkelveg, ref. Ingeniørgeologisk notat 
GEOL-N01(SVV 26.06.2019). 

5. Fjellskred Nei Se pkt. 4. 
6. Snøskred Nei Aktsomhetskart for snøskred (NVE) viser at 

strekningen langs Ystinesberga ligger i 
utløpsområdet for snøskred. I hele området vokser 
det skog og det er aldri registrert snøskred i 
området, ref. Ingeniørgeologisk notat GEOL-N01 
(SVV 26.06.2019). 

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av 
vegbanen. 

Nei Planstrekningen ligger under marin grense. I 
geoteknisk rapport ref. Vd1461A-GEOT-R01 og 
Vd1461A-GEOT-R02 vises det til at det ikke er 
påtruffet sprøbruddmateriale av betydning for 
prosjekteringen, men at detaljprosjektering av 
tiltakene må utføres for byggeplan. 

8. Kvikkleireskred Nei Se punkt 7.  

9. Undersjøiske skred, fare for utglidning av 
sjøbunn 

Nei Planområdet ligger ikke i nærheten til sjø.  
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Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 
Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen. 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 
10. Flom i elv/vassdrag  Ja Flom i Stjørdalselva påvirker vannstanden i bekker 

uten at elva kommer over. Områder langs E14 ved 
Ystineset står jevnlig under vann ved flom i dag.  
Eksisterende forhold endres ikke med dette 
tiltaket. Det er gjort flomberegninger. 
Det planlagte tiltaket oppfyller ikke kravene til 
vurdering og planlegging for 200-års flom, noe 
som vil kreve store tiltak og investeringer ved 
heving av vegen (E14).  

11. Flom/flom i bekk Ja Byabekken legges om på en liten strekning og 
stikkrenner gjennom E14 forlenges. Det gjøres ikke 
tiltak i selve Gluggbekken. 
Se punkt 10.  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 
Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen. 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
12. Snøfokk Nei  
13. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, særlig lave broer) 

Nei  

14. Bølger Nei  
15. Stormflo Nei  
16. Vindutsatt (inkl. lokale forhold, f.eks. 
kastevind) 

Nei  

17. Sandflukt Ja Dalføret er utsatt for jordfokk. Reguleringsplanen 
endrer ikke dette forholdet.  

18. Store nedbørsmengder, intens nedbør  
(som fører til overvann) 

Nei Gode omkjøringsmuligheter og sjeldne og 
kortvarige stengninger gir liten konsekvens. 

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) 

Nei  

20. Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæring. Nei Ref. Ingeniørgeologisk notat GEOL-N01 (SVV 
26.06.2019). 

21. Skogbrann/lyngbrann Nei  
22. Annen naturfare (f.eks 
sprengkulde/frost/tele/tørke/nedbørsmangel) 
 
 
 

Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
23. Trafikkavvikling/ 
evt. omkjøringsmuligheter 

Ja Det skal gjøres kurveutretting på en kort strekning 
på E14 ved Håve. Anleggsgjennomføring vil  
medføre innsnevring av vegbane der det beholdes 
ett kjørefelt som dirigeres eller lysreguleres.  
Omkjøring mulig via fv. 6788/fv. 6798 fra hhv. 
Hegra og Ystineset til/fra Stjørdal sentrum. Myke 
trafikanter bør benytte fylkesvegene. 
Delstrekninger av dagens gang- og sykkelveg kan 
benyttes videre.  

24. Adkomst til jernbane, havn, flyplass Ja Se pkt. 23 over. 
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25. Tilkomst for nødetater Ja Ferdig tiltak kan forbedre nødetatenes 
framkommelighet i området noe. 

26. Adkomst sykehus/helseinstitusjoner Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 
Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen. 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse 
med? 
27. Skole/barnehage Ja Risiko reduseres noe ved etablering av gang- og 

sykkelveg langs E14. Påvirker adkomst til turmål 
for Haraldreina skole i anleggsfasen.  

28. Sykehus/helseinstitusjon Nei  
29. Flyplass/jernbane /havn/bussterminal Nei  

30. Vannforsyning (drikkevannskilder- og 
ledninger)  

Nei Se kap. 5.4 Teknisk infrastruktur. 

31. Avløpsinstallasjoner Nei  
32. Kraftforsyning, og datakommunikasjon  
(f.eks. kabel i bakken luftspenn eller 
trafostasjoner) 

Nei Se kap. 5.4 Teknisk infrastruktur. 

33. Militære installasjoner Nei Værnes garnison er lokalisert like ved Stjørdal 
sentrum.  

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)  

Nei Tiltaket gir sikrere veg enn dagens situasjon. 
Kurveutretting på E14 ved Håvereina, 
trafikantgruppene separeres ved etablering av 
gang- og sykkelveg og strekningen blir mer 
oversiktlig. Bussholdeplasser og tilkomster til disse 
er strammet opp.  

35. Særskilte forhold som bør vurderes/er 
vurdert i en trafikksikkerhetsrevisjon 

Nei Trafikksikkerhetsrevisjon er gjennomført uten 
avgjørende funn. Kryssing for myke trafikanter i 
Ligaardskrysset er vurdert med hensyn til kryssing 
i plan. Avbøtende tiltak anbefales.  

36. Økt trafikk 
(og spesielt transport av farlig gods): 
- Skole/barnehage 
- Sykehus/helseinstitusjoner 
- Boligområder 
- Tunneler 

Nei Tiltaket i seg selv gir ikke økt tungtrafikk/farlig 
gods, men sikrer tryggere forhold.  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i 
forbindelse med ? 
37. Særlig brannfarlig industri Nei  

38. Naturlige farlige masser (f.eks. alunskifer og 
sulfidmasser) 

Nei  

39. Forurensning i grunnen Ja Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens 
vegvesen Region midt utført en miljøteknisk 
grunnundersøkelse og utarbeidet tiltaksplan for 
forurenset grunn ved Bergskleiva. 
Den miljøtekniske grunnundersøkelsen er utført 
for å avklare mistanke om forurensning i massene 
knyttet til tidligere asfaltproduksjon på 
eiendommen. Det ble påvist lettere forurensning av 
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tungmetaller, oljeforbindelser og PAH i 5 av 8 
prøvetatte punkter. I tillegg ble det påvist en del 
søppel/skrot i massene, samt lukt av olje. Massene 
kan gjenbrukes på tomta dersom de er egnet til 
formålet og dersom de kan erstatte andre masser 
som ellers ville blitt tilkjørt. Søppel o.l. må sorteres 
ut ved oppgraving av massene. Dersom massene 
skal transporteres ut av eiendommen, må de 
leveres til godkjent mottak. 
 
Uhell fra f.eks. tidligere anleggsarbeid kan 
påtreffes i anleggsperioden. Opprydding skjer i så 
fall etter ordinære rutiner. 

40. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Nei  

41. Annen fare i omgivelsene Nei  
42. Annen miljøfare og miljøskader pga. større 
uønsket hendelse 

Nei Aktuelle hendelser kan være f.eks. uhell i 
anleggsperioden eller tankbilvelt i driftsfasen. 
HMS-krav skal sikre dette i anleggsperioden. 
Tiltaket gir sikrere veg enn dagens situasjon. 

5. Analyse 

Gjennomgang av sjekklisten i kap. 4 og påfølgende analyse er utført med fagpersoner fra 
reguleringsplanprosessen i møte 16.12.2020 og med innspill og kommentarer fra 
Stjørdalkommune. Fagene som har deltatt fra SVV prosjektgruppe er: 
 
Veg     - Klaid Robert Schjetne 
Landskap/naturmiljø   - Guri Pedersen Skei 
Ingeniørgeologi/geoteknikk  - Stig Gunnar Lillevik 
Trafikk/trafikksikkerhet  - Tore Kvaal 
Anlegg/drift- og vedlikehold     - Andreas Eidem 
Prosessleder    - Astrid Eide Stavseng 
 
Følgende forhold er vurdert som aktuelle til å utgjøre en risiko og/eller sårbarhet i 
forbindelse med den planlagte utbyggingen, enten ved gjennomføring og/eller ved ferdig 
tiltak:   

1. Naturfare – flom 
2. Naturfare - ustabil grunn 
3. Tilgjengelighet – trafikkavvikling på E14 
4. Tilgjengelighet - tilkomst for nødetater 
5. Tilgjengelighet - sentrale infrastrukturfunksjoner 
6. Samfunnsviktige objekter – skole 
7. Trafikksikkerhet – avkjørsler og gangkryssinger 
8. Miljøfarer/miljøskader -forurensning i grunnen 

 

Uønsket hendelse nr. 1 Naturfare – flom 
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Beskrivelse Flom i Stjørdalselva påvirker vannstanden i bekker uten at elva 
flommer over. Områder langs E14 ved Ystineset står jevnlig under 
vann ved flom i dag.  

Sannsynlighet  Konsekvens 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav Framkommelighet   

 
Drøfting av sannsynlighet: 
Flom i Stjørdalselva og bekker er avhengig av nedbør, årstid og snøsmelting. Klimaendringer 
kan påvirke situasjonen på sikt.  

Det planlagte tiltaket oppfyller ikke kravene til vurdering og planlegging for 200-års flom, 
noe som vil kreve store tiltak og investeringer ved heving av vegen (E14). 

Drøfting av konsekvens:  
Eksisterende forhold endres ikke med dette tiltaket.  
Ved flom blir fremkommeligheten dårligere i korte perioder. 
 
Forslag til tiltak:  
Planen har følgende tiltak innarbeidet: 
 Gang- og sykkelveg ligger på samme høyde som E14. Kjøreveg og g/s-veg er adskilt 

med grøft 3 m.   
 Byabekken legges om på en liten strekning og stikkrenner gjennom E14 forlenges. 
 Det gjøres ikke tiltak i selve Gluggbekken. 

Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 Byggeplanlegging må ta høyde for tilstrekkelig drenering og dimensjonering av 

stikkrenner og drensledninger. 
 I planbestemmelsens §3 i) går det fram at overvann skal håndteres slik at sikkerhet for 

liv, helse og miljø ivaretas.  
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Uønsket hendelse nr. 2 Naturfare – ustabil grunn 
Beskrivelse Gjelder Håvereina og utgraving og fylling i forbindelse med 

kurveutretting/omlegging av E14. Bygging av langsgående g/s-
veg langs E14. 

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy      
Middels     
Lav  Liv/helse  

 
Vurdering av sannsynlighet:  
Anleggsarbeidet skal utføres i henhold til føringer i geoteknisk rapport.  
 
Vurdering av konsekvens:  
Anleggsarbeidet skal utføres i henhold til føringer i geoteknisk rapport.  
 
Forslag til tiltak:  
Tiltaket følger anbefalinger i geoteknisk rapport for dette plannivået. 
 
Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 Det er utarbeidet følgende rapport for oppfølging av tiltak:  

E14 Stjørdal – Hegra. Gang- og sykkelveg. Skredfare og geologi. Rapport nr. Vd1461B-
GEOL-N01, datert 26.06.2019.  

 I planbestemmelsens § 10 a) går det fram at alle arbeider innenfor planområdet skal 
utføres iht. anbefalinger i geoteknisk rapport og i ingeniørgeologisk rapport. Alle tiltak 
skal etterfølges ved prosjektering og anleggsgjennomføring.  

 
Uønsket hendelse nr. 3 Tilgjengelighet – trafikkavvikling på E14 
Beskrivelse Det skal gjøres kurveutretting på en kort strekning på E14 ved 

Håve. Anleggsgjennomføring vil medføre innsnevring av vegbane 
der det beholdes ett kjørefelt som dirigeres eller lysreguleres.  
Enkelte adkomstveger og avkjørsler skal omlegges. 
Bygging av langsgående g/s-veg  langs E14. 
  

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav Framkommelighet   

 

Drøfting av sannsynlighet: 
Anleggsgjennomføring vil medføre innsnevring av vegbane der det beholdes ett kjørefelt 
som dirigeres eller lysreguleres. Myke trafikanter/syklister vil få nærføring til 
anleggsarbeider ved passering.  
 
Drøfting av konsekvens:  
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Under bygging kan framkommelighet for alle trafikanter bli redusert i perioder. 
 
Forslag til tiltak:  
Det planlagte tiltaket vil bedre framkommeligheten noe på E14 ved ferdig tiltak. Myke 
trafikanter får vesentlig bedre forhold. 
 
Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 God arbeidsvarsling og god skilting via omkjøringsveger. Omkjøring mulig via fv. 

6788/fv. 6798 fra hhv. Hegra og Ystineset til/fra Stjørdal sentrum.  
 Myke trafikanter bør benytte fylkesvegene. Delstrekninger av dagens gang- og sykkelveg 

kan benyttes videre. 
 I planbestemmelsenes § 10 c) går det fram at ingen eksisterende adkomstveger til 

eiendommer kan stenges før ny eller midlertidig adkomst til eiendommen er etablert og 
kan tas i bruk. Der bygge- og anleggsområder krysser avkjørsler, adkomstveger eller 
driftsveger, skal anleggsdriften utføres slik at den ikke hindrer bruken av disse. 

 I planbestemmelsenes § 10 g) går det fram at E14 skal være åpen med minst ett kjørefelt 
i anleggsfasen. Det kan likevel tillates korte perioder med stenging av vegen så lenge 
dette ikke er til fare for liv og helse. 

 

Uønsket hendelse nr. 4 Tilgjengelighet – tilkomst for nødetater 
Beskrivelse  Det skal gjøres kurveutretting på en kort strekning på E14 ved 

Håve. Anleggsgjennomføring vil medføre innsnevring av vegbane 
der det beholdes ett kjørefelt som dirigeres eller lysreguleres.  
Enkelte adkomstveger og avkjørsler skal omlegges. 
Bygging av langsgående g/s-veg  langs E14.  

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav  Liv/helse  

 
Drøfting av sannsynlighet: 
Framkommelighet kan bli redusert i perioder. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Det kan forekomme kortere forsinkelser for nødetatene. 
 
Forslag til tiltak: 
Det planlagte tiltaket vil bedre framkommeligheten noe på E14 ved ferdig tiltak. 
 
Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 Prosedyrer for framkommelighet for nødetater skal utarbeides for anleggsarbeidet.  
 God arbeidsvarsling og god skilting via omkjøringsveger. Omkjøring mulig via fv. 

6788/fv. 6798 fra hhv. Hegra og Ystineset til/fra Stjørdal sentrum.  
 Bygging av g/s-veg skal i hovedsak foregå utenfor E14. Midlertidig bygg- og 

anleggsområde har bredde 15 m. 
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 I planbestemmelsenes § 10 c) går det fram at der bygge- og anleggsområder krysser 
avkjørsler, adkomstveger eller driftsveger, skal anleggsdriften utføres slik at den ikke 
hindrer bruken av disse. 

 I planbestemmelsenes § 10 g) går det fram at E14 skal være åpen med minst ett kjørefelt 
i anleggsfasen. Det kan likevel tillates korte perioder med stenging av vegen så lenge 
dette ikke er til fare for liv og helse. 

 
 
Uønsket hendelse nr. 5 Tilgjengelighet – sentrale infrastrukturfunksjoner 
Beskrivelse  Det skal gjøres kurveutretting på en kort strekning på E14 ved 

Håve. Anleggsgjennomføring vil  medføre innsnevring av vegbane 
der det beholdes ett kjørefelt som dirigeres eller lysreguleres.  
Enkelte adkomstveger og avkjørsler skal omlegges. 
Bygging av langsgående g/s-veg langs E14.  

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav Framkommelighet   

 
Drøfting av sannsynlighet:  
Framkommelighet kan bli redusert i perioder. 
 
Drøfting av konsekvenser:  
Det kan forekomme kortere forsinkelser for trafikanter til flyplass, tog, e.l.  
 
Forslag til tiltak:  
Det planlagte tiltaket vil bedre framkommeligheten noe på E14 ved ferdig tiltak. Myke 
trafikantet får vesentlig bedre forhold. 
 
Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 God arbeidsvarsling og god skilting via omkjøringsveger. Omkjøring mulig via fv. 

6788/fv. 6798 fra hhv. Hegra og Ystineset til/fra Stjørdal sentrum.  
 Bygging av g/s-veg skal i hovudsak foregå utenfor E14. Midlertidig bygg- og 

anleggsområde har bredde 15 m. 
 I planbestemmelsenes § 10 g) går det fram at E14 skal være åpen med minst ett kjørefelt 

i anleggsfasen. Det kan likevel tillates korte perioder med stenging av vegen så lenge 
dette ikke er til fare for liv og helse. 
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Uønsket hendelse nr. 6 Samfunnsviktige objekter - skole 
Beskrivelse  Haraldreina skole (1.-7. trinn) ligger inntil planområdet. 

Anleggsarbeider i forbindelse med utbedring av undergang på 
E14 og tilhørende bussholdeplasser (rutebuss).  

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav Framkommelighet/ 

Liv/helse 
  

 
Drøfting av sannsynlighet:  
Framkommelighet kan bli redusert i perioder, men skole har god tilgjengelighet via 
Hognesaunvegen i sør. 
 
Drøfting av konsekvenser:  
I anleggsfasen vil adkomst til turmål/utfartsområde ved Reealléen trolig begrenses noe. 
Konsekvenser anses som små, da anleggsperioden har begrenset varighet. 
 
Forslag til tiltak:  
Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
 Det skal utarbeides en plan for trafikkavvikling i anleggsperioden. Alle trafikantgrupper 

skal sikres tilfredsstillende framkommelighet forbi arbeidsstedet.  
 Byggherre/entrepenør oppfordres til dialog med skolen. 

 

Uønsket hendelse nr. 7 Trafikksikkerhet – avkjørsler og gangkryssinger 
 

Beskrivelse  Ulykker eller farlige situasjoner kan forekomme ved avkjørsler på 
strekningen og ved kryssing av E14, f.eks. ved påkjørsel bakfra, 
ved kryssing av E14 for myke trafikanter til g/s-veg og 
bussholdeplasser og ved g/s-vegkryssing av Husbyfaret ved 
Ligaardskrysset. Tiltaket i seg selv gir ikke økt tungtrafikk/farlig 
gods, men sikrer tryggere forhold. 

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav  Liv/helse  

 
Drøfting av sannsynlighet:  
Strekningen er oversiktlig, og det er god sikt i kryss og avkjørsler. Arealer er avgrenset, og 
har god utforming. Hendelser mellom kjøretøy og myke trafikanter kan forekomme ved 
kryssing av E14 og i kryss for myke trafikanter til g/s-veg. Ved g/s-vegkryssing i Husbyfaret 
ved Ligaardskrysset er det større trafikk, men plasssering og utforming av gangfelt gir god 
oversikt og lav hastighet på kjøretøy. Langsgående bussholdeplasser langs E14 gjør at 
hendelser kan forekomme ved kryssing av vegen i forbindelse med på-/avstigning. Ulykker 



Side 14 
 

eller farlige situasjoner mellom kjøretøy kan forekomme ved avkjørsler på strekningen, f.eks. 
ved påkjørsel bakfra eller forbikjøring.  

Drøfting av konsekvenser:  
Hendelser mellom kjøretøy og myke trafikanter kan forekomme. Konsekvensen for liv og 
helse ved påkjørsel er anslått til middels, da hastighet på kjøretøy forventes å være lav i 
avkjørsler og kryss. Bussholdeplasser langs E14 gjør at hendelser kan forekomme ved 
kryssing av vegen i forbindelse med på-/avstigning.  
Strekningen er oversiktlig med god sikt i kryss og avkjørsler, samt at g/s-veg gir et åpnere 
vegrom. Til sammen gir dette et oversiktlig og enklere trafikkbilde enn i dag. 
 
Forslag til tiltak:  
Planlagt tiltak gir sikrere veg og ferdsel enn dagens situasjon. Kurveutretting på E14 ved 
Håvereina, trafikantgruppene separeres ved etablering av gang- og sykkelveg og 
strekningen blir mer oversiktlig. Sammenslåing og utbedring av enkelte avkjørsler gir et 
ryddigere og mer oversiktlig trafikkbilde. 
Bygging av ensidig gang- og sykkelveg innebærer fortsatt kryssing av E14, men det sikrer 
gode kryssinger vinkelrett på E14 og trygg ferdsel langs E14 , inkludert trygg adkomst til 
bussholdeplasser. Bussholdeplasser og tilkomster til disse er strammet opp. Myke trafikanter 
får vesentlig bedre forhold. 
 
Tiltak som er innarbeidet i planen ved avkjørsler/tilkomster og tilrettelagte kryssinger til 
g/s-veg er: 
 Hovedløsningene er gjennomgående tilrettelegging for gående og syklende der g/s-veg 

krysser kryss og avkjørsler 
 Kryssinger er planlagt vinkelrett på E14 for å gi oversiktlig situasjon 
 Det er lagt opp til kryssing av E14 i bakkant av bussholdeplasser  
 Avkjørsler og driftsavkjørsler er samlet, og dermed redusert antallet på strekningen 
 Kryss og avkjørsler er bygget om slik at de blir mer oversiktlige 
 Redusert behovet for kjøring av biler og maskiner langs gang- og sykkelveger 
 Det er i hovedsak lagt opp til driftsavkjørsler der landbrukskjøretøy krysser E14 direkte, 

for å hindre kjøring langs ny g/s-veg 

Tiltak i byggeplanlegging og anleggsperiode: 
I Ligaardskrysset er kryssing for myke trafikanter anbefalt som kryssing i plan. Avbøtende 
tiltak anbefales:  
 Forsterket belysning 
 Bredere rabatt/venteareal 
 Opphøyd gangfelt, hastighetsreduserende tiltak 

Tiltak og utforming skal vurderes nærmere i byggeplanleggingen. 

 

 

 

 

Uønsket hendelse nr. 8 Miljøfarer/miljøskader – forurensning i grunnen 
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Beskrivelse  Det har tidligere vært asfaltproduksjon på eiendom ved Ystineset. 

Sweco Norge AS har utført en miljøteknisk grunnundersøkelse på 
oppdrag fra Statens vegvesen, Datarapport «Miljøtekniske 
grunnundersøkelser. Tiltaksplan for forurenset grunn», nr. 
10214162-R01. 
Undersøkelsen påviste lettere forurensning av tungmetaller, 
oljeforbindelser og PAH i 5 av 8 prøvepunkt. Det ble videre påvist 
søppel/skrot i massene, samt oljelukt.   

Sannsynlighet  Konsekvenser 
Små  Middels Store 

Høy     
Middels     
Lav Miljøskader   

 
Drøfting av sannsynlighet:  
Uhell fra tidligere anleggsarbeid kan påtreffes i anleggsperioden. 
 
Drøfting av konsekvenser:  
Opprydding og masseutskifting skjer etter ordinære rutiner. Tiltakshaver er oppmerksom på 
tidligere funn.  
 
Forslag til tiltak:  
 Massene kan gjenbrukes på tomta dersom de er egnet til formålet, og dersom de kan 

erstatte andre masser som ellers ville blitt tilkjørt. Søppel o.l. må sorteres ut ved 
oppgraving av massene.  

 Dersom massene skal transporteres ut av eiendommen, må de leveres til godkjent 
mottak. 

 I planbestemmelsens § 10 b) går det fram at det midlertidige bygge- og anleggsområdet 
ved Ystineset gbnr. 111/16 skal sikres for forurensning før det kan brukes, og at tiltak er 
beskrevet i miljørapporten.  

6.  Vurdering av risiko/risikohåndtering 

Risikovurderingene som er gjort i denne analysen tilsier at prosjektet har lav til middels 
risiko. Dette medfører at det ikke er behov for noen endringer for den planlagte 
utbyggingen.  

Usikkerhet 

ROS-analysen er gjort på plannivå reguleringsplan. Analysen er gjennomført med bakgrunn i 
tverrfaglig kjennskap til prosjektet og rapporter/notater fra kompetent fagmiljø.  

Prosjektet er nå i planfase og forventes fulgt opp med byggefase (prosjektering og 
utbygging) og drift/vedlikeholdsfase. Usikkerheten i planfasen er knyttet til: 

• Analysegruppens sammensetning. Analysegruppen har bestått av deltagere i 
prosjektet og det er ikke brukt eksterne fagpersoner. 
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• Kjent kunnskap. I det videre arbeidet med prosjektet kan det fremkomme kunnskap 
som på det tidspunkt analysen ble gjennomført ikke var kjent. 

Det er viktig at usikkerheten og fremkommet risikoer ved denne ROS-analysen følges opp i 
de senere faser. Da kan risikobildet i denne analysen bli nedskalert slik at risikoen blir 
mindre. 

 
 

*** 
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