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Forord 

Statens vegvesen har startet arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplaner for 

strekningene E134 Saggrenda-Meheia i Kongsberg kommune og E134 Kongsberg grense-

Elgsjø i Notodden kommune. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning.  

Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er en oppdatert versjon av ROS-analysen 

som inngikk som en del av arbeidet med konsekvensutredningen for tiltaket, og var en del 

av beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ. ROS-analysen er oppdatert for valgt 

alternativ til detaljreguleringsplan (alternativ 3 - Smal 4-felts veg).  

Rapporten er utarbeidet av Multiconsult Norge AS for Statens vegvesen Utbyggingsområde 

sørøst. Siri Hauge Opsahl er fagansvarlig. Oppdragsleder hos Multiconsult er Wenche 

Aalberg. 

Hos Statens vegvesen har arbeidet vært ledet av Trude Holter (prosjektleder), og Ragnar 

Grøsfjeld (planleggingsleder). 

 

 

Oslo, mars 2021 
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0 Sammendrag 

E134 Saggrenda–Elgsjø er en del av nasjonal hovedveg, rute 5a, mellom Østlandet og 

Vestlandet. Parsellen er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–

Saggrenda som åpnet sommeren 2020.  

Den eksisterende vegen og bruene langs den har mange steder lav standard og redusert fart. 

Vegen er svingete, smal og har store stigninger som er utfordrende for tunge kjøretøy. Det 

er få forbikjøringsmuligheter. Dette medfører redusert regularitet, spesielt vinterstid når 

kjøreforholdene ofte er vanskelige. 

Hensikten med planforslaget er å bidra til bedre trafikksikkerhet og mer effektiv transport 

(bedre regularitet). 

Konsekvensutredningen av planforslaget omfatter et 0-alternativ (dagens veg) og to 

utbyggingsalternativer, ett med veg i dagen (to varianter ved Elgsjø, samt en variant med 

smal 4-felts veg), og ett med tunnel under Skredbufjellet mellom Øksne og Mølleskotet. 

Utbyggingsalternativene har felles trasé i dagen fra Saggrenda til Øksne, samt felles trasé i 

dagen vest for Elgsjø fram til parsellgrense ved Rossebu.   

• Alternativ 1: Dagalternativ  

• Alternativ 1B: Dagalternativ med variant ved Elgsjø (veglinje lagt lenger sør) 

• Alternativ 2: Tunnel under Skredbufjellet 

• Alternativ 3: Dagalternativ, smal 4-felts veg 

Alternativene framgår av figur 4. 

Valg av traséalternativ 3 – Smal 4-felts veg ble iht. forskrift om konsekvensutredning § 32 

gjort gjennom fastsettelsen av planprogrammet. Et utkast til konsekvensutredning og en 

silingsrapport var vedlagt planprogrammet til offentlig ettersyn for å dokumentere 

kunnskapsgrunnlaget og å redegjøre for anbefalingen om å legge alternativ 3 til grunn for 

teknisk plan og reguleringsplan. Smal 4-felts veg vil være en mer robust og framtidsrettet 

løsning. 

Foreliggende ROS-analyse viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil 

være mulig å redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og 

usikkerheten ved de uønskete hendelsene.  

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget og 

de foreslåtte tiltakene å reduseres til et akseptabelt nivå.  

Foreslåtte tiltak i arealplanen er vist i tabellen under. 

  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/e134-dam%C3%A5sen-saggrenda
https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/e134-dam%C3%A5sen-saggrenda
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TILTAK  

- Arealplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr.1 Snø og is - Midtdeler og rekkverk iht. krav til dimensjoneringsklasse H5 

eller  smal 4-feltsveg (H8), ref. Statens vegvesens håndbok 

N100 Veg- og gateutforming vil redusere risiko forbundet med 

ulykker som følge av føreforhold. Nødvendig areal og krav til 

vegstandard inngår i reguleringsplan. 

Nr. 2 Flom i vassdrag - Hydrologiske beregninger for nærliggende og kryssende 

vassdrag er utført ifm. teknisk plan.  

- Erosjonssikring er vist i teknisk plan. Krav om dimensjonering 

av kulverter og andre konstruksjoner, samt nødvendig 

erosjonssikring/plastring for å sikre fyllinger, elvebredder, 

landkar og brufundamenter mot flom og erosjon er innarbeidet 

i reguleringsbestemmelser. Må følges opp i videre 

detaljprosjektering. 

- Rask tilsåing av fyllinger for å hindre erosjon. 

- Riggområder som kan være flomutsatt kan heves over nivå for 

200-årsflom iht. reguleringsbestemmelser. Flomutsatte 

områder er gitt hensynssone for flomfare (H320) i 

reguleringskart. 

Nr. 3 Overvann - Kartlegging av vannstrømmen og beregning av nedslagsfelt for 

å finne riktige overvannstiltak/trygge vannveger er gjort ifm. i 

teknisk plan, som danner grunnlag for reguleringsplanen. 

- Avskjærende grøft på toppen av skjæringer for å lede bort 

overvann. Avskjærende grøft også oppstrøms veglinjen der det 

er sannsynlig at terrengvann kan gjøre skade, slik at vannet 

ledes under vegen i stikkrenner. Nødvendig areal og krav til 

løsninger inngår i reguleringsplan. Må følges opp i videre 

detaljprosjektering. 

- Krav til dimensjonering av overvannsløsninger med 

tilstrekkelig klimapåslag, jf. krav i TEK 17, Statens vegvesens 

håndbok N200 og NVEs retningslinjer (200-årsregn med 20% 

klimapåslag) framgår av reguleringsbestemmelser (juridisk 

binding av NVEs retningslinjer 81/2016). 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Nødvendig areal og krav til sikringstiltak inngår i 

reguleringsplan.  

- Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at fare for 

sørpeskred utredes ifm. videre prosjektering. 

- Nødvendig areal til avskjærende tiltak som ledevoller, 

bremseforbygninger og kontrolldammer for å hindre at ev. 
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sørpeskred langs bekken fra Fjellstulfjellet treffer veganlegget,  

samt rekkefølgebestemmelser, inngår i reguleringsplan. 

Nr. 6 Myr og store fyllinger - Reguleringsplan tar høyde for nødvendig areal til 

skråningsutslag og sikringstiltak for fyllingsfot.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 7 Ulykke med farlig gods - Reguleringsforslaget vil stort sett ligge med stor avstand til 

eksisterende veg og jernbane. Det er nærføring til eksisterende 

veg ved Saggrenda, ved kryssing ved Jerpetjønn og ved 

Rossebu. Ved Jerpetjønn ligger foreslått vegtrasé også nær 

jernbanen.   

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal for god 

kryssutforming ifm. utbedring av veger som skal benyttes i 

anleggsfasen, inkl. passeringslommer på eksisterende E134. 

Kanalisering i kryss ved Rossebu tar høyde for ev. nytt 

motorsportsenter. Frisikt i kryss inngår i reguleringsplan.  

- Etablere viltgjerde og belysning ved kryss. Nødvendig areal 

inngår i reguleringsplan.  

Nr. 9 Utforkjøring i sidebratt 

terreng 

- Nødvendig areal og krav til utforming iht. vegnormalene (bl.a. 

mht. rekkverk og utforming av sideterreng) sikres i 

reguleringsplan.  

 Nr. 10 Påkjørsel av havarert 

kjøretøy på smal skulder 

- Hendelsen er aktuell både for delstrekning med 

dimensjoneringsklasse H5 og delstrekning med smal 4-felt.  

- Tilstrekkelig areal for å gi tilfredsstillende stoppsikt langs 

vegen er sikret i reguleringsplan.  

- Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal til etablering av 

stopplommer for hver 500 m.  

Farer relatert til anleggsarbeid 

 Nr. 11 Ulykke ifm. 

anleggstrafikk 

- Nødvendig areal til etablering av passeringslommer ved kryss 

og avkjørsler fra eksisterende E134 inngår i reguleringskart. 

Utforming følger krav i vegnormalen. Rekkefølgekrav til 

etablering før aktuell sideveg kan tas i bruk til anleggstrafikk 

framgår av reguleringsbestemmelsene. 

- Nødvendig areal for nyetablering eller utbedring/omlegging av 

drifts-/turveger som skal benyttes som anleggsveger, 

gjennomføring av sikringstiltak etc. er vist i teknisk plan og 

inngår i reguleringskart. Krav er også innarbeidet i 

reguleringsbestemmelser, inkl. rekkefølgekrav. 
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Foreslåtte tiltak i gjennomføringsfasen: 

TILTAK  

- Anleggsfase 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr. 2 Flom i vassdrag - Fundamentere konstruksjoner til fjell for å minimere risiko ifm. 

ev. utvasking. 

- SHA-analyse for anleggsfasen, med vurdering av risiko ifm. 

flom i anleggsfasen. 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Supplerende grunnundersøkelser ifm. byggeplan for å avklare 

dybde til fjell i områder der konstruksjoner skal oppføres. 

- Utforming av sikringstiltak som utforming av skjæringer med 

hyller m.m., sikring langs skjæringer med bolter, nett etc. må 

følges opp i byggeplan og byggefase. 

- Nødvendig areal for ev. sikring av terreng over bergskjæring 

inngår i reguleringsplan. 

- Fundamentere konstruksjoner til fjell for å minimere risiko ifm. 

skred/ras. 

- Sikre god drenering for å redusere sannsynlighet for 

sørpeskred. Masseoppbygging må ivaretas gjennom 

detaljprosjektering og utbygging.  

Nr. 6 Myr og store fyllinger - Geotekniske sonderinger for å undersøke myrdybde og 

nødvendig omfang av masseutskifting må gjennomføres ifm. 

videre detaljprosjektering. 

- Myrer masseutskiftes ned til faste masser. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Skilting av nedsatt fartsgrense før kryss må framgå av skiltplan 

ifm. teknisk plan.  

Nr. 9 Utforkjøring i sidebratt 

terreng 

- Krav til utforming iht. vegnormalene (bl.a. mht. rekkverk og 

utforming av sideterreng) må følges opp i utbyggingsfasen.  

Farer relatert til anleggsarbeid 

 Nr. 

11 

Ulykke ifm. 

anleggstrafikk 

- Rutiner for vedlikehold og ettersyn av anleggsmaskiner må 

følges opp av byggherre og entreprenør. Forpliktelser kan f. 

eks. inngå i kontrakt med entreprenør. 

- Informasjon om anleggstrafikk og kanalisering av turtrafikk og 

andre trafikanter må formidles før og under anleggsfase.  

- God kommunikasjon mellom entreprenør og nødetater under 

anleggsfase. Gjensidig kontaktinformasjon. Må ivaretas 

gjennom SHA-plan. 

- I videre faseplanlegging bør det vurderes om anleggstrafikken 

hovedsakelig kan avvikles i linjen, for å redusere 

anleggstrafikk på eksisterende E134.  
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Foreslåtte tiltak i driftsfasen: 

TILTAK  

- Driftsfasen 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr.1 Snø og is - Krav til brøyting må inngå i Statens vegvesens kontrakt med 

entreprenør. 

Nr. 3 Overvann - Rutiner for rensing av sluk, rister og kulverter må inngå i 

rutiner for drift og vedlikehold. 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Sikre åpne vannveier for å redusere sannsynlighet for 

sørpeskred. Må inngå i rutiner for drift og vedlikehold. 

Nr. 5 Skog-/lyngbrann - Rutiner for rydding innenfor viltgjerdet må inngå i rutiner for 

drift og vedlikehold. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Skilting av nedsatt fartsgrense før kryss.  

 Nr. 10 Påkjørsel av havarert 

kjøretøy på smal skulder 

- Hastighetsbegrensning eller ev. variable hastighetsskilt må 

skiltes i henhold til skiltplan. 
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1 Innledning   

1.1 Hensikten med ROS-analyser 

Krav om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et generelt utredningskrav som gjelder alle 

planer for utbygging, i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-

analyse er å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i 

planområdet, og gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet 

i arealplanleggingen.  

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket 

utbyggingstiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike 

forhold som følge av planlagt utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra 

naturens side, eller som følge av arealbruken.  

1.2 Begrepsforklaring  

Tabell 1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete 

stedfestede hendelser som innebærer skade eller tap.  

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på 

mennesker, stabilitet eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander 

representerer for mennesker, stabilitet eller materielle verdier. 

Sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser gir til 

sammen et uttrykk for risikoen som en uønsket hendelse 

representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 

planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, 

samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og evnen til 

gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, 

sikkerhetssoner rundt farlig industri eller varslingssystemer 

som kan redusere sannsynlighet for og konsekvens av en 

uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket 

behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan 

være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  

Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i DSB 

veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. I veilederen anbefaler 

DSB at en ROS-analyse omfatter:  

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede 

konsekvenser når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

• Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og 

sårbarhet, eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  

 

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og 

utbyggingsformålet, se figur 1. Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike 

måter. Det innebærer å identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:  

• kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  

• vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 

• vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap 7, er relevante 

 

 

Figur 1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. 

Kilde: DSB veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».  
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2.2 Prosess 

I denne saken har man valgt å utarbeide analysen som en ekspertanalyse der fagfolk innen 

hvert område har vurdert grunnlaget i felleskap på et ROS-seminar.  

ROS-analyse 6. januar 2020, deltakere 

Navn Firma, stilling 

Trude Holter SVV, prosjektleder 

Ragnar Grøsfjeld SVV, planleggingsleder 

Pål Helge Paulsen SVV, KU/YM mm. 

Lars-Gunvald Hauan SVV, trafikksikkerhet 

Sven Erik Rui SVV, drift og vedlikehold 

Morten Thorbjørnsen SVV, geolog 

Gert Albrecht SVV, tunnelforvalter 

Jan Holte Kongsberg kommune, saksbehandler reguleringsplan 

Janne Væringstad Notodden kommune, virksomhetsleder areal 

Elling Himberg Krosshus Notodden kommune, brannsjef 

Bjørnar Tollefsen Notodden kommune, virksomhetsleder VAR 

Jan W. Jensen Ruud Fylkesmannen i Vestfold og Telemark  

Geir Andreassen Seksjonsleder, Notodden politistasjon 

Siri Hauge Opsahl Multiconsult, arealplanlegger 

Gunnar Bratheim Multiconsult, prosjekteringsleder Plan og konsekvensutredning 

 

ROS-analysen ble først utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredning av alternativene 1, 

1B, 2 og 3. Gjennom fastsettelsen av planprogrammet ble det besluttet at alternativ 3 – Smal 

4-felts veg skal legges til grunn for  utarbeidelse av teknisk plan og reguleringsplan. 

Foreliggende utgave av ROS-analysen er oppdatert i forbindelse med utarbeidelsen av 

reguleringsplan for alternativ 3.  

 

2.3 Analyseoppsett  

Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er 

inndelt i følgende trinn:  
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Figur 2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging. 

 

2.4 Avgrensning av analysen 

I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få 

konsekvenser for liv og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. 

Konsekvenser for ytre miljø inngår i begrenset grad. Dette omfattes først og fremst av andre 

utredninger i planlegging og prosjektering av tiltaket, som f. eks. YM-plan.   

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

mennesker, miljø, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og 

ligge til grunn for vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, 

innføring av hensynssoner, planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller 

at planen frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og 

ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.  

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen, risiko i anleggsfasen 

vurderes i begrenset grad. Dette forutsettes ivaretatt gjennom reguleringsplan og gjeldende 

lover og forskrifter. Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede 

hendelsen kan få konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for 

planarbeidet. Uønskede hendelser som f.eks. personskader på anlegget som kan inntreffe i 
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anleggsperioden omfattes av SHA-regelverket, og er derfor ikke beskrevet i denne analysen. 

Det er utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Spesifikke tiltak for neste prosjekteringfase eller 

utførelsesfasen er beskrevet der. 

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i 

analyseskjema for den enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, 

sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført i forbindelse med detaljreguleringsplan. På dette nivået er ikke 

tiltaket ferdig detaljprosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det 

være rom for valg av ulike løsninger i byggeplan/totalentreprise. Selv om vi gjennom de 

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

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

dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

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

forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli 

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

bør oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og 

prosjektering. 

2.5 Kilder 

Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på 

tilgjengelige faglige vurderinger. Dette omfatter: 

• Miljødirektoratets miljøatlas - Miljøstatus 

• NVE Atlas 

• Nasjonal vegdatabank 

• NIBIOs kartinnsyn kilden.no 

• Direktoratet for mineralforvaltnings kartinnsyn  

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps kartinnsyn 

• Hjorteviltregistreret 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse, Fylkesmannen i Buskerud, 18.06.2015 

• FylkesROS Vestfold og Telemark 2020 

• Transportberedskapsplan med ROS-analyse, Buskerud fylkeskommune 

Samferdselsavdelingen, 2015  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune, 2016 

• Optimaliseringsrapport, Multiconsult 10211201-TVF-RAP-001, 03.12.2019 

• Risikovurdering E134 Saggrenda – Elgsjø, 06.04.2020 

• Teknisk plan for veganlegget, datert 11.02.2021 

Fullstendige referanser er listet opp i kap. 7. 

2.6 Analyseskjema 

Alle de uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget 

skjema for å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i tabell 2. I skjemaet vurderes 

mulige årsaker til hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser 

og usikkerhet. I tillegg foreslås det forebyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet.  
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Som en del av vurderingen av hvert risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at 

en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen 

kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, 

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

klassifisering som vist i DSBs veileder. 

I tabell 2 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. 

Blant annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede 

hendelsen har dødsfall som verste konsekvens. 

Tabell 2: ROS-analyseskjema 

Nr.: Gi hendelsen et 

nr. 

Navn uønsket hendelse:  (Navn) 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det 

særlige forhold fra beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja / nei F1/F2/F3 eller S1/S2/S3 Høy: 1 gang i løpet av 20 år, 

1/20 

Middels: 1 gang i løpet av 

200 år, 1/200 

Lav: 1 gang i løpet av 1000 

år, 1/1000 

Årsaker  

Beskriv mulige årsaker 

Eksisterende barrierer  

- Hva finnes allerede? 

- Videre vurdering må ta hensyn til disse 

- Vurdering av funksjonalitet 

Sårbarhetsvurdering  

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle 

eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 

SANNSYNLIGHET 

Oftere enn 

1 gang i 

løpet av 10 

år. >10 år 

1 gang i løpet av 

10-100 år. 1-

10% 

Sjeldnere enn 1 

gang i løpet av 

100 år. <1% 

Vurderingen skjer på bakgrunn av 

informasjon fra beskrivelsen av 

planområdet, kjente forekomster av 

tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer 

eller forventede hendelser i fremtiden. Det 

gis en forklaring. 

FLOM OG STORM 

SANNSYNLIGHET 

1 gang i 

løpet av 20 

år, 1/20 

1 gang i løpet av 

200 år, 1/200 

1 gang i løpet av 

1000 år, 1/1000 

 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 

rele-

vant 

Forklaring  

Liv og helse  Død Alvorlige 

personskader 

Få og små 

person-skader 

 Antall skadde og alvorlighet. 

 

 

Stabilitet  Bidrar til 

manglende tilgang 

på husly, varme, 

mat eller drikke. 

 Bidrar til 

manglende tilgang 

på kommunika-

sjon, fremkom-

melighet, telefon 

Bidrar til 

manglende 

følelse av 

trygghet i 

nabolaget som 

 Antall og varighet. 
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Eller kommunika-

sjon og frem-

kommelig-het som 

forårsaker 

manglende tilgang 

til lege, sykehus 

etc. 

etc. i en kortere 

periode uten 

livsviktige 

konsekvenser 

ved manglende 

gate-

belysning, 

uoversiktlig 

trafikk, glatte 

veier etc. 

Materielle verdier, 

skadepotensial  

> 10 millioner 1 – 10 millioner < 1 million                                                                                                                Direkte kostnader. 

Økonomiske tap knyttet til 

skade på eiendom.  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er 

dataene/erfaringene relevante for hendelsen? 

Dersom data eller erfaringer er utilgjengelige 

eller upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv 

benyttede kilder. 

2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår vi 

den? Dersom forståelsen er dårlig er 

usikkerheten høy. 

3. Er ekspertene som har gjort vurderingen 

enige? Dersom det er manglende enighet er 

usikkerheten høy.  

4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort på? På 

reguleringsplan/KP/KDP er tiltaket ikke 

ferdig prosjektert. Planen kan åpne for valg 

av ulike løsninger i byggeplan. Det kan være 

detaljer i løsningsvalg som man ikke har 

oversikt over på dette stadiet, og som kan 

påvirke risikoen.  

 

Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er 

enige og det foreligger tilstrekkelig data som er 

delvis pålitelige, er usikkerheten middels eller lav. 

Avhengig av hvor pålitelige dataene er. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  

- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de 

uønskede hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og 

usikkerhet 

- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering 

og egnethet? 

- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal 

følges opp av kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc.:  

- Opprettelse av hensynssoner, bestemmelser, 

arealformål, krav til byggesak etc. 

- Man kan også foreslå at man skal la være å 

gå videre med planforslaget 

- Det er viktig at alvorlige forhold kommer 

frem her slik at de følges opp i planforslaget 

 

 

Som vist i tabell 2 vil bakgrunnen for vurderingen av hver uønsket hendelse komme tydelig 

frem ved hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette 

punktet er ment som en hjelp til kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve 

vurderingene. Det er derfor viktig at hvert analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan 

danne en egen mening om de enkelte uønskede hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert 

til å være høy kan det skyldes: 
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• manglende relevante data 

• at hendelsen er vanskelig å forstå 

• at det er manglende enighet blant ekspertene 

Ifm. høring av planforslag med ROS-analyser kan det i disse tilfellene tilføyes ny informasjon 

for å gjøre vurderingen mindre usikker. 

Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskete hendelser. Tiltak som 

foreslås i analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og 

bygningsloven (hensynssoner, arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør 

følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente driftsfasen. 

Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer. Det kan også 

være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke sannsynligheten, årsakene, 

sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete hendelsene. 

 

2.7 Sammenstilling 

I kapittel 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i 

kapittel 4. For å gi en oversikt over tiltak for å hindre uønskede hendelser i planarbeidet og i 

gjennomføringsfasen, er det laget en sammenstilling av uønskede hendelser og avbøtende 

tiltak i kapittel 6 Oppsummering og konklusjon. 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak  

3.1 Innledning 

 Bakgrunn for planarbeidet 

E134 er en nasjonal hovedveg og en viktig lenke i riksvegnettet. Vegen binder sammen 

Østlandet og Vestlandet. Vegstandarden på eksisterende E134 er dårlig, og denne 

standarden er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. 

 Avgrensing og alternativer 

Detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning (KU) for ny E134 omfatter strekningen 

mellom Saggrenda i Kongsberg kommune (Viken fylkeskommune) og Elgsjø i Notodden 

kommune (Vestfold og Telemark fylkeskommune). Planområdet for anbefalt planforslag  er 

vist i figur 3.  

 

Figur 3: Planområdet (vist med stiplet linje) 

Planforslaget er basert på 4-felts veg i dagen, alternativ 3 fra konsekvensutredningen (KU) 

for tiltaket. Alternativene som er utredet i KU-fasen er: 

• Alternativ 1- dagalternativ  

• Alternativ 1B - variant av dagalternativ ved Elgsjø 

• Alternativ 2-tunnel under Skredbufjellet 

• Alternativ 3 – dagalternativ smal 4-felts veg 
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Etter en optimaliseringsfase og utkast til konsekvensutredning ble det gjennom fastsettelse 

av planprogram besluttet at alternativ 3 – Smal 4-felts veg skulle legges til grunn for 

utarbeidelse av teknisk plan og reguleringsplan. Forslagene til traséalternativer i 

konsekvensutredning vises i figur 4.  

 

Figur 4: Oversikt over foreslåtte traséalternativer i konsekvensutredning. Blå heltrukken linje viser 

dagalternativ (Alternativ 1 med variant 1B ved Elgsjø). Lilla linje viser tunnelalternativ (Alternativ 2). 

Grønn linje viser alternativ 3. Dette er stort sett sammenfallende med alternativ 1 og 1B) 

 

Foreliggende ROS-analyse er oppdatert til reguleringsforslaget.  
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Figur 5: Kart over alternativ 3 som planforslaget er basert på 

 

3.2 Prosjektmål 

Prosjektet har følgende målsettinger med planen: 

 Samfunnsmål 

• Effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda og Elgsjø som del av nasjonal 

hovedveg øst –vest fra E6/E18 ved Vinterbro (sør for Oslo) til Haugesund. 

• Utvikle Kongsberg – Notodden området som tettere bo- og arbeidsmarked.  

• Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, dvs. et prosjekt med positiv netto nytte. 

 Effektmål 

Prosjektets effektmål beskriver hva samfunnet oppnår når vegen er ferdig bygget: 

• Redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer. 

• At vegen ikke skal være stengt pga. fastkjørte kjøretøy eller andre uforutsette 

hendelser 

• 5,5 minutter kortere reisetid mellom Saggrenda og Elgsjø 

• 1,3 mrd. reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet  
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 Målprioritering for innholdet i planforslaget 

1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

2. Ikke prissatte konsekvenser 

 

3.3 Dagens situasjon 

Planområdet går gjennom spredt bebygde skogområder av Kongsberg og Notodden 

kommuner. Det er noe innslag av jordbruksareal. Randbebyggelsen langs vegen består av 

enkelte mindre gårdsbruk og en del hytter. I tillegg går vegen forbi et hytteområde på 

Meheia. Skogområdene er mye brukt til friluftsliv. Det finnes en rekke atkomstveger, 

driftsveger, skogsbilveger og stier.  

Grunnforholdene i området består i hovedsak av tynt morenedekke, med tykkere dekke 

enkelte steder.  

Det er også noe fjell i dagen. Det finnes enkelte svakhetssoner i fjellet i området. Det er 

mindre områder med myr, særlig i Notodden kommune. Grunnvannet står høyt flere steder.  

Eksisterende veg følger et daldrag i øst. Lenger vestover går den høyere i terrenget. Vegen 

ligger tett på Kobberbergelva i østre del. 

Det er markert aktsomhetsområder for både skred og flom i og omkring planområdet.  

  
Figur 6: Aktsomhetsområder (1) for jord- og flomskred (brunt), steinsprang (svart) og snøskred (rød), 

skredhendelser (firkanter), vestre del av planområdet   
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Figur 7: Aktsomhetsområder (1) for jord- og flomskred (brunt), steinsprang (svart) og snøskred (rød), 

skredhendelser (firkanter), østre del av planområdet  

 

 
Figur 8: Aktsomhetsområder (1) for flom (blå skravur). Vestre del av planområdet  
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Figur 9: Aktsomhetsområder (1) for flom (blå skravur). Østre del av planområdet  

 

Eksisterende E134 ligger tett på Sørlandsbanen stort sett på hele strekningen, men skiller 

lag ca. 2 km øst for Elgsjø. Jernbanen dreier da sørover. På siste del av strekningen før de 

skilles ligger jernbanen i tunnel.  

Det går en 132 kV kraftledning nord for eksisterende E134. Det går også en 22 kV ledning 

fra Lassedalen sør for eksisterende veg. Ledningen går parallelt med dagens veg fra 

Bråtavannet til Jerpetjønn, der den dreier sørover til Meheia hyttefelt.   

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens veg er 5 300 med 14% andel tunge kjøretøy. Det er 

beregnet at denne vil øke til om lag 11 000 i 2046. Flere steder langs dagens veg er 

fartsgrensen 60 km/t pga. spredt randbebyggelse og mange avkjørsler. Over Kobbervoll bru 

(i Saggrenda) og Tovstul bru (ved Elgsjø) er det korte strekninger med fartsgrense 40 km/t 

pga. dårlig standard på bruene og smal veg. På resten av strekningen er fartsgrensen i dag 

70 km/t. Det finnes rasteplasser, snuplasser, bussholdeplasser og stopplommer langs 

vegen. Fra Notodden og opp til toppen av Meheia er det flere lange og bratte stigninger, 

med til dels dårlig kurvatur og manglende forbikjøringsmuligheter. Dette medfører ofte 

saktegående kø, spesielt fra Notodden og opp til Jerpetjønnhovet rasteplass. Dette er en 

flaskehals både for transportnæringen, busstransportnæringen og lokalbefolkningen. Særlig 

gjelder dette på vinteren, ettersom det er spesielt dårlig forbikjøringsmulighet på de stedene 

der tungtransporten oftest blir stående fast.  

Det er ikke tilrettelagt for gange/sykling mellom Kongsberg og Notodden. Det er belysning 

kun forbi Meheia stasjon og ved rasteplassen på Jerpetjønn.  
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I perioden 2009-2018 er det registrert 28 personskadeulykker med 2 drepte, 1 meget 

alvorlig skadd, 5 alvorlig skadde og 34 lettere skader  (2).  

Det er registrert viktige elgtrekk over dagens veg ved Rossebu og Elgsjø, øst for Jerpetjønn, 

fra Snekkerplassen ned mot Buvannet samt ved Saggrendabakkane mot Vollåsen.   

For nærmere beskrivelse av eksisterende situasjon vises til planbeskrivelsen og 

konsekvensutredning med temarapporter.  

 

3.4 Utbyggingsformålet 

Det planlegges ny trasé for E134 fra Saggrenda til Rossebu vest for Elgsjø. Parsellen knytter 

seg på ny E134 fra utløpet av Vollåstunnelen vest for Saggrenda. Ny trasé for E134 foreslås 

lagt på sørsiden av daldraget mellom Saggrenda og Jerpetjønn. Den nye vegen krysser 

jernbanen og eksisterende veg ved Jerpetjønn. Her ligger jernbanen i tunnel. Ny veg ligger 

på bru og krysser over eksisterende veg. Vest for Jerpetjønn ligger ny veg nord for 

eksisterende veg. Parsellen knytter seg til eksisterende veg ved Rossebu vest for Elgsjø. Her 

etableres nytt midlertidig T-kryss og hastighetsreduksjon fra ny til eksisterende veg. Ny veg 

planlegges for en ÅDT på 11 000 i 2046.  

 Vegstandard 

For strekningen mellom Vollåstunnelen og Kobbervollane er det valgt vegklasse H5 (ref. 

Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming), dvs. en avkjørselsfri hovedveg 

med midtdeler. Her er det trangt mot eksisterende veg og et svært sidebratt terreng. 

Denne delen av vegen vil bli 12,5 m bred, inkl. skulder.  

 

Figur 10: Tverrprofil for vegklasse H5 

 

For den strekningen som reguleres for 4-felts veg, dvs. fra Kobbervollane til Rossebu, tar 

den tekniske planen utgangspunkt i tidligere dimensjoneringsklasse H8 fra forrige utgave av 

håndbok N100 (2014). Vegen vil bli 20 m bred og får fire kjørefelt med midtdeler. 

Reguleringsplanen tar imidlertid høyde for at den nye vegen får en bredde på 23 m. Dette for 

å gi reguleringsplanen nødvendig fleksibilitet bådde når det gjelder vegbredde og mulighet 

for å justere linjeføringen. Det vurderes ikke å være vesentlige forskjeller med hensyn til 

risiko og sårbarhet om vegen blir 20 eller 23 m bred. Det planlegges ikke 

forbikjøringsfelt/krabbefelt på strekningen. I både øst og vest vil det være overganger og 

hastighetsreduksjoner før tilkobling til eksisterende veg.  
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Figur 11: Tverrprofil for smal 4-feltsveg jf. tidligere dimensjoneringsklasse H8. Samlet bredde er 20 m. 

Vegen vil bli mer oversiktlig med færre og mindre krappe kurver/svinger, og 

stigningsforholdene vil bli bedre. Ifølge håndbok N100 er maks. tillatt stigning 6%, men SVV 

har i dette prosjektet en målsetting om at stigning ikke skal overstige 5%, av hensyn til 

framkommelighet for tunge kjøretøy vinterstid. Dimensjonerende kjøretøytype er 

modulvogntog (MVT).  

Fartsgrensen langs vegstrekningen med 4-feltsveg vil bli 110 km/t, og 90 km/t på 

strekningen med tofelts veg mellom Saggrenda og Kobbervollane.  

Dagens atkomstveg til Heia hyttefelt vil bli sperret av fylling for ny E134. Ny atkomstveg til 

Heia hyttefelt foreslås vest for Øvre Jerpetjønn, opp Månlidalen før den kobler seg på 

eksisterende atkomstveg. Ny atkomstveg vil få opptil 12% stigning, men 3% nærmest krysset 

med omlagt veg.  

 

Figur 12: Ny atkomstveg til Heia hyttefelt i planforslaget  

Øksneveien må utbedres for å fungere i anleggsfasen. Det foreslås en omlegging av traseen 

slik at siktforholdene i krysset med dagens E134 blir bedre, og vegen kan få to kjørefelt.  
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Figur 13: Omlagt og utbedret trasé for Øksneveien 

 

Kryss 

Ved Rossebu etableres midlertidig T-kryss for kobling til eksisterende veg. (Når E134 videre 

vestover mot Ørvella/Gvammen bygges ut må det etableres et planskilt kryss som også gir 

atkomst til Notodden). 

Rett vest for Vollåstunnelen lages nytt T-kryss for kobling mellom gammel og ny veg. 

Krysset vil kun være i bruk når Vollåstunnelen er stengt. Krysset vil ha nødåpning, som er 

stengt med bom i normalsituasjon.  

T-kryssene dimensjoneres for modulvogntog og kjøremåte A (sving innenfor eget kjørefelt).  

 Konstruksjoner 

Ved parsellstart i øst er det behov for en mur i skråningen ned mot elva for å minimere 

inngrep i Kobberbergselva og Kjerkebergåsen verneområde. Muren må etableres i bratt og 

krevende terreng.  

Omfang av konstruksjoner er vist i tabellen under. 

Tabell 3: Mengder og egenskaper ved planforslaget (alternativ 3) 

 Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Total lengde: 15 000 m 

- derav bru 428 m 

Antall konstruksjoner 7 bruer i linja, 1 bru på lokalveg, 5 kulverter (2 for kjøreveg og 3 for overvann), 

1 større støttemur 
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 Massedeponi og anleggsgjennomføring 

Det reguleres massedeponi i dalsøkk sør for Buvannet. Det reguleres også massedeponi ved 

Fjellstul, nord for den nye Finnlibrua. Bekk må legges om/heves ved begge deponier.  

 

Figur 14: Massedeponi i dalsøkk sør for Buvannet og Karlstjennveien 
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Figur 15: Massedeponi ved Finnlia/Fjellstul 

Hovedrigg og knuseverk foreslås plassert mellom Øksneelva og Løken. Det reguleres 

anleggs- og riggområder med tilhørende atkomster til alle konstruksjoner. Det etableres et 

større riggområde på en del av rasteplassen ved Jerpetjønn. Her vil det være nærføring med 

kraftledning. Denne må legges om.  

En god del av anleggstrafikken forventes å benytte eksisterende E134. Anleggsveger fra 

dagens veg og fram til ny anleggsområder vil dels være eksisterende skogsbil-/driftsveger, 

og dels vil det bli etablert nye veger.  

Det vil bli nærføring mellom eksisterende og ny veg både ved parsellstart ved Saggrenda og 

ved Rossebu, i tillegg til en anleggsatkomst ved Løken. Det vil dessuten bli nærføring med 

eksisterende veg ved avkjørselen til Heia hyttefelt og ved Jerpetjønnhovet der ny E134 

krysser dagens veg.  

For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises til planbeskrivelsen og 

konsekvensutredning med temarapporter.   
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4 Identifisering av uønskede hendelser  

I Tabell 4 gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for detaljregulering med 

konsekvensutredning for E134 Saggrenda – Elgsjø. Spesifikk vurdering av hver enkelt aktuell 

hendelse gis i analyseskjemaene i kapittel 5.  

Tabell 4: identifiserte uønskede hendelser 

RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

Sterk vind (storm) (trevelt, flyvende gjenstander, 

ødeleggelse av 

gjenstander/konstruksjoner, innstilte 

rutebåter som reduserer 

fremkommelighet til planområdet 

etc) 

Nei. Det er mye skog omkring vegtraseen, 

og trevelt/vindfall vil kunne forekomme. 

Vegens sidearealer vil være ryddet for 

trær, slik at trær som velter ikke vil 

medføre fare. Ikke sannsynlig at sterk 

vind vil få betydning for veganlegget. 

Bølger/bølgehøyde  (redusert mulighet for opphold og 

fremkommelighet til planområdet 

(om planområdet for eksempel er på 

en øy uten bru), ødeleggelse av 

gjenstander/materielle skader (båter, 

brygger etc) 

Nei 

Snø/is  (glatt føre, fallulykker, redusert 

fremkommelighet for 

utrykningskjøretøyer, ras fra 

hustak/bygninger, snødrift) 

Ja. Vinterstid er det ofte problematiske 

kjøreforhold på eksisterende veg. 

Klimaendringer med mer ustabilt 

vintervær. Is som faller ned fra 

fjellskrenter omtales under punkt om 

skred/ras. 

Flom i vassdrag (oversvømmelse, ødelagt bebyggelse 

(fuktskader, elektrisk anlegg etc), 

materielle skader, stengte veier og 

redusert fremkommelighet- spesielt 

fare knyttet til dette ifm 

utrykningskjøretøyer, ødelagte 

avlinger ifm gårdsdrift etc)   

Ja, det er markert aktsomhetsområde for 

flomfare langs alle vassdrag i området. 

Forventet maks. vannstandstigning 

varierer mellom 2 og 7 m. Iflg. Kongsberg 

kommunes ROS-analyse (3) er det svært 

høy sannsynlighet for skadeflom i 

Kobberbergselva. Øvrige sideelver har 

begrenset skadeomfang. Flere 

bekker/elver vil bli lagt om og/eller hevet 

(Jerpetjønnbekken, bekken gjennom 

deponiet sør for Buvannet og ved Finnlia).   

Temaet er også relevant ifm.  

anleggsgjennomføring, og må inngå i 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

SHA-analyse for anleggsfasen. Anleggs-

/riggområder legges i størst mulig grad 

utenfor flomfare. 

Overvann  (ødelagt bebyggelse, 

strømstans/ødeleggelse av elektrisk 

anlegg/trafo, redusert 

fremkommelighet for 

utrykningskjøretøyer, materielle 

skader (biler etc),  

Iflg. Kongsberg kommunes ROS-analyse 

(3) forventes større utfordringer med 

overvann enn flom i sidevassdrag. Det vil 

være til dels høye bergskjæringer langs 

deler av ny veg. Bergskjæringer vil gå 

gjennom områder med mange bekker. 

Ved kraftig nedbør kan overvann skape 

problemer.  

Stormflo (høy 

vannstand) 

(samme uønskede hendelser som 

ved flom i vassdrag – men temaet 

omhandles kun for planområder ved 

sjø/havet)  

Nei 

Skred/ras (kvikkleire, 

stein, jord, fjell, snø, 

sørpe, inkl. 

sekundærvirkning 

(oppdemming, 

flodbølge), flomras, 

steinsprang/ 

blokknedfall, 

områdestabilitet/fare 

for utglidning) 

(tap av liv, ødelagt bebyggelse, 

materielle verdier)  

Ja. Terrenget er til dels bratt. Det vil bli 

høye bergskjæringer på deler av 

strekningen. Området er ikke kartlagt 

mht. snøskred eller steinsprang, men 

både langs eksisterende og ny veg er det 

markert aktsomhetsområder for jord- og 

flomskred, samt snøskred og steinsprang. 

Det er ikke angitt aktsomhetsområder for 

fjellskred. Langs eksisterende E134 og 

jernbane er det registrert en rekke 

skredhendelser, både snø-, jord-, 

steinskred, samt isnedfall. Disse 

hendelsene har hovedsakelig omfattet 

små volum. Området ligger over marin 

grense (1). Søkk i landskapet benyttes til 

massedeponier (sør for Buvannet og ved 

Finnlia). Det vurderes ikke å være særskilt 

fare knyttet til dette. Områdene er relativt 

grunnlendte, flate og avgrensete av 

høyder i landskap. 

Store 

nedbørsmengder 

(samme uønskede hendelser som for 

temaet flom i vassdrag)  

Nei. Planområdet ligger ikke særskilt 

utsatt til. Hendelsen anses ikke som 

relevant mht. arealbruk. Store 

nedbørsmengder kan medføre redusert 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

framkommelighet og forårsake skader på 

infrastruktur som veg. Ras forårsaket av 

store nedbørsmengder omtales i punkt 

om skred. Oversvømmelse som følge av 

store nedbørsmengder omtales i punkt 

om overvann. 

Skog- og lyngbrann (fare for spredning til bebyggelse, 

materielle skader, tap av buffersone)  

Ja. Det er mye skog omkring ny vegtrasé.  

Sannsynligheten for skog-/lyngbranner 

forventes å øke i framtida.  

Erosjon (tap av dyrkningsområder, 

forurensede elver og vann) 

Nei. Området er ikke erosjonsutsatt (4). 

Planområdet er stor sett grunnlendt. Nye 

konstruksjoner og innløp/utløp av nye 

stikkrenner må sikres mot erosjon i 

nødvendig grad. Dette inngår i 

reguleringsplan og må følges opp i videre 

detaljprosjektering.  

Radon  (krav i TEK17 reduserer forekomst av 

radon i bebyggelse, fare for 

liv/helse)  

Nei. Området ligger innenfor et område 

med moderat til høy aktsomhet for radon 

(5). SVV har utført geologisk feltarbeid. 

Områder med Meheiagranitt er angitt med 

høy aktsomhet for radon. Det er liten 

sannsynlighet for at det forekommer 

syredannende bergarter i området. (6) 

Ifm. videre prosjektering bør det utføres 

nærmere undersøkelser av berggrunnen 

for å avklare om det er behov for å søke 

Direktoratet for stråling og atomsikkerhet 

om tillatelse for håndtering av 

lavradioaktiv masse. Dersom grunnen 

inneholder radon over gitte grenseverdier, 

må massene behandles som forurensete. 

Dette kan påvirke kostnader, men er 

ellers ikke relevant for et vegprosjekt.  

Grunnvann (kan tiltaket endre 

grunnvannstanden slik at skader 

oppstår eller avrenning endres?) 

Grunnvannet står høyt flere steder. 

Vegtraseen vil berøre område med flere 

grunnvannsbrønner knyttet til hyttefeltet 

på Heia. Det forutsettes at vegprosjektet 

ikke vil medføre fare for at 

grunnvannsbrønnene blir drenert. 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om 

kartlegging av brønner før tiltak kan 

settes i gang. Grunnvannsbrønner nær 

veg kan være utsatt for forurensning pga. 

salting. Temaet omtales ikke nærmere i 

ROS-analysen, men i KU-temarapport om 

naturressurser og i planbeskrivelsen. 

Temaet vil også inngå i YM-plan. 

Naturlige 

terrengformasjoner 

som utgjør fare 

(stup, vann, etc.) 

 Ny veg legges i sidebratt terreng. Deler av 

traseen ligger nær vassdrag. Stedvis vil 

det bli til dels høye og bratte fyllinger og 

skjæringer, samt murer. Utforming av 

veganlegget iht. SVVs håndbøker vil gi 

tilfredsstillende trafikksikkerhet. Vegen 

utstyres med viltgjerde på hele 

strekningen. Gjerdet forutsettes plassert 

på toppen av skjæringer. Temaet omtales 

ikke videre i ROS-analysen. Farer i 

anleggsfasen inngår i SHA-analyse. 

Annet: Myr og store 

fyllinger  

 

 Ja. Veglinja går dels gjennom myr, som 

kan være utfordrende mht. setningsfare 

og stabilitet. Det er stedvis store fyllinger 

som krever god komprimering, store 

egensetninger forventes. Temaet 

kommenteres også under farer knyttet til 

anleggsarbeid. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:  

Samferdselsårer som 

vei, jernbane, 

luftfart, skipsfart, 

bru, tunnel og 

knutepunkt  

(behov for stenging av veier, mulig 

nedetid for jernbane, havner eller 

flyplass, ekstra avkjørsel fra 

hovedvei, færre avkjørsler fra 

hovedvei, redusert 

fremkommelighet)   

Ny trasé vil stedvis ligge tett på både 

eksisterende veg og jernbanen. Det er 

spesielt trangt ved Saggrenda, mellom ny 

og eksisterende veg og vassdraget. 

Jernbanen krysses ved Jerpetjønn. Nytt 

veganlegg ligger utenfor den generelle 

byggegrensen på 30 m mot jernbane der 

jernbanen går i dagen. Dette vurderes å gi 

tilstrekkelig buffer mot at hendelser langs 

vegen kan medføre risiko for jernbanen. 

Problemstillingen vil først og fremst gi 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

utfordringer i anleggsfasen, og 

kommenteres i punkt nedenfor. Teknisk 

plan og reguleringsplan viser 

oppstrammede fyllinger som ikke gir 

utslag i eksisterende E134. Rekkverk er 

vist i teknisk plan.  

Eksisterende veg vil fungere som 

omkjøringsveg i tilfeller der ny E134 ev. 

skulle bli stengt. Dagens E134 vil også 

være omkjøringsveg dersom 

Vollåstunnelen skulle bli stengt. Trafikken 

vil da bli ledet inn på ny E134 i en 

nødåpning formet som et T-kryss ved 

Saggrenda. For tilfredsstillende 

trafikksikkerhet bør det vurderes å skilte 

vikeplikt for trafikk inn på lokalvegen ifm. 

omkjøring. Det bør også vurderes variable 

fartsgrenseskilt på lokalvegen for å hindre 

for høy fart ved bruk av nødåpningen. 

Dette er ivaretatt skiltplan til teknisk plan.   

Infrastruktur for 

forsyning av vann, 

avløps- og 

overvannshåndtering

, energi/el, gass og 

telekommunikasjon   

(brudd på ledningsnett, manglende 

overvannshåndtering som fører til 

oversvømmelse i planområdet, 

manglende strømforsyning og 

telekommunikasjon, 

høyspent/lavspent i/ved 

planområdet)  

Det kan være behov for å legge om eller 

løfte høyspentledninger (22 kV) på flere 

punkter langs traseen.  

Høyspentledning for jernbanen må legges 

om ved Jerpetjønnhovet. Høyspent 

luftledninger vises med hensynssone på 

reguleringskartet.  

Fare knyttet til omlegging av 

høyspentledning omtales ifm. 

anleggsfasen.  

For øvrig anses ikke temaet som relevant.  

Det er krav til nødstrøm, og det 

forutsettes derfor at trafikkstyringssystem 

også kan fungere ved bortfall av 

strømforsyning. Dette må ivaretas i 

byggeplan, trafikkplan og gjennom planer 

for drift og vedlikehold.  

Tjenester som 

skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, 

(redusert fremkommelighet for 

redningstjenester/utrykningskjøretøy

er, manglende barnehage- eller 

Nei. Planområdet går gjennom områder 

med generelt lite bebyggelse. Det finnes 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

nød- og 

redningstjenester, 

utrykningstid 

skoledekning som følge av økt 

boligutbygging i området, 

konsekvenser for 

sykehus/legekontor, brannstasjon, 

politistasjon, innsatstid nødetater 

etc.  

brannstasjoner, politistasjoner og 

sykehus i Notodden og i Kongsberg. 

Planforslaget vil bedre forholdene for 

utrykningskjøretøy, da ny veg vil bli 

raskere og få mer forutsigbar 

framkommelighet. Dette er viktig for 

redningstjeneste/utrykningskjøretøy. 

Snumuligheter for utrykningskjøretøy 

langs strekningen ivaretas gjennom krav 

til nød- og driftsåpninger i midtdeler for 

hver 3. km (Rekkverkshåndboka (N101)).  

Eksisterende veg vil være alternativ 

kjørerute.  

Brannvannforsyning (Er det tilstrekkelig kapasitet i 

vannforsyning til brannslukking? 

Krever tiltaket tosidig forsyning? Skal 

vurderes for planområdet og 

omkringliggende områder, inkl. de 

som er under arbeid)  

Temaet vurderes ikke som relevant for 

planforslaget, som er et 

daglinjealternativ, og omtales ikke 

nærmere i ROS-analyse.  

Forsvarsområde  Nei, ny vegtrasé legges i lengre avstand til 

forsvarets skytebane og øvingsfelt ved 

Hengsvann.  

Ivaretakelse av 

sårbare grupper 

(nedleggelse/forringelse av 

omsorgsbygg, sykehjem etc., 

manglende tilrettelegging for 

universell utforming) 

Nei. Veganlegget har ingen påvirkning på 

sårbare grupper. Det planlegges ingen 

funksjoner langs vegen som vil ha krav til 

universell utforming.  

Dambrudd (dambrudd som kan føre til 

oversvømmelse og materielle skader) 

Kolsjø og Øksne er demmet opp. Disse 

har utløp i Øksneelva, som igjen renner 

videre til Buvannet og videre nedover 

vassdraget til Kongsberg. Ny veg vil ligge 

såpass høyt at den ikke vil bli påvirket av 

ev. dambrudd her, men det er viktig at 

konstruksjon av bru tar høyde for økt 

vannstand i tilfelle dambrudd. Dette må 

ivaretas ved videre detaljprosjektering. 

Eksisterende veg ligger noe mer utsatt til, 

men denne vil etter utbygging ha svært 

liten trafikk. Det er et strengt regelverk 

for bygging, kontroll og vedlikehold av 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

dammer. Dambrudd i Kolsjø/Øksne er 

ikke nevnt som en aktuell hendelse i 

Kongsberg kommunes ROS-analyse (3). 

Sannsynlighet for dambrudd vurderes 

som lav. Hendelsen anses ikke relevant 

for reguleringsforslaget for ny E134, 

hendelsen omtales derfor ikke nærmere i 

ROS-analysen. 

Annet: Driftsveger 

og turstier 

 Ny E134 vil krysse flere driftsveger og 

turstier. Det planlegges bru/ 

kulvertløsninger for å opprettholde 

forbindelsene, men stedvis i omlagte 

traseer for å samle krysningspunkter. 

Temaet omtales ikke nærmere i ROS-

analysen. Flere av dagens drifts- og 

turveger vil bli benyttet som 

anleggsveger. Dette omtales i punkt om 

anleggsfasen. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Kan planen føre til: 

Ulykke med farlig 

gods 

 Det transporteres farlig gods på 

jernbanen og langs dagens E134. 

Transport på veg vil etter utbygging bli 

flyttet til ny E134. Ny veg vil få vesentlig 

bedre trafikksikkerhet enn eksisterende 

veg. Dette vil redusere sannsynligheten 

for ulykker. Vegen legges gjennom lite 

befolkete områder. Ny veg ligger stedvis 

tett på både eksisterende veg og 

jernbane. Hendelser på veg vil kunne 

påvirke jernbanen og motsatt. Temaet 

omtales nærmere i kap. 5. 

Ulykke i kryss eller 

av-/påkjørsler 

 Ny veg er avkjørselsfri, og trafikken 

reduseres betydelig på eksisterende veg. 

Ny veg kobles på eksisterende veg med 

T-kryss ved Rossebu. Her blir det 

reduksjon i hastighet, og midtdeler 

opphører. Det vil bli overgang fra smal 4-

felts veg til 2-felts veg. Her vil trafikk 

komme i høy hastighet fra en 

høystandard veg til en veg med lavere 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

hastighet og standard. Disse skiftene kan 

medføre fare, som omtales nærmere i 

kap. 5. Krysset ved Rossebu vil være 

midlertidig til ny parsell bygges videre 

vestover.  

En god del av anleggstrafikken vil benytte 

eksisterende veg, og det vil bli flere 

avkjørsler/mer trafikk i enkelte 

eksisterende avkjørsler. Dette omtales i 

eget punkt om anleggsfasen.  

Møteulykker/utfor-

kjøring/generell 

trafikkulykke 

 En viktig hensikt med planen er å bedre 

trafikksikkerheten. Ny veg vil få 

midtdeler, ref. vegklasse H5/H8, og vil få 

bedre horisontal- og vertikalkurvatur. 

Dette vil bidra til betydelig reduksjon i 

antall trafikkulykker.  

Ny veg krysser med bru over omlagt 

eksisterende E134 ved Jerpetjønn. 

Kurvatur for ny del av dagens E134 

dimensjoneres for 60 km/t, men 

stoppsikt tilfredsstiller 80 km/t. Dette 

vurderes å gi tilfredsstillende sikkerhet. 

Kurvaturen vil ikke være uvanlig for 

strekningen.  

Det vil være til dels bratte fyllinger langs 

store deler av strekningen. Statens 

vegvesens håndbøker stiller krav om 

rekkverk. Dette forventes å hindre 

utforkjøring med mindre kjøretøy, men 

utforkjøring/velt med større kjøretøy som 

trailer etc. i sidebratt terreng omtales 

nærmere i analyseskjema i kap. 5.  

Smal skulder (1,5 m) kan medføre fare for 

påkjørsel av havarert kjøretøy både på 

smal 4-felts veg og på H5-veg. Risikoen 

er svakt høyere på 4-felts veg grunnet 

høyere fartsnivå. Hendelsen omtales i 

eget analyseskjema i kap. 5. 

Ulykke med 

syklende/gående 

 Ny veg vil ikke tilrettelegges for 

gående/syklende. Det forutsettes at 
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

gående/ syklende benytter dagens E134. 

Trafikken langs denne vil bli sterkt 

redusert ved åpning av ny veg. Kun i 

tilfeller der eksisterende veg må benyttes 

som omkjøringsveg vil det være vesentlig 

trafikk her. Strekningen er lite brukt av 

myke trafikanter, da det bor få mennesker 

langs strekningen. Det er ikke registrert 

ulykker med gående/syklende involvert 

de siste 10 år (6).  

Ved rasteplassen på Jerpetjønnhovet vil 

turgåere kunne krysse planskilt under ny 

E134, noe som bedrer situasjonen 

sammenlignet med i dag. Det forutsettes 

at løsningene gir akseptabel 

trafikksikkerhet, og temaet kommenteres 

ikke ytterligere i ROS-analysen. 

Viltpåkjørsler  Det er ifølge Hjorteviltregisteret (7) 

registrert en rekke viltpåkjørsler langs 

eksisterende E134 og jernbanen. Ny E134 

vil få langsgående viltgjerder, og 

viltkryssinger (bru/kulvert) på strategiske 

steder. Ny E134 med langsgående 

viltgjerder vil utgjøre en større barriere 

for hjortevilt enn dagens veg og jernbane. 

Det kan være en noe økt risiko for 

viltpåkjørsler på jernbanen der ny veg 

ligger tett på, mellom Jerngruva og Elgsjø,  

dersom dyrene snur når de treffer 

viltgjerdet istedenfor å følge gjerdet til en 

av de tilrettelagte viltkryssingene. Det er 

imidlertid vanskelig å vite hvordan dyrene 

vil reagere. Det er gjerder langs store 

deler av jernbanelinja, men dette er i 

hovedsak sikkerhetsgjerder for KL-anlegg 

eller stengsel mot uønsket ferdsel, og er 

såpass lave at de i mindre grad vil hindre 

hjortevilt å hoppe over.  

Andre ulykkespunkt: 

Ulykke i tunnel 

 Ikke relevant da det ikke er tunnel på 

strekningen.  
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RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Virksomhet som 

håndterer farlige 

stoffer (kjemikalier, 

eksplosiver, 

olje/gass, 

radioaktivitet, 

storulykkevirksomhe

ter) 

(eksplosjon, forurensing, brann, 

gassutslipp)  

Medfører foreslått virksomhet fare 

for storulykker? Er det 

storulykkevirksomhet med 

influensområde som omfatter 

planområdet? Storulykker omfattes 

av Storulykkeforskriften. 

Nei. Det er ikke storulykkevirksomheter i 

nærhet til ny vegtrasé.  

Fare for akutt 

forurensning på land 

eller i sjø, 

oljeutslipp, etc. 

 Nei. Ev. ulykke med farlig gods og ulykke 

ifm. anleggsfasen er omtalt i egne punkt. 

Temaet har grensesnitt mot YM-plan og 

SHA-analyse, og omtales ikke nærmere i 

foreliggende ROS-analyse.  

Elektromagnetiske 

forhold 

Risiko bør vurderes dersom det 

planlegges lokalisering av bygg der 

mennesker oppholder seg over 

lengre tid nær slike felt. Det finnes 

anbefalinger på tesla-verdi, som ikke 

samsvarer med krav til 

byggegrenser.  

Ikke relevant for veganlegg. 

Fare for 

sabotasje/terror-

handlinger 

Er tiltaket i seg selv et mål med 

forhøyet risiko? 

Nei. Vegparsellen anses ikke som et 

sannsynlig mål for terror eller sabotasje.  

Gruver, åpne sjakter, 

etc. 

 Nei, ikke registrert gamle gruveåpninger 

eller sjakter i Direktoratet for 

mineralforvaltnings aktsomhetskart (8). 

Fare i liten grad relevant for vegprosjekt. 

Farer relatert til anleggsarbeid 

Ulykker i forbindelse 

med anleggstrafikk  

(Atkomstforhold til anlegg-

/riggplass, anleggstrafikk i nærheten 

av boligområder/skoler/barnehager, 

snumuligheter på anlegget for å 

unngå rygging inn/ut av 

anleggsplassen etc. 

Farer som gjelder generelt på 

anlegg- og riggområder inngår i 

SHA-analysen. I ROS-analysen 

kommenteres kun forhold som har 

Temaet har grensesnitt mot SHA-analyse. 

Det forutsettes at forhold som gjelder 

internt på anlegg- og riggområder og 

entreprenørs ansvar inngår i SHA-

analysen og følges opp i videre SHA-

analyser av entreprenør.  

En god del av anleggstrafikken vil benytte 

eksisterende E134. Det vil bli mer trafikk 

på vegen, og særlig tungtrafikk. 

Utforming av kryss/avkjørsler mellom 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-03-569
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betydning for arealbruk og forholdet 

til omgivelsene.) 

dagens veg og anleggsveger krever 

særskilt oppmerksomhet.  

Flere anleggsveger vil bli liggende i bratt 

terreng. Dette kan medføre fare for 

utforkjøring, velt og kollisjon. Det er 

stedvis behov for utbedringer av vegene, 

sikringstiltak etc. Dette inngår i 

reguleringsplanen. Flere mulige 

anleggsveger, f. eks. ved Løken, vil 

samtidig være driftsveger for skogsdrift 

og turveger. Dette kan medføre farer for 

sammenstøt mellom anleggskjøretøy og 

annen trafikk/myke trafikanter.   

Anleggstrafikk kan også kjøre på vilt.  

Uvedkommende tar 

seg inn på 

anleggsplass/rigg-

plass 

(Tilstrekkelig sikring av anleggsplass 

med gjerder etc., rutiner for 

adgangskontroll, nærhet til 

skoler/barnehager/boligområder 

etc.)   

Anleggsområder ligger stort sett et godt 

stykke fra bebyggelse. Ny trasé berører til 

dels viktige utfartsområder. Forholdet 

håndteres i SHA-analyse, og omtales ikke 

nærmere i ROS-analysen.  

Ulykker i forbindelse 

med anleggs-

gjennomføring/ 

utbygging  

(Farer som gjelder generelt på 

anlegg- og riggområder inngår i 

SHA-analysen. I ROS-analysen 

kommenteres kun forhold som har 

betydning for arealbruk og forholdet 

til omgivelsene.) 

 

 

Temaet har grensesnitt mot SHA-analyse, 

som ivaretar sikkerheten på anlegg/ 

riggplass generelt. Det forutsettes at 

forhold som gjelder internt på anlegg- og 

riggområder og entreprenørs ansvar 

inngår i SHA-analysen.  

Det bør rettes særskilt oppmerksomhet i 

SHA analysen mot anleggsvirksomhet nær 

dagens E134 ved Saggrenda, 

Jerpetjønnhovet og Rossebu, nær 

jernbanen ved Jerpetjønnhovet, samt 

høyspent, bebyggelse, 

grunnvannsbrønner, i/nær myr og 

vassdrag, inkl. ev. flomfare, sårbar 

natur/kulturminner. Avstanden til 

jernbane er i utgangspunktet vurdert som 

så stor at dette ikke anses som en 

vesentlig risiko. Jernbanen går i tunnel 

vest for Jerpetjønnhovet, på strekningen 

der kryssing med ny E134 skjer. Her 

reguleres sikringssone rundt 
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jernbanetunnelen, 30 m ut fra senterlinje. 

I videre detaljprosjektering må det 

vurderes nærmere om anleggsfasen vil 

kunne føre til fare for setninger, skader i 

tunnel eller steinsprut ned på toglinja ifm. 

sprengingsarbeid, eller annen påvirkning 

på jernbanen, samt bolig- og 

fritidsbebyggelse. Rystelseskrav må 

vurderes, og nødvendige tiltak må 

iverksettes for å hindre skader. Tilstanden 

på jernbanetunnelen må vurderes før 

sprengingsarbeid kan starte. Krav om 

dette inngår i reguleringsbestemmelsene. 

Det forutsettes at forholdet til jernbanen i 

anleggsfasen avklares i prosess med 

BaneNOR som en del av det videre 

arbeidet med detaljprosjektering. 

Temaet omtales ikke nærmere i ROS-

analysen.  

Andre uønskede hendelser  

 Risikoforhold/farer som ikke allerede 

er dekket kan legges til her. 

 

I gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert 11 mulige uønskede hendelser 

som vurderes nærmere i egne analyseskjema.  

Naturfarer: 

1. Snø/is 

2. Flom i vassdrag 

3. Overvann 

4. Skred/ras 

5. Skog-/lyngbrann 

6. Myr og store fyllinger 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer: 

7. Ulykke med farlig gods 

8. Ulykke i kryss eller av-/påkjørsler (Rossebu)  

9. Utforkjøring i sidebratt terreng  

10.  Påkjørsel bakfra på smal skulder  

Farer relatert til anleggsarbeid: 

11.  Ulykker i forbindelse med anleggstrafikk  
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering   

5.1 Naturgitte forhold/naturhendelser  

Nr. 1 Navn uønsket 

hendelse:  

Snø og is 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

a) Snø og is begrenser framkommeligheten langs vegen 

b) Snø og is fører til ulykker 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 

flom/skred 

Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Vegstrekningen har stor stigning og ligger på det høyeste nær 500 m.o.h. Dette kan gi uventa 

kjøreforhold. Det kan være snø og is på toppen selv om det er regn lenger nede. Klimaendringer fører 

til mer nedbør på årsbasis. Større variasjon i vinterværet kan gi endrete utfordringer mht. snørydding 

og framkommelighet. 

Eksisterende barrierer  

Salting og brøyting, Statens vegvesens «Bar veg»-strategi.  

Sårbarhetsvurdering  

Ny vegtrasé vil gi bedre framkommelighet enn eksisterende veg. Mer trafikk og høyere fart på ny veg 

gir større sårbarhet. Det forventes større tonnasje på tungtrafikk i framtida. 4-feltsveg gir bedre 

forhold, da det vil være mulig å kjøre forbi saktegående vogntog. Statens vegvesens krav til 

brøytestandard (Bar veg-strategien) er ikke en garanti for at vegen er bar ved store snøfall.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

 X a)  X b) Høyden over havet gjør at det ofte kommer snø på 

toppen, uten at det nødvendigvis er snø lenger nede. 

Bratt helning nedover, kombinert med høy hastighet 

kan medføre fare hvis dårlige kjøreforhold pga. snø 

eller is. Sannsynlighet for redusert framkommelighet (a) 

er høy, men sannsynlighet for alvorlig ulykke (b) er 

liten. Ny veg bygges med midtdeler, noe som reduserer 

sannsynligheten for møteulykker.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Ny veg vil få økt hastighet, noe som 

potensielt kan føre til dødsulykker 

dersom uhell skjer.  

Stabilitet    X  Kortvarig periode med stengt veg.  

Materielle verdier    X  Små konsekvenser som følge av 

snø/is. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det er stor sannsynlighet for at snø/is vil gi utfordringer mht. framkommeligheten i området. Statens 

vegvesens «Bar veg»-strategi bidrar til å hindre at dette fører til problemer for trafikkavviklingen.  

Sannsynligheten for at snø/is skal føre til alvorlige ulykker vurderes som lav. Ny veg vil ha vesentlig 

bedre trafikksikkerhet enn eksisterende veg, med midtdeler, siderekkverk og bedre kurvatur. Man må 

forvente at sjåfører avpasser farten etter forholdene, og selv bidrar til å unngå ulykker som følge av 
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snø/is. En ev. ulykke vil potensielt kunne ha dødelig utfall. For stabilitet og materielle verdier vurderes 

snø/is å ha små konsekvenser. Ev. stenging av veg vil være av kort varighet. Dersom snø/is fører til at 

ny veg må stenges, må man imidlertid også forvente at eksisterende veg vil ha dårlig 

framkommelighet, og at det i det stengte tidsrommet trolig ikke vil være mulig å kjøre om denne.  

Temaet har grensesnitt mot temaet trafikkulykke. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Kjent problemstilling, med kjente tiltak for å 

redusere risiko.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Oppfølging  

Midtdeler og rekkverk Inngår i planforslaget iht. Statens vegvesens 

normaler med krav til dimensjoneringsklasse 

H5/Smal 4-felts (H8) 

Krav til brøyting Statens vegvesens kontrakt med entreprenør 

 

 

Nr. 2 Navn uønsket 

hendelse:  

Flom i vassdrag 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

a) Flom i vassdrag fører til oversvømmelser og dårlig framkommelighet langs ny veg 

b) Flom i vassdrag fører til oversvømmelse på øvrige områder pga. ny veg 

c) Flom i vassdrag fører til erosjon/utvasking i fyllinger  

d) Flom i vassdrag påvirker konstruksjoner; undergraving av fundamenter/kulverter/rør 

e) Flom i vassdrag påvirker anleggs- og riggområder 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja F2 Middels: 1/200 

Årsaker  

Kraftig nedbør, ev. kombinert med snøsmelting, for dårlig kapasitet på stikkrenner og kulverter 

Eksisterende barrierer  

Krav til sikkerhet mot flomfare for konstruksjoner og anlegg (TEK17), flomvarsling. Ny trasé ligger 

betydelig høyere i terrenget enn eksisterende veg.  

Sårbarhetsvurdering  

Flom kan føre til redusert framkommelighet. Flom kan påvirke konstruksjoner, kulverter, stikkrenner 

etc. Flom kan medføre konsekvenser i anleggsfasen. Flom vil oppstå over tid, og i stor grad være 

varslet på forhånd. Det vil være mulig å iverksette tiltak for å redusere konsekvenser av flom, slik som 

rensing av sluk, stikkrenner etc. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Ingen kjent hendelse hittil. FylkesROS for Vestfold og 

Telemark 2020 (9) oppgir sannsynlighet for at en 200-

årsflom inntreffer ila. 10 år som 5%, og 39% 

sannsynlighet for at den inntreffer ila. 100 år. Ny veg vil 

ligge høyere og med større avstand til vassdrag enn 

eksisterende veg. Ny veg bygges med sprengstein. 

Dette fører til liten sannsynlighet for utvasking. Alle 

konstruksjoner fundamenteres til fjell.  

Anleggsarbeider nær vassdrag er følsomme for 

påvirkning. Dette følges opp i YM- og SHA-planer ifm. 

anleggsfasen.  
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Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Veg stenges dersom flomfaren blir 

så stor at den kan utgjøre fare for 

mennesker.  

Stabilitet   X   Midlertidig stenging kan medføre 

midlertidig forstyrrelse i 

dagliglivet. 

Materielle verdier  X    Utvasking av veger og flom i 

anleggsfasen har høyest 

konsekvens. Kostnader ifm. 

retting av skader vil kunne 

overstige 10 mill. kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Flom i vassdrag kan føre til redusert framkommelighet. Ny veg vil imidlertid ligge høyere og med 

større avstand til vassdrag enn eksisterende veg, slik at sannsynligheten for problemer med 

trafikkavvikling anses som liten. Den nye vegen forventes ikke å få noen barriereeffekt som kan gi 

oversvømmelser over omkringliggende områder. Den nye vegen vil gå i bru over vassdrag eller føre 

vassdrag gjennom kulvert under vegen. Den største utfordringen ifm. flom i vassdrag vil være 

utvasking. Flom i utbyggingsperioden kan også medføre problemer ifm. etablering av konstruksjoner 

som bruer og kulverter. Flomfare i anleggsfasen må inngå i SHA-analyse.   

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav God tilgang på erfaringsdata og kartlegginger, f. eks. 

NVE-atlas. Aktsomhetsområder er imidlertid basert på 

beregninger og er ikke nøyaktig plassert. Det er utført 

flomfarevurdering for Jerpetjønnbekken og Øksneelva 

ifm. teknisk plan.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak  Oppfølging  

Hydrologiske beregninger for nærliggende og 

kryssende vassdrag for riktig dimensjonering 

av kulverter og andre konstruksjoner er 

gjennomført ifm. teknisk plan. 

Må følges opp og ivaretas i videre detaljprosjektering 

av tiltaket.  

Fundamentere konstruksjoner til fjell for å 

minimere risiko ifm. ev. utvasking. 

Ivaretas ifm. videre detaljprosjektering og utbygging.  

Erosjonssikring/plastring for å sikre fyllinger, 

elvebredder, landkar og brufundamenter mot 

flom. 

Erosjonssikring i forbindelse med konstruksjoner og 

inn-/utløp stikkrenner er vist i teknisk plan. 

Erosjonssikring inngår også i reguleringsplan. Dette må 

følges opp videre i detaljprosjektering til byggeplan.  

Rask tilsåing av fyllinger for å hindre erosjon. Mulig iht. reguleringsplan. 

Lokalisering av riggområder legges i størst 

mulig grad utenfor flomutsatte områder. 

Der anlegg-/riggområder kan være flomutsatt legger 

reguleringsplanen til rette for heving av terrenget til 

flomsikkert nivåfor 200 års flom. Flomutsatte anleggs- 

og riggområder er gitt hensynssone for flomfare (H320) 

i reguleringskart. 

SHA-analyse for anleggsfasen, med vurdering 

av risiko ifm. flom i anleggsfasen. 

Krav følger av byggherreforskriften (10). 
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Nr. 3 Navn uønsket 

hendelse:  

Overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Kraftig nedbør fører til oversvømmelser og dårlig framkommelighet langs vegen. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja F2 1/200 

Årsaker  

Utilstrekkelige løsninger for overvannshåndtering (for dårlig kapasitet eller dårlige løsninger), dårlig 

vedlikehold av overvannsløsninger 

Eksisterende barrierer  

Krav i TEK 17 og retningslinjer fra NVE. Naturområder har en innebygget kapasitet til å håndtere 

overvann. Det finnes gode muligheter for bortleding av overvann omkring veganlegget. SVVs 

vegnormaler. 

Sårbarhetsvurdering  

Kan medføre kortvarig stenging av veg. Mulig å benytte eksisterende veg til omkjøring. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Krav i TEK, samt Statens vegvesens håndbok N200 

Vegbygging sikrer dimensjonering for 200-årsflom. 

Ny veg bygges med sprengstein. Dette gir lav 

sannsynlighet for utvasking. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Overvann forventes å ikke ha 

konsekvenser for liv og helse. 

Stabilitet   X   Kan medføre behov for midlertidig 

stenging av veg. Ev. utvasking vil 

medføre lengst stenging.  

Materielle verdier  X    Utvasking kan medføre størst skader. 

Kostnader vil kunne overstige 10 mill. 

kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Overvannshåndtering i prosjektet vil sørge for infiltrasjon av overvann eller leding til trygge flomveger. 

Det vil ikke føres mer vann mot jernbanen. Teknisk plan viser at stikkrenner som fører vann ned til 

dagens E134 og jernbanen legges med samme dimensjon som eksisterende stikkrenner. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at stikkrenner dimensjoneres for 200-års nedbør med 

minst 20% klimapåslag. Nye stikkrenner utformes med innløpskonstruksjon som sørger for at 

vannmengder utover stikkrennas kapasitet føres videre i grøft til stikkrenner med utløp direkte i 

Jerpetjønnbekken. Langsgående overvannssystem skal dimensjoneres for 100-års nedbør med minst 

20% klimapåslag. Sidegrøfter har med det nok hydraulisk kapasitet til å transportere flom. 

Konsekvensene av oversvømmelse etter kraftig nedbør vil først og fremst være økonomiske ifm. 

utbedring av ev. skader. Hendelsen vil kunne medføre en kortvarig periode med stengt veg. Det finnes 

omkjøringsmuligheter om eksisterende veg eller om Bolkesjø.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Usikkerhet vdr. framtidige klimaendringer. 
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak: Oppfølging:  

Kartlegging av vannstrømmen og beregning av 

nedslagsfelt for å finne riktige 

overvannstiltak/trygge vannveger  

Det er utført hydrauliske beregninger/ 

flomfarevurdering ifm. teknisk plan, som danner 

grunnlag for reguleringsplanen. Må følges opp i 

detaljprosjektering til byggeplan 

Avskjærende grøft på toppen av skjæringer for å 

fange overvann. 

Avskjærende grøft også oppstrøms veglinjen 

der det er sannsynlig at terrengvann kan gjøre 

skade, slik at vannet ledes under vegen i 

stikkrenner 

Nødvendig areal og løsninger til overvannshåndtering 

og trygge flomveger inngår i reguleringsplan.  

Tiltak må følges opp i videre detaljprosjektering.  

Dimensjonere overvannsløsninger med 

tilstrekkelig klimapåslag, jf. krav i TEK 17 og 

NVEs retningslinjer 81/2016 (200-årsregn med 

20% klimapåslag) 

Krav inngår i reguleringsbestemmelser. Må følges 

opp i detaljprosjektering til byggeplan. 

Rutiner for rensing av sluk, rister og kulverter  Må inngå i rutiner for drift og vedlikehold. 

 

 

Nr. 4 Navn uønsket 

hendelse:  

Skred/ras (jord/stein/snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

a) Skred/ras rammer vegbanen og/eller jernbanen og forårsaker ulykke og/eller stengt veg 

b) Steinsprang eller blokker løsner fra fjellskrenter og hopper/ruller ned i vegbanen og/eller 

jernbanen  

c) Is fra bergskjæringer faller ned i vegbanen og/eller jernbanen  

d) Veg raser ut 

e) Sørpeskred langs bekken som renner ned fra Fjellstulfjellet vest for Jerpetjønn.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja S2 Middels: 1 gang ila. 200 år 

Årsaker  

Bratte fjellskrenter, svakhetssoner/sprekker i fjellet, store nedbørsmengder/flom, snøsmelting, 

frostsprenging, brå temperaturendringer, feil oppbygging/dårlig sikring av skjæringer, fyllinger eller 

konstruksjoner. Steinsprang og steinras løsner oftest i terreng med over 40○ helning. Snøras kan 

utløses allerede ved skråninger på 30○. Sørpeskred kan utløses av snøskred som demmer opp vann 

eller av vannmettete snømasser, som under kraftig regnvær eller snøsmelting og dårlig drenering i 

grunnen, f. eks. pga. tele, is eller fjellgrunn. Sørpeskredene kan utløses i terreng med helning ned mot 

5○.  

Eksisterende barrierer  

Vegetasjon, krav til fjellsikring og avskjærende grøfter. Krav i TEK17 om sikkerhet mot naturfare. 

Statens vegvesens sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg i håndbok N200.  

Sårbarhetsvurdering  

Mulige løsneområder for steinsprang/steinskred vil i hovedsak være i vegskjæringer/ ovenforliggende 

terreng eller bratt sideterrreng. Generelt anses det ikke å være noen terrengformasjoner som er 

typiske akkumulasjonsområder for snø.  

Et skred kan føre til redusert framkommelighet på vegen. Grøft og ev. øvrige sidearealer langs ny 

kjøreveg vil danne en buffer og bidra til at skred/ras i mindre grad vil berøre vegbanen. Avstanden til 



E134 Saggrenda–Elgsjø. ROS-analyse til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

47 

jernbanen vurderes å være så stor (stort sett over 30 m der jernbanen går i dagen), at et skred langs 

ny veg ikke vil ramme jernbanen.  

Sørpeskred har høy hastighet og stor rekkevidde. Sørpeskred løses, i motsetning til andre skred, ut i 

relativt slakt terreng. Dette gir en mer uforutsigbar skredbane. Skredene kan komme svært 

overraskende. Slike skred kan også rive løs og transportere med seg store mengder løsmasser, 

steinblokker og trær i og langs løpet. 

Skred kan løses ut i områder utenfor Statens vegvesens grunn (særlig sørpeskred). Det vil være 

begrensete muligheter for å iverksette tiltak for å hindre slike hendelser. Isteden må man iverksette 

tiltak for å avskjære ev. skred før det treffer vegen.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Det vurderes å være lav risiko for ras eller skred som 

kan utgjøre noen risiko for veganlegg, jernbane eller 

trafikanter. Jord-, stein- og snøskred vurderes som 

lite sannsynlig i Kongsberg, iflg. kommunens ROS-

analyse (3).  Det er likevel registrert en rekke 

skredhendelser langs eksisterende veg og jernbane 

(1). Disse hendelsene har hatt begrenset omfang. 

Området er grunnlendt. Dette gir lav sannsynlighet 

for løsmasseskred. Den årlige sannsynligheten for 

steinsprang på den aktuelle strekningen er ifølge 

Statens vegvesens ingeniørgeologiske rapport B-

10395-0 vurdert til 1/1000. Ifølge rapporten 

vurderes det at snøskred ikke vil ramme vegen oftere 

enn 1/100 år, og for jord- og flomskred vil 

frekvensen være 1/200. Det er dermed vurdert at 

man derfor er innenfor akseptkriteriene.  

Størst sannsynlighet for ras ifm. høye bergskjæringer 

og sørpeskred i bekken ned fra Fjellstulfjellet vest for 

Jerpetjønn (ca. ved profil  10 200-10 400). Store 

nedbørsmengder og fjerning av vegetasjon vil øke 

sannsynlighet for ras/skred. Vegens sideareal vil i 

stor grad fange opp mindre blokker/is som raser. 

Avstanden mellom nytt veganlegg og jernbane gir 

god buffer. Alle konstruksjoner planlegges 

fundamentert til fjell. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Et skred som treffer kjøretøy kan i 

verste fall medføre død.   

Stabilitet    X  Ras kan medføre periode med stengt 

veg. Eksisterende veg vil kunne 

fungere som omkjøringsveg.  

Materielle verdier    X  Det antas begrensete kostnader 

knyttet til opprydding/utbedring av 

skade. < 1 mill.kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det vurderes å være lav sannsynlighet for skred i området. Langs vegen vil det være grøfter og andre 

sidearealer som i stor grad forventes å fange opp ev. steinsprang/blokknedfall fra bratte skjæringer.   
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Konsekvensene av et skred/ras kan likevel være alvorlige, særlig dersom massene treffer kjøretøy. En 

utfordring knyttet til skred/ras er at de kan utløses utenfor Statens vegvesens grunn. Det vil derfor 

være begrenset hvilke tiltak Statens vegvesen kan iverksette for å forhindre at hendelsene oppstår. 

Isteden må man vurdere tiltak for å avskjære ev. skred/ras før de når veganlegget.  

Et eventuelt skred vurderes ikke å kunne få konsekvenser for jernbanen i permanent situasjon. 

Avstanden mellom nytt veganlegg og jernbanen er over 30 m der jernbanen går i dagen. Dette 

vurderes å gi tilstrekkelig buffer.  

Langs bekken ned fra Fjellstulfjellet vest for Jerpetjønn kan det være fare for sørpeskred. Dette er en 

skredtype som ofte har høy hastighet, stor erosjonsevne og stor rekkevidde. Skredene kan komme 

svært overraskende. I forbindelse med byggeplanfasen, må faren for sørpeskred og ev. behov for 

avskjærende tiltak dokumenteres og vurderes nærmere. Dette framgår av reguleringsbestemmelsene. 

For å hindre skade på veganlegget inngår areal til ev. avskjærende tiltak i reguleringsplan.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav God tilgang på erfaringsdata og kartlegginger, f. eks. 

NVE-atlas. Aktsomhetsområder er imidlertid basert 

på beregninger av terrenghelling og er ikke nøyaktig 

plassert. Det er gjort nærmere grunnundersøkelser 

ifm. prosjektet. Grunnforholdene må også 

undersøkes videre ifm. byggeplan.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Oppfølging  

Supplerende grunnundersøkelser ifm. 

byggeplan for å avklare dybde til fjell i områder 

der konstruksjoner skal oppføres.  

Tiltakshavers ansvar. Må følges opp i kontrakt med 

prosjekterende for byggeplan og utførende 

entreprenør. 

Utforming av skjæringer med hyller m.m., 

sikring langs skjæringer med bolter, nett etc.  

Nødvendig areal til sikringstiltak inngår i 

reguleringsplan. Sikring av bergskjæringer vil 

primært være med bolter og nett, men det kan bli 

behov for tyngre sikring med stag. Det vil også bli 

behov for isnett og steinsprangnett. Det kan bli 

behov for sikring med sprøytebetong enkelte steder.  

Det er satt av areal til å etablere inntil 6 m dype hyller 

for hver 10. høydemeter i områder med høye 

bergskjæringer. Utformingen av bergskjæringene og 

ev. hyller vil avhenge av bergkvaliteten og naturlige 

sprekkeretninger.Tiltak må følges opp i byggeplan og 

i byggefase. 

Vurdere sikring av terreng over skjæring. Vurderes i videre detaljplanlegging og 

utbyggingsfase. Reguleringsplanen omfatter 

nødvendig areal  for at slike tiltak ev. kan 

gjennomføres.  

Konstruksjoner fundamenteres til fjell. Følges opp i videre detaljprosjektering og utbygging. 

God drenering for å redusere sannsynlighet for 

sørpeskred. 

Masseoppbygging må ivaretas gjennom 

detaljprosjektering og utbygging. Begrenset effekt, 

da skred kan utløses utenfor Statens vegvesens 

grunn.  

Sikre åpne vannveier for å redusere 

sannsynlighet for sørpeskred. 

Må sikres gjennom rutiner for drift og vedlikehold. 

Begrenset effekt, da skred kan utløses utenfor 

Statens vegvesens grunn. 

Avskjærende tiltak som ledevoller, bremsefor-

bygninger og kontrolldammer for å hindre at 

Krav til nærmere vurdering av fare for sørpeskred og 

ev. behov for avskjærende tiltak ifm. videre 
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ev. sørpeskred langs bekken fra Fjellstulfjellet 

treffer veganlegget. 

prosjektering inngår i reguleringsbestemmelser. 

Nødvendig areal for ev. tiltak inngår i reguleringskart. 

Krav til etablering framgår av 

rekkefølgebestemmelser.  

 

Nr. 5 Navn uønsket 

hendelse:  

Skog-/lyngbrann 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Skog-/lyngbrann fører til redusert framkommelighet/stengt veg. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Lynnedslag, tørt og varmt vær, gnister fra tog antenner vegetasjon, uforsiktig omgang med ild, 

trafikkulykke.  

Eksisterende barrierer  

Krav til buffersone mellom veg og vegetasjon, ny veg vil fungere som branngate. 

Sårbarhetsvurdering  

Både eksisterende og ny veg kan potensielt bli stengt som følge av skog-/lyngbrann. Røyk kan 

redusere sikt. Kottvarig problem i hovedsak. Det vil være god avstand mellom trær og veganlegget. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

  X  Vegen er til dels omgitt av furuskog som naturlig vil 

være utsatt for brann. Lav sannsynlighet i dagens 

situasjon, men klimaendringer øker sannsynligheten 

for skog-/lyngbrann. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Veg vil bli stengt før ev. skog-/ 

lyngbrann vil medføre fare for liv og 

helse. 

Stabilitet   X   Kortvarig stenging forventes. 

Materielle verdier    X  Små konsekvenser for veganlegget. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

En ev. skog-/lyngbrann forventes å kunne inntreffe oftere i framtida enn det gjør i dag. Sannsyn-

ligheten vil være større om sommeren enn om vinteren. Samlet er sannsynlighet for skog-/lyngbrann 

vurdert som middels. Konsekvensene av en ev. skog-/lyngbrann vurderes å være små for veganlegg 

og trafikanter. Utformingen av vegens sidearealer vil sikre at det er god avstand mellom vegetasjon og 

veg. Vegen kan ev. måtte stenges i tilfelle brann, men dette forventes å ha kort varighet.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels  Usikkerhet knytta til framtidige klimaendringer. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging:  

Rydding innenfor viltgjerdet. Må sikres gjennom rutiner for drift og vedlikehold. 
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Nr. 6 Navn uønsket 

hendelse:  

Myr og store fyllinger 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

a) Myr gir fare for setningsskader 

b) Fylling over myr fører til fare for utglidning 

c) Store fyllinger gir fare for setningsskader dersom de ikke er tilstrekkelig komprimert 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei    

Årsaker  

Bløte masser, utilstrekkelig utskifting av masser, feil/dårlig oppbygging av masser, for dårlig 

komprimering.  

Eksisterende barrierer  

Krav i Statens vegvesens håndbøker. Krav i plan- og bygningslovgivningen.  

Sårbarhetsvurdering  

Setningsskader kan føre til midlertidig stenging og vedlikeholdsbehov. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Alle konstruksjoner planlegges fundamentert til fjell. 

Byggegrunn sikres tilstrekkelig stabilitet gjennom 

masseutskiftning ned til fjell/faste masser. Faren for 

utglidning vurderes å være svært lav. Faren for 

setninger anses som lav.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Det forutsettes at ev. setningsskader 

utbedres før de gir vanskeligere 

kjøreforhold og økt risiko for ulykker.  

Stabilitet    X  Det forutsettes at skader repareres 

før setningsskader gir utfordringer 

knyttet til brøyting. Ev. stenging av 

veg kan planlegges, omkjøring vil 

kunne skiltes. 

Materielle verdier   X   Det forventes at kostnader til 

reparasjoner av ev. skader vil være i 

størrelsesorden 1-10 mill. kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det forutsettes at plan- og bygningslovgivningens krav til sikker byggegrunn ivaretas gjennom 

masseutskifting av myr ned til faste masser. Dette vil gi svært liten sannsynlighet for utglidning. 

Setningsskader vil med noe større sannsynlighet kunne oppstå, men konsekvensene av dette vil først 

og fremst være knyttet til kostnader ved reparasjoner. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Grunnundersøkelser ifm. byggeplanfasen gir god 

oversikt over grunnforhold. Kjent problemstilling og 

løsninger for å redusere risiko. 
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging:  

Geotekniske sonderinger for å undersøke 

myrdybde og nødvendig omfang av 

masseutskifting.  

Må ivaretas i videre detaljprosjektering ifm. 

byggeplan. Ytterligere grunnundersøkelser ved 

fundamenteringspunkter må påregnes. 

Masseutskifting av myr ned til faste masser. Forutsatt i teknisk plan at myr under traubunn 

graves bort, nødvendig areal inngår i 

reguleringsplan. Må ivaretas i videre 

detaljprosjektering ifm. byggeplan. 

God fyllingsfot slik at fyllingen ligger godt nok i 

terrenget. Spesielt ved fylling i skrått terreng. 

Nødvendig areal til skråningsutslag og sikringstiltak 

inngår i reguleringsplan.  

 

5.2 Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 7 Navn uønsket 

hendelse:  

Ulykke med farlig gods 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Transport av farlig gods fører til konsekvenser pga. nærhet mellom veg og jernbane.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Nærhet mellom veg og jernbane fører til at en hendelse på én transportåre medfører stenging av den 

andre. 

Eksisterende barrierer  

Strengt regelverk knytta til transport av farlig gods. 

Avstand på minst 125 m mellom veg og jernbane i dagen. I tillegg vil ny veg ligge høyere enn 

jernbanen. Jernbanen går i tunnel deler av strekningen.  

Temaet ulykke med farlig gods omtales også i Kongsberg kommunes ROS-analyse (3) og i FylkesROS 

for Vestfold og Telemark 2020 (9). 

Sårbarhetsvurdering  

En uønsket hendelse vil potensielt kunne føre til at man må stenge både ny veg, eksisterende veg og 

jernbanen. Det kan oppstå behov for å evakuere beboere.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Sannsynligheten for store ulykker med transport av 

farlig gods i Buskerud er liten (< hvert 50. år) (12), 

mens det for Vestfold og Telemark er vurdert 

sannsynlighet på 1 gang ila. 10-50 år (9). Det er ikke 

registrert ulykker med farlig gods i Kongsberg eller 

Notodden kommune i perioden 2006-2015 (12). På 

den aktuelle vegtraseen vil sannsynligheten være 

enda lavere. Det vurderes å være svært lav 

sannsynlighet for at ulykke skal medføre stenging av 

flere transportårer samtidig. Liten sannsynlighet for 

at ulykke med farlig gods skal medføre konsekvenser 

for beboere.  
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Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Potensiell dødsulykke. 

Stabilitet  X    Hvis alle transportårer blir stengt vil 

det være alvorlig. Opprydding etter 

ulykke kan ta noe tid. Avhengig av 

hvor ulykke skjer, kan det være behov 

for evakuering av beboere. 

Materielle verdier X    Potensielt store, over 10 mill. kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det er lav sannsynlighet for ulykke med farlig gods på strekningen, men konsekvensene av en ev. 

ulykke vil kunne være store. Trafikksikkerheten langs ny vegstrekning vil bli bedre. Dette vil også 

bedre sikkerheten knyttet til transport av farlig gods. Ny veg går stedvis tett på både eksisterende veg 

og jernbanen. Jernbanen går i tunnel langs deler av strekningen der E134 vil krysse jernbanen, og 

dette vil føre til at en ev. ulykke her trolig ikke vil berøre vegen. Samtidig vil jernbanetunnelen gi 

mindre sannsynlighet for at en ulykke på vegen vil påvirke jernbanen. Det vurderes å være svært lite 

sannsynlig at en ulykke med transport av farlig gods vil kunne påvirke både ny E134, eksisterende veg 

og jernbanen samtidig. I så fall vil det være mulig å kjøre via Bolkesjø, men Sørlandsbanen vil være 

stengt. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Forutsetter at transport av farlig gods følger 

regelverk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging:  

Ingen særskilte tiltak foreslås i reguleringsplanen ut over at det legges til rette for en generell 

forbedring av sikkerheten langs ny veg.  

 

 

Nr. 8 Navn uønsket 

hendelse:  

Ulykke i kryss eller av-/påkjørsler  

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Ulykke i T-kryss v/Rossebu 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Kobling mellom ny høystandard veg mot eksisterende veg med lavere standard. Krysset gir også 

åpning i viltgjerdet. Feilvurdering av avstand, manglende overholdelse av vikeplikt, for høy fart. 

Eksisterende barrierer  

Statens vegvesens krav om venstresvingefelt, samt nedsatt hastighet (70 km/t) før krysset. Veglovas 

krav til fri sikt. Vegtrafikklovens krav til aktsomhet m.m. 

Sårbarhetsvurdering  

Eventuell utbygging av nytt motorsportanlegg (Telemark Ring) vil kunne medføre økt trafikk i krysset 

på arrangementsdager. Krysset har mulig konflikt med vilttrekk. Krysset er midlertidig inntil ny E134 

bygges ut videre vestover. Det er ikke mulig å planlegge seg bort fra all ulykkesrisiko. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

 X   Ulykke forventes å skje oftere enn hvert 10. år. 
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Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Potensielt dødelig utfall. 

Stabilitet    X  Kortvarig stenging ifm. ulykke. Dagens 

veg vil ikke kunne brukes til omkjør-

ing, pga. at koblingspunktet vil være 

stengt. Alternativ rute er via Bolkesjø. 

Materielle verdier    X  Skader på kjøretøy. I gjennomsnitt 

mindre enn 1 mill. kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det vurderes  at en trafikkulykke i T-kryss ved Rossebu vil kunne skje oftere enn hvert 10.år. En 

ulykke vil i verste fall kunne medføre død. Sannsynligheten for en ulykke med alvorlige konsekvenser 

vurderes likevel som liten, siden farten i kryssområdet vil være redusert på grunn av geometrien, 

fartsgrenser og vikepliktsregler. Krysset vil være midlertidig fram til ny veg videreføres vestover. 

Tidsperspektivet for dette er usikkert. Skader på materielle verdier vil være begrensete. Ved ev. ulykke 

i koblingspunktet mellom ny og gammel veg kan alternativ kjørerute være via Bolkesjø, men dette vil 

være en omveg.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Vil avhenge av detaljert plan for kryssutforming. 

Usikkerhet knyttet til etablering av Telemark Ring, 

men planforslaget slik det er lagt ut til offentlig 

ettersyn viser atkomst til motorsportanlegget like 

vest for planområdet for E134. Det vurderes at 

trafikken til anlegget ikke i nevneverdig grad vil 

påvirke trafikken i T-krysset mellom eksisterende og 

ny veg. Unntaket kan være ifm. arrangementer, men 

publikumstall og trafikkmengde er usikkert.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak: Oppfølging:  

Sikre tilstrekkelig areal for god kryssutforming, 

kanalisering i kryss ved Rossebu, samt frisikt i 

kryss. 

Reguleringskart og -bestemmelser. Må følges opp i 

videre detaljprosjektering og utbygging.  

Nedsatt fartsgrense før kryss. Er vist i skiltplan ifm. teknisk plan og må følges opp i 

byggeplan. Det er lagt inn kurvatur som vil virke 

fartsbegrensende i overgangen fra 4 til 2 felt mot 

Rossebu. Må følges opp i byggeplan. 

Viltgjerde og belysning.  Nødvendig areal inngår i reguleringsplan. Må følges 

opp i videre detaljprosjektering og utbygging.  

 

Nr. 9 Navn uønsket 

hendelse:  

Utforkjøring i sidebratt terreng 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Tungtrafikk som går gjennom/over rekkverk og velter ut i bratt terreng. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Uoppmerksomhet, sjåfør sovner, illebefinnende, punktering, teknisk svikt, dårlig skodd på glatt føre.  
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Eksisterende barrierer  

Krav til rekkverk, utforming av sideterreng og sinusfreste kantlinjer (markering av kantlinja). 

Vegtrafikklovens krav til aktsomhet m.m. 

Sårbarhetsvurdering  

Eksisterende veg kan benyttes som omkjøringsveg i tilfelle ulykke. Men denne vil være sårbar i 

vinterhalvåret. Det er ikke mulig å planlegge seg bort fra all ulykkesrisiko. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Rekkverk og sideterreng dimensjonert iht. krav vil gi 

lav sannsynlighet for utforkjøring eller velt. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Potensiell dødsulykke. 

Stabilitet   X   Stabilitet mer kritisk på 

vinteren enn om sommeren, 

fordi vinterføre gjør 

omkjøringsveg sårbar. 

Materielle verdier  X    Det kan forventes tap og 

skader på over 10 mill. kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det vurderes å være lav sannsynlighet for utforkjøring og velt, da vegnormalene stiller krav om 

rekkverk og utforming av sideterreng for å gi tilfredsstillende trafikksikkerhet. Dersom en hendelse 

likevel skulle skje, vil konsekvensene være svært alvorlige. En ulykke kan være fatal, og kostnader vil 

kunne være betydelige. Omfanget vil avhenge av type kjøretøy og ev. last. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Statens vegvesens vegnormaler bygger på 

omfattende erfaring fra og analyser av tidligere 

hendelser. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging:  

Utforming iht. vegnormalene. Tilstrekkelig areal sikres i reguleringsplan, og 

utforming må følges opp i videre detaljprosjektering 

og utbygging. 

 

Nr. 10 Navn uønsket 

hendelse:  

Påkjørsel av havarert kjøretøy på smal skulder  

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Smal skulderbredde (1,0-1,5 m) langs smal 4-felts veg eller på H5-veg i øst fører til påkjørsel av 

havarert kjøretøy. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 

flom/skred 

Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Forbikjøring hindres av kjøretøy i venstre felt langs 4-felts veg. Høyere fart (110 km/t) gir kort tid til å 

reagere. Langs H5-veg vil det ikke være ekstra kjørefelt å passere i veg en slik hendelse. Hastighet på 

inntil 90 km/t gir også da kort tid til å reagere. Generelle årsaker til trafikkulykker: Uoppmerksomhet, 

sjåfør sovner, illebefinnende, punktering, teknisk svikt, dårlig skodd på glatt føre.   
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Eksisterende barrierer  

Vegtrafikklovens krav til aktsomhet, siktkrav langs veg m.m. 

Sårbarhetsvurdering  

Ev. ulykke vil medføre redusert framkommelighet. Eksisterende veg kan ev. benyttes som 

omkjøringsveg hvis behov. Det er ikke mulig å planlegge seg bort fra all ulykkesrisiko.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Det planlegges for ÅDT på 11 000 på ny veg i 2046. 

Trafikkmengden vil ikke være veldig høy. Krav til 

kurvatur og stoppsikt vil gi oversikt framover.   

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Potensiell dødsulykke. 

Stabilitet    X  4-feltsveg gjør det sannsynlig at 

tilfredsstillende framkommelighet kan 

opprettholdes ved ulykke. Der det 

bygges H5-veg, vil det ikke være ekstra 

kjørefelt for trafikkavvikling ved en slik 

hendelse, men det vil i de fleste tilfeller 

være mulig å passere. Ev. kan 

eksisterende veg benyttes. Stabilitet 

kan være mer kritisk på vinteren enn 

om sommeren, fordi vinterføre gjør 

dagens veg sårbar som omkjøringsveg.  

Materielle verdier   X   Det kan forventes tap og skader i 

størrelsesorden 1-10 mill. kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det vurderes å være lav sannsynlighet for påkjørsel av havarert kjøretøy, da trafikken langs vegen 

generelt er begrenset. Vegnormalene stiller krav om stoppsikt osv. som vil gjøre det mulig å ha 

tilfredsstillende oversikt framover. Likevel kan ulykkesrisiko ikke elimineres. Dersom en hendelse 

likevel skulle skje, vil konsekvensene kunne bli svært alvorlige. Den høye farten vil gi kort tid til å 

bremse ned og/eller svinge unna, men stoppsikt og kurvatur vil være tilpasset hastighetsnivået. Høy 

fart i seg selv kunne føre til svært alvorlige konsekvenser ved ev. sammenstøt. En ulykke kan være 

fatal, og kostnader vil kunne være betydelige. Omfanget vil avhenge av type kjøretøy og ev. last. Der 

det bygges 4-felts veg vil det være større sannsynlighet for å kunne svinge unna havarert kjøretøy enn 

ved H5-veg. Trafikkavviklingen vil også lettere kunne opprettholdes ved eventuell hendelse der det 

bygges 4-felts veg enn der det bygges H5-veg. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Begrenset erfaring med vegtypen smal 4-felts veg. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak: Oppfølging:  

Sikre tilfredsstillende stoppsikt langs 

vegstrekningen. 

Tilstrekkelig areal sikres i reguleringsplan, og utforming 

må følges opp i videre detaljprosjektering, utbygging og 

drift. 

Hastighetsbegrensning, ev. variable skilt 

med nedsatt hastighet ved krevende vær- og 

føreforhold kan redusere både sannsynlighet 

for og konsekvens av ulykker.   

Er vist i skiltplan til teknisk plan, og må følges opp i 

byggeplan. 
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Etablere stopplommer langs ny E134. Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal til etablering 

av stopplommer for hver 500 m. 

 

5.3 Farer relatert til anleggsarbeid  

Nr. 11 Navn uønsket 

hendelse:  

Ulykke ifm. anleggstrafikk 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

a) Sammenstøt mellom anleggstrafikk og annet kjøretøy på eksisterende E134  

b) Sammenstøt mellom anleggstrafikk og annet kjøretøy f. eks. tømmertransport på driftsveg 

eller bil på atkomstveg som også benyttes som anleggsveg 

c) Sammenstøt mellom anleggstrafikk og myke trafikanter på driftsveg/atkomstveg/turveg som 

også benyttes som anleggsveg 

d) Anleggskjøretøy eller møtende kjøretøy kjører ut/velter utfor anleggsveg  

e) Anleggstrafikk kjører på vilt  

f) Anleggsvirksomhet kan hindre framkommelighet, særlig for utrykningskjøretøy. Særlig viktig 

ved Saggrenda.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Nei   

Årsaker  

Dårlig standard på veg som benyttes som anleggsveg, dårlig informasjon om anleggsvirksomheten, 

mangelfull sikring av anleggsområder/-veger, for høy hastighet, uoppmerksomhet, glatt føre, dårlig 

sikt, dårlig belysning. Dårlig utforming av avkjørsler til anleggsveger.  

Eksisterende barrierer  

Krav til planlegging av anleggsgjennomføring, trafikkregler og -regulering.  

Sårbarhetsvurdering  

Dersom veg må stenges som følge av ulykke, vil dette være kortvarig. Det vil kunne skape kø og 

forsinkelser både for anleggsarbeidet og for 3.part. 

Myke trafikanter vil være mest sårbare ved sammenstøt. Utforkjøringer og velt vil også kunne ramme 

kjøretøy. 

Kryssulykker er mest kritiske.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

 X   En god del av anleggstrafikken vil benytte 

eksisterende E134. Det vil bli mer trafikk på vegen, 

og særlig tungtrafikk. Dagens utforming av 

kryss/avkjørsler mellom eksisterende veg og 

potensielle anleggsveger er stedvis dårlige.  

Flere anleggsveger vil gå i bratt terreng. Det kan øke 

fare for sammenstøt og utforkjøring/velt.  

Flere vilttrekk gjennom anleggsområdet. 

Statistisk vurderes det at ulykke med anleggstrafikk 

vil kunne skje oftere enn en gang ila. 10 år.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Potensielt dødelig utfall. 

Stabilitet   X   Kø og forsinkelser en kortere periode. 
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Materielle verdier   X   Forventet tap i størrelsesorden 1-10 

mill.kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Det vurderes å være høy sannsynlighet for trafikkulykke ifm. anleggsvirksomheten, da det legges til 

grunn at en god del av av anleggstrafikken vil benytte eksisterende veg. Dersom man kan avvikle 

anleggstrafikk i større grad i linjen, vil dette bidra til å redusere sannsynlighet for ulykker. Dette må 

vurderes nærmere ifm. faseplaner for anleggsgjennomføringen. En ev. ulykke vil i verste fall kunne 

være fatal. Konsekvensene for stabilitet og materielle verdier anses å være middels. Det vil kunne 

oppstå midlertidige forsinkelser og tap på mellom 1 og 10 mill. kr.   

Usikkerhet  Begrunnelse  

  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging:  

Etablere passeringslommer ved kryss og 

avkjørsler fra eksisterende E134, utforming av 

kryssene, siktforhold etc.  

Nødvendig areal til utbedring av kryss med veger 

som skal benyttes i anleggsfasen inngår i 

reguleringsplanen. Utforming følger vegnormalen. 

Rekkefølgekrav til etablering før aktuell sideveg kan 

tas i bruk til anleggstrafikk.  

Utbedring av veger som skal benyttes som 

anleggsveger, gjennomføring av sikringstiltak 

etc.  

Nødvendig areal inngår i reguleringsplanen, og det 

stilles rekkefølgekrav til etablering før aktuell 

sideveg kan tas i bruk til anleggstrafikk. 

Gode rutiner for vedlikehold og ettersyn av 

anleggsmaskiner 

Byggherre og entreprenørs ansvar. Forpliktelser kan 

f. eks. inngå i kontrakt med entreprenør. 

Informasjon og kanalisering av turtrafikk og 

andre trafikanter. 

Må formidles før og under anleggsfase.  

God kommunikasjon mellom entreprenør og 

nødetater under anleggsfase. Gjensidig 

kontaktinformasjon. 

Må ivaretas gjennom SHA-plan.  

Vurdere om anleggstrafikk i større grad kan 

benytte linjen.  

Må vurderes ifm. faseplaner. 
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6 Oppsummering og konklusjon 

ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for 

mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik 

at omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan 

prosjektet eventuelt bør endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 

anleggsfasen og den permanente driftsfasen for området for å redusere risikoen til et 

akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende tiltakene 

som inngår i reguleringsplanen, bl. a. i form av fastsettelse av hensynssoner og 

reguleringsbestemmelser.  

I dette kapittelet gis en oppsummering av identifiserte uønskete hendelser i forbindelse med 

planforslaget og hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med 

hendelsene.  

 

6.1 Foreslåtte tiltak i arealplanen 

TILTAK  

- Arealplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr.1 Snø og is - Midtdeler og rekkverk iht. krav til dimensjoneringsklasse H5 

eller  smal 4-feltsveg (H8), ref. Statens vegvesens håndbok 

N100 Veg- og gateutforming vil redusere risiko forbundet med 

ulykker som følge av føreforhold. Nødvendig areal og krav til 

vegstandard inngår i reguleringsplan. 

Nr. 2 Flom i vassdrag - Hydrologiske beregninger for nærliggende og kryssende 

vassdrag er utført ifm. teknisk plan.  

- Erosjonssikring er vist i teknisk plan Krav om dimensjonering 

av kulverter og andre konstruksjoner, samt nødvendig 

erosjonssikring/plastring for å sikre fyllinger, elvebredder, 

landkar og brufundamenter mot flom og erosjon er innarbeidet 

i reguleringsbestemmelser. Må følges opp i videre 

detaljprosjektering. 

- Rask tilsåing av fyllinger for å hindre erosjon. 

- Riggområder som kan være flomutsatt kan heves over nivå for 

200-årsflom iht. reguleringsbestemmelser. Flomutsatte 

områder er gitt hensynssone for flomfare (H320) i 

reguleringskart. 

Nr. 3 Overvann - Kartlegging av vannstrømmen og beregning av nedslagsfelt for 

å finne riktige overvannstiltak/trygge vannveger er gjort ifm. i 

teknisk plan, som danner grunnlag for reguleringsplanen. 

- Avskjærende grøft på toppen av skjæringer for å lede bort 

overvann. Avskjærende grøft også oppstrøms veglinjen der det 
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er sannsynlig at terrengvann kan gjøre skade, slik at vannet 

ledes under vegen i stikkrenner. Nødvendig areal og krav til 

løsninger inngår i reguleringsplan. Må følges opp i videre 

detaljprosjektering. 

- Krav til dimensjonering av overvannsløsninger med tilstrekkelig 

klimapåslag, jf. krav i TEK 17, Statens vegvesens håndbok 

N200 og NVEs retningslinjer 81/2016 (200-årsregn med 20% 

klimapåslag) framgår av reguleringsbestemmelser (juridisk 

binding av NVEs retningslinjer). 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Nødvendig areal og krav til sikringstiltak inngår i 

reguleringsplan.  

- Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at fare for 

sørpeskred utredes ifm. videre prosjektering. 

- Nødvendig areal til avskjærende tiltak som ledevoller, 

bremseforbygninger og kontrolldammer for å hindre at ev. 

sørpeskred langs bekken fra Fjellstulfjellet treffer veganlegget,   

samt rekkefølgebestemmelserinngår i reguleringsplan. 

Nr. 6 Myr og store fyllinger - Reguleringsplan tar høyde for nødvendig areal til 

skråningsutslag og sikringstiltak for fyllingsfot.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 7 Ulykke med farlig gods - Reguleringsforslaget vil stort sett ligge med stor avstand til 

eksisterende veg og jernbane. Det er nærføring til eksisterende 

veg ved Saggrenda, ved kryssing ved Jerpetjønn og ved 

Rossebu. Ved Jerpetjønn ligger foreslått vegtrasé også nær 

jernbanen.   

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal for god 

kryssutforming ifm. utbedring av veger som skal benyttes i 

anleggsfasen, inkl. passeringslommer på eksisterende E134. 

Kanalisering i kryss ved Rossebu tar høyde for ev. nytt 

motorsportsenter. Frisikt i kryss inngår i reguleringsplan.  

- Etablere viltgjerde og belysning ved kryss. Nødvendig areal 

inngår ireguleringsplan.  

Nr. 9 Utforkjøring i sidebratt 

terreng 

- Nødvendig areal og krav til utforming iht. vegnormalene (bl.a. 

mht. rekkverk og utforming av sideterreng) sikres i 

reguleringsplan.  

 Nr. 10 Påkjørsel av havarert 

kjøretøy på smal skulder 

- Hendelsen er aktuell både for delstrekning med 

dimensjoneringsklasse H5 og delstrekning med smal 4-felt.  

- Tilstrekkelig areal for å gi tilfredsstillende stoppsikt langs 

vegen ersikret i reguleringsplan.  

- Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal til å etablere 

stopplommer for hver 500 m. 

Farer relatert til anleggsarbeid 

 Nr. 11 Ulykke ifm. 

anleggstrafikk 

- Nødvendig areal til etablering av passeringslommer ved kryss 

og avkjørsler fra eksisterende E134 inngår i reguleringskart. 

Utforming følger krav i vegnormalen. Rekkefølgekrav til 
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etablering før aktuell sideveg kan tas i bruk til anleggstrafikk 

framgår av reguleringsbestemmelsene. 

- Nødvendig areal for nyetablering eller utbedring/omlegging av 

drifts-/turveger som skal benyttes som anleggsveger, 

gjennomføring av sikringstiltak etc. er vist i teknisk plan og 

inngår i reguleringskart. Krav er også innarbeidet i 

reguleringsbestemmelser, inkl. rekkefølgekrav. 

 

6.2 Foreslåtte tiltak i gjennomføringsfasen 

TILTAK  

- Anleggsfase 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr. 2 Flom i vassdrag - Fundamentere konstruksjoner til fjell for å minimere risiko ifm. 

ev. utvasking. 

- SHA-analyse for anleggsfasen, med vurdering av risiko ifm. 

flom i anleggsfasen. 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Supplerende grunnundersøkelser ifm. byggeplan for å avklare 

dybde til fjell i områder der konstruksjoner skal oppføres. 

- Utforming av sikringstiltak som utforming av skjæringer med 

hyller m.m., sikring langs skjæringer med bolter, nett etc. må 

følges opp i byggeplan og byggefase. 

- Nødvendig areal for ev. sikring av terreng over bergskjæring 

inngår i reguleringsplan.Fundamentere konstruksjoner til fjell 

for å minimere risiko ifm. skred/ras. 

- Sikre god drenering for å redusere sannsynlighet for 

sørpeskred. Masseoppbygging må ivaretas gjennom 

detaljprosjektering og utbygging.  

Nr. 6 Myr og store fyllinger - Geotekniske sonderinger for å undersøke myrdybde og 

nødvendig omfang av masseutskifting må gjennomføres ifm. 

videre detaljprosjektering. 

- Myrer masseutskiftes ned til faste masser. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Skilting av nedsatt fartsgrense før kryss må framgå av skiltplan 

ifm. teknisk plan.  

Nr. 9 Utforkjøring i sidebratt 

terreng 

- Krav til utforming iht. vegnormalene (bl.a. mht. rekkverk og 

utforming av sideterreng) må følges opp i utbyggingsfasen.  

Farer relatert til anleggsarbeid 

 Nr. 

11 

Ulykke ifm. 

anleggstrafikk 

- Rutiner for vedlikehold og ettersyn av anleggsmaskiner må 

følges opp av byggherre og entreprenør. Forpliktelser kan f. 

eks. inngå i kontrakt med entreprenør. 
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- Informasjon om anleggstrafikk og kanalisering av turtrafikk og 

andre trafikanter må formidles før og under anleggsfase.  

- God kommunikasjon mellom entreprenør og nødetater under 

anleggsfase. Gjensidig kontaktinformasjon. Må ivaretas 

gjennom SHA-plan. 

- I videre faseplanlegging bør det vurderes om anleggstrafikken 

hovedsakelig kan avvikles i linjen, for å redusere 

anleggstrafikk på eksisterende E134.  

 

6.3 Foreslåtte tiltak i driftsfasen 

TILTAK  

- Driftsfasen 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr.1 Snø og is - Krav til brøyting må inngå i Statens vegvesens kontrakt med 

entreprenør. 

Nr. 3 Overvann - Rutiner for rensing av sluk, rister og kulverter må inngå i 

rutiner for drift og vedlikehold. 

Nr. 4 Skred/ras (jord/stein/ 

snø/sørpe, isnedfall, 

steinsprang/blokknedfall) 

- Sikre åpne vannveier for å redusere sannsynlighet for 

sørpeskred. Må inngå i rutiner for drift og vedlikehold. 

Nr. 5 Skog-/lyngbrann - Rutiner for rydding innenfor viltgjerdet må inngå i rutiner for 

drift og vedlikehold. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Nr. 8 Ulykke i kryss eller av-/ 

påkjørsler 

- Skilting av nedsatt fartsgrense før kryss.  

 Nr. 10 Påkjørsel av havarert 

kjøretøy på smal skulder 

- Hastighetsbegrensning eller ev. variable hastighetsskilt må 

skiltes i henhold til skiltplan. 

 

 

6.4 Planforslagets endring av risikobildet  

Tabell 4 viser hvordan planforslaget endrer risikobildet for aktuelle hendelser/forhold 

sammenlignet med dagens situasjon, forutsatt at risikoreduserende tiltak gjennomføres. 
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Tabell 5 Endring av risiko 

Endring av risiko Anleggsfasen Permanent fase 

 

Redusert Uendret Økt Redusert Uendret Økt 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

1. Snø/is En god del av 

anleggstrafikken vil benytte 

eksisterende veg. Snø og is 

kan være utfordrende mht. 

framkommelighet. Det bør 

vurderes mulighet for å 

avvikle mest mulig 

anleggstrafikk i linjen.  

Ny veg får bedre kurvatur. 

Dette reduserer 

sannsynligheten for at 

snø/is vil gi utfordinger 

for framkommeligheten. 

Ny veg vil få bedre 

trafikksikkerhet. 

Sannsynlighet for ulykker 

pga. snø/is reduseres.  

2. Flom i vassdrag Flom i vassdrag kan gi 

utfordinger ift. bygging av 

vegen, særlig 

konstruksjoner nær 

vassdrag. Riggområder 

legges i størst mulig grad 

utenfor flomutsatte 

områder, eller heves til 

flomsikkert nivå for 200-

årsflom, for å kunne hindre 

ev. forurensning fra 

materialer, utstyr etc. ved 

ev. oversvømmelse. 

Ny veg vil ligge høyere i 

terrenget og med større 

avstand til vassdrag enn 

eksisterende veg. Ny veg 

vil gå i bru over vassdrag 

eller føre vassdrag 

gjennom kulvert under 

vegen. Det er foretatt 

flomberegninger.  

3. Overvann Store overvannsmengder vil 

kunne gi mindre 

forsinkelser og skader, 

men det forventes ikke å 

medføre vesentlige 

problemer mht. 

anleggsfasen.  

Overvannsløsninger 

forutsettes dimensjonert 

for 100 (langsgående 

overvannssystem)/200-

årsregn (stikkrenner) med 

20% klimapåslag. Ny veg 

vil bli bedre i stand til å 

håndtere overvann, men 

planområdet for øvrig 

påvirkes i begrenset grad. 

Omkringliggende 

naturområder gir gode 

muligheter for bortleding 

av overflatevann.  
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Endring av risiko Anleggsfasen Permanent fase 

 

Redusert Uendret Økt Redusert Uendret Økt 

4. Skred/ras Det er lav sannsynlighet for 

skred/ras. Risiko ifm.  

anleggsfasen må vurderes 

nærmere i SHA-analyse. 

Det bør bl.a. vurderes om 

arbeider i mulige rasutsatte 

områder kan foregå i 

perioder med stabilt vær og 

lite nedbør/snøsmelting for 

å redusere risiko for 

uønskete hendelser, eller 

om man bør følge spesielt 

godt med på værvarsler 

ifm. arbeid i slike områder. 

Inspeksjon av jernbanelinja 

må avtales med Bane NOR, 

for å sikre at det ikke har 

rast stein/masser ned på 

linja etter rashendelser 

eller sprengingsarbeid. 

Det er lav sannsynlighet 

for skred/ras som kan 

påvirke veganlegget. Det 

forutsettes at 

bergskjæringer sikres iht. 

Statens vegvesens krav, at 

det etableres vegetasjon 

og avskjærende grøfter 

eller andre tiltak for å 

hindre at ev. skred/ras 

medfører noen risiko mot 

veganlegget, jernbanen 

og trafikanter.   

5. Skog-/lyngbrann Skog-/lyngbrann kan føre 

til mindre forsinkelser og 

skader på materialer i 

anleggsfasen. Det 

forutsettes at risiko og 

beredskap inngår i SHA-

plan, og at konsekvensene 

av ev. brann ikke vil bli 

vesentlige.   

Ny vegtrasé vil gi større 

fleksibilitet mht. 

trafikkavvikling dersom 

skog-/lyngbrann skulle 

oppstå langs gammel 

eller ny veg. Ny veg vil ha 

bred buffersone, og 

kunne fungere som 

branngate.  

6. Myr og store fyllinger Ev. risiko knyttet til 

anleggsfasen forutsettes 

omtalt i SHA-analyse til 

anleggsfasen.   

Myr masseutskiftes ned til 

faste masser. Alle 

konstruksjoner 

planlegges fundamentert 

til fjell. Svært liten 

sannsynlighet for 

utglidninger, men mindre 

setninger kan oppstå. 

Risikoen anses ikke som 

vesentlig.  
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Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Endring av risiko Anleggsfasen Permanent fase 

 

Redusert Uendret Økt Redusert Uendret Økt 

7. Ulykke med farlig gods Det er generelt lav 

sannsynlighet for ulykke 

med farlig gods. Det er 

svært lite sannsynlig at en 

ev. ulykke vil ha vesentlig 

påvirkning på 

anleggsgjennomføringen. 

Det er generelt lav 

sannsynlighet for ulykke 

med farlig gods. Ny veg 

får bedre trafikksikkerhet 

enn eksisterende veg, 

selv om farten øker. 

Bedre trafikksikkerhet vil 

også bedre sikkerheten 

knyttet til transport av 

farlig gods.   

8. Ulykke i kryss eller av-/påkjørsler  En god del av 

anleggstrafikken 

forutsettes å benytte 

eksisterende veg. Det vil  

bli etablert avkjørsler til 

anleggsområder fra 

eksisterende T-kryss. 

Risiko for trafikkulykker i 

anleggsfasen vil øke 

dersom man ikke finner 

løsninger for å avvikle mer 

av trafikken i linja.  

Ny vegtrasé medfører nytt 

kryss ved Rossebu. T-

krysset ved Rossebu vil 

være midlertidig inntil 

E134 bygges ut videre 

vestover. Ny E134 for 

øvrig vil være 

avkjørselsfri. Trafikken på 

eksisterende veg vil 

reduseres betydelig, noe 

som vil redusere 

sannsynlighet for ulykker 

i av-/påkjørsler langs 

dagens veg.  

9. Utforkjøring i sidebratt terreng Flere anleggsveger vil gå i 

sidebratt terreng. Dette kan 

føre til risiko for ulykker. 

Det er behov for utbedring 

og sikring av flere veger. 

Dette er ivaretatt i 

reguleringsplan.  

Ny veg utformes iht. 

vegvesenets håndbøker, 

med siderekkverk, 

markering av sidelinja 

(sinusfres) og utforming 

av sideterreng som 

reduserer sannsynlighet 

for og konsekvens av ev. 

utforkjøring/velt. Det 

forutsettes at 

trafikksikkerheten blir 

tilfredsstillende. 
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Endring av risiko Anleggsfasen Permanent fase 

 

Redusert Uendret Økt Redusert Uendret Økt 

10. Påkjørsel av havarert kjøretøy på smal 

skulder  

Hendelsen er ikke relevant 

for anleggsfasen.   

Det er lav sannsynlighet 

for at hendelse skjer, men 

på grunn av høy fart på 

smal 4-felts veg, vil 

konsekvensene her være 

store. Reguleringsplanen 

sikrer areal til etablering 

av stopplommer for hver 

500 m. Langs 2-felts-

strekningen i øst vil det 

ikke være noe ekstra 

kjørefelt å kunne passere 

i.  

Farer relatert til anleggsarbeid 

11. Ulykker i forbindelse med anleggstrafikk Det vurderes å være høy 

sannsynlighet for ulykke 

ifm. anleggstrafikk. Flere 

anleggsveger vil gå i bratt 

terreng. Utbedring av veger 

for å redusere faren inngår 

i reguleringsforslaget.  

Flere anleggsveger vil 

samtidig benyttes som 

turveger.  

Ikke relevant. 

 

De største farene anses å være knyttet til anleggsgjennomføringen. Risiko i anleggsfasen må 

vurderes nærmere i SHA-analyse. Det må vies særskilt oppmerksomhet mot farer knyttet til 

flom, utbygging nær myr, store fyllinger og vassdrag, fare og beredskap ifm. skog/ 

lyngbrann, samt trafikkulykker. Man bør vurdere mulighet for å avvikle mest mulig av 

anleggstrafikken i linja, for å minimere anleggstrafikk på eksisterende veg.  

I permanent fase vurderes ny E134 å medføre redusert risiko. Ny E134 vil få bedre 

trafikksikkerhet enn dagens veg. Ny veg vil få midtdeler og bedre horisontal- og 

vertikalkurvatur enn dagens veg. Framkommeligheten vil bli bedret både på grunn av bedret 

kurvatur, og ved flere kjørefelt i samme retning. Den nye vegtraseen vil også gi bedre 

fleksibilitet, da den gamle vegen i de fleste tilfeller kan benyttes som omkjøringsveg dersom 

den nye vegen må stenges.  

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 

redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de 

uønskete hendelsene.  

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget og 

de foreslåtte tiltakene å reduseres til et akseptabelt nivå.  
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