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RAPPORT  

OPPDRAG  E134 Saggrenda – Elgsjø DOKUMENTKODE 10211201-SHA-RAP-002 

EMNE SHA risikovurdering for detaljreguleringsplan TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER  Statens Vegvesen region Sør OPPDRAGSLEDER Wenche Aalberg  
KONTAKTPERSON  Trude Holter / Ragnar Grøsfjeld UTARBEIDET AV Wenche Solberg 
  ANSVARLIG ENHET  

HMS- og risikostyring   
 
 

SAMMENDRAG 
I forbindelse med prosjekteringen av ny smal 4-feltsveg på strekningen E134 Saggrenda- Elgsjø, er det 
gjennomført SHA risikovurderinger av de planlagte arbeidene både i optimaliseringsfasen og i 
detaljreguleringsfasen. Risikovurderingen er basert på kravet i Byggherreforskriften § 17 Den 
prosjekterendes plikter, og tok utgangspunkt i metodikk med sjekklister og risikoregister fra RIF’s veileder 
om SHA i planlegging og prosjektering.  

Identifiserte farer er knyttet til: 

• Arbeid med høye skjæringer og arbeid i sidebratt terreng 

• Arbeid med store, sidebratte fyllinger 

• Tilkomst til anleggsområdene for maskiner og personell, anleggsveier 

• Nærføring til eksisterende vei og bane  

• Arbeid med store plassbygde konstruksjoner 

Det er totalt identifisert og vurdert 24 farer. Rapporten beskriver tiltak som er gjennomført i prosjekterte 
løsninger i detaljreguleringsfasen og spesifikke tiltak for neste prosjekteringsfase eller utførelsesfasen.. 
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1 Hensikt og omfang 

1.1 Hensikt og omfang 
I henhold til Byggherreforskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag 
risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.  

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De forhold 
som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå 
risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren. 

I forbindelse med prosjekteringen av ny smal 4-feltsveg på strekningen E134 Saggrenda- Elgsjø, er det 
gjennomført risikovurderinger av de planlagte arbeidene for å redusere risiko og kunne planlegge 
tiltak på bygge- og anleggsplassen. Risikovurderingen er basert på kravet i Byggherreforskriften § 17 
Den prosjekterendes plikter, og tok utgangspunkt i sjekklister og risikoregister i RIF’s veileder om SHA 
i planlegging og prosjektering.  

Hovedfokus har vært på særskilte SHA-risikoforhold som det må planlegges for i prosjekteringsfasen 
for å kunne eliminere eller redusere risiko i gjennomføringsfasen. 

Denne rapporten gjelder for detaljreguleringsplan og oppsummerer tiltak som er ivaretatt i 
prosjekteringsfasen og spesielle farer som må vurderes videre i neste prosjekteringsfase og/eller i 
bygge-/anleggsfasen.  

Rev. 01 er oppdatert mht. kommentarer fra SVV og endringer i design fra 80 – 100 % leveranse. 

Rev. 02 er oppdatert etter tilbakemelding på 100 % leveransen. 

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 
• Arbeidet omfatter farer/uønskede hendelser relatert til bygge- og anleggsarbeider knyttet til 

E134 Saggrenda - Elgsjø, og har fokus på gjennomførbarhet i bygge- og anleggsfasen. Det er i 
hovedsak fokusert på spesielt risikofylte aktiviteter.  

• Risiko som følger vanlig bygge- og anleggsaktivitet og som går direkte på entreprenørens 
rutiner og styring av bygge- og anleggsplass (internkontroll) er i hovedsak ikke medtatt i 
denne risikovurderingen. Det forutsettes at entreprenøren har rutiner for dette i sitt 
internkontrollssystem. 

• Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen.  Risikovurderingen 
omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser.  

• Rapporten beskriver spesiell risiko forbundet med arkitektoniske og/eller tekniske løsninger i 
rådgivers oppdrag. ”Restrisiko” betegner risiko knyttet til spesielle risikoforhold som er 
identifisert, men ikke lar seg eliminere eller redusere ytterligere gjennom de løsninger 
rådgiver har ansvaret for i oppdraget. 

• Vurderingen er overordnet og kvalitativ. 

• Vurderingen er basert på foreliggende løsninger per 18.11.2020. 

.  
 
  



  multiconsult.no
SHA risikovurdering detaljreguleringsplan 1 Hensikt og omfang

 

10211201-SHA-RAP-002 27. januar 2021 / 03  Side 6 av 22 

1.3 Definisjoner og forkortelser 
 

  
BHF Byggherreforskriften 

Fareidentifikasjon Fremgangsmåte for kvalitativ identifisering av 
potensielle farer, både eksisterende og farer som 
innføres i prosjektet som følger av valgte løsninger. 

Forebyggende tiltak Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse 
inntreffer. 

Konsekvensreduserende tiltak Tiltak som reduserer konsekvens/skadeomfang dersom 
en uønsket hendelse inntreffer, f.eks. verneutstyr, 
førstehjelpsutstyr, beredskap. 

Risiko Uttrykk for den kombinerte effekten av sannsynligheten 
for en hendelse og konsekvensen av den. Risiko kan 
uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet 
(kvantitativt). Ref. NS5814. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse 
og risikoevaluering. Ref.  NS5814. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller 
sannsynligheten for en uønsket hendelse. 

Restrisiko Risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av 
arkitektoniske eller tekniske løsninger. 

RIF Rådgivende ingeniørers forening 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Spesifikke tiltak Tiltak som er rettet mot særskilte, prosjektspesifikke 
farer og risikoforhold. 

SVV Statens Vegvesen 

TE Totalentreprenør 

Uønsket hendelse  En hendelse som har forårsaket eller kan forårsake 
personskade eller arbeidsbetinget sykdom. Omfatter 
ulykke, farlig handling, farlige forhold og 
tilløpshendelser (nestenulykker).  
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2 Risikovurderingsmetode 
 
2.1 Risikovurdering metode 
 

Risikovurderingen ble gjennomført ved å identifisere farer/ uønskede hendelser som kan ha 
konsekvenser for menneskers liv og helse under gjennomføringen av de prosjekterte løsningene. 
Farer som ikke kunne elimineres, ble overført til et risikoregister for videre vurdering. Resultatet gir 
en oversikt over risikoforholdene og benyttes som grunnlag for beslutninger om tiltak. 

 
Hovedelementene i prosessen med fareidentifikasjon og risikovurdering er: 

• Identifisering av bygge- og anleggsaktiviteter i tilknytning til de prosjekterte løsningene 
• Identifikasjon av farer, uønskede hendelser 
• Vurdering av risiko 
• Forslag til spesifikke risikoreduserende tiltak 

 
Identifisering av farer/ uønskede hendelser ble gjennomført som en idemyldring der det ble benyttet 
en sjekkliste til hjelp ved identifisering av særlig farlige forhold som kan medføre fare for personers 
liv og helse i gjennomføringsfasen. Både hensynet til arbeidstakerne og 3. person er vurdert, samt 
tilkomst til tekniske installasjoner med hensyn til service og vedlikehold i driftsfasen. Multiconsult har 
innarbeidet metodikk og hjelpemidler fra RIFs veileder «SHA i planlegging og prosjektering» i sitt 
styringssystem.  

Under fareidentifikasjonen har det vært fokusert på spesielle risikoforhold ved gjennomføringen av 
dette prosjektet.  Der faren ikke har latt seg eliminere ved valg av prosjekterte løsninger, er det 
beskrevet forslag til spesifikke tiltak til videre detaljprosjektering og til gjennomføringen.  

Basis for risikovurderingen er prosjektkrav og prosjekterte løsninger pr. 18.11.2020. 

2.2 Vurdering av tiltak 
SHA relatert risiko skal reduseres så langt som praktisk mulig. Tiltak som iverksettes skal prioriteres 
etter: 

1. Tiltak som fjerner faren (eliminasjon) 

2. Forebyggende tiltak  

3. Konsekvensreduserende tiltak (beredskap) 

Risikoreduserende tiltak skal søkes løst gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger. 
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2.3 Deltakere i risikovurderingsmøter 
Risikoanalysen ble gjennomført i tverrfaglige arbeidsmøter med følgende deltakere: 

 
Navn Firma Fagområde/ rolle / 

funksjon 
 

Optimaliserings-
fasen 
21.11.19 

Detaljreguleringsplan 
 
20.08.2020 24.11.2020 

Wenche 
Aalberg 

Multiconsult Oppdragsleder og 
prosjekteringsleder 

x x x 

Sean Sweeney 
 Multiconsult RIVA x   

Thomas 
Skogvold Multiconsult RIVA  x  

Lars Peder 
Larsgård Multiconsult Anleggsgjennomføring x x x 

Elisabeth Ravn 
Jacobsen Multiconsult RIVeg x   

Oddgeir 
Malmo Multiconsult RIVeg x x x 

Guro 
Brendbekken Multiconsult RIG  x  

Gunnar 
Bratheim Multiconsult Plan og KU x   

Magne 
Grødem Multiconsult RIE x x  

Merete Stokke 
Hestvedt Multiconsult LARK x x  

Raymond 
Fahlén Multiconsult RIB  x x 

Siri Opsahl 
 Multiconsult Plan og ROS-analyse x   

Sondre 
Ørsjødal Multiconsult SHA  x   

Wenche 
Solberg Multiconsult SHA x x x 

Merethe F. 
Løge Multiconsult SHA  x  

Ksenia Grasvik Multiconsult Prosjektstyring, 
anleggsgjennomføring 

 x  

Trude Holter SVV Region 
Sør 

Prosjektleder  x x 

Ragnar 
Grøsfjeld 

SVV Region 
Sør 

Prosjekteringsleder og 
SHA-koordinator 

x x x 

Trond 
Øygarden 

SVV Region 
Sør 

Byggeleder, 
anleggsgjennomføring 

  x 

Morten 
Thorbjørnsen 

SVV Region 
Sør 

Ing. Geo, geoteknikk   x 
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3 Beskrivelse av restrisiko og forslag til tiltak 
 
3.1 Fareidentifikasjon og risikovurdering  

Identifikasjon og vurdering av risiko knyttet til de prosjekterte løsningene ble utført som omtalt i kap. 
2.  

Tabell 3.1, beskriver aktuelle arbeidsoperasjoner og aktiviteter, identifiserte farer for disse 
aktivitetene, tiltak som er gjennomført i prosjekterte løsninger samt forslag til tiltak som må 
gjennomføres i neste prosjekteringsfase eller i bygge- og anleggsfasen.  

3.2 Oppfølging av risikoforhold i prosjekteringen 
Analysen er oppdatert og detaljert i løpet av prosjekteringsperioden.  Det ble utarbeidet et 
risikoregister hvor alle identifiserte risikofaktorer med planlagte tiltak fikk en ansvarlig disiplin.  
Multiconsults prosjekteringsleder og SHA-rådgiver har fulgt opp status for planlagte tiltak i 
risikoregisteret og sørget for å legge inn nye risikoforhold i risikoregisteret når de ble identifisert.  

Restrisiko, dvs. risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av arkitektoniske eller tekniske 
løsninger, skal beskrives og rapporteres til Byggherren sammen med forslag til spesifikke tiltak slik at 
byggherren kan innarbeide disse i konkurransegrunnlaget og i SHA-planen. Denne rapporten er de 
prosjekterendes rapportering av restrisiko til byggherren.
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For identifiserte farer som ikke lot seg eliminere under planlegging og prosjektering, anbefales at følgende spesifikke tiltak iverksettes i neste prosjekteringsfase 
eller i utførelsesfasen: 

Tabell 3.1 : Resultater fra SHA risikovurderinger i prosjekteringsfasen 

ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

1 

Nærføring til 
eksisterende vei ved 
tunellutløpet ved 
Vollåsen. Brå overgang 
fra ny vei med 90 km/t til 
anleggsområde. Høy 
skjæring på innsiden og 
bratt skråning ned mot 
Kjerkebergåsen 
naturreservat  

20 - 150 

Fare for 
trafikkulykke. Fare 
for fall og fallende 
gjenstander.  Fare 
for utrasing av 
ustabile masser, 
bergblokker. 

Arbeid tett på 
trafikk på 
eksisterende vei i 
svært sidebratt 
terreng. 
Bergoverflate 
avviker fra 
prosjektert. 
Ustabile 
bergmasser i 
skråningen ned 
mot 
Kjerkebergåsen 
naturreservat. 
Ustabil 
skjæringstopp på 
sydsiden av ny 
E134. 

Alvorlig 
personskade 
/ dødsfall 

Fått mer plass i området ved å 
legge vei og skjæring lenger sør 
og minske avstand mellom ny 
og gammel vei. 
Må bygge støttemur (pr 60 -
140) og ordna steinfylling 
(1:1,25) videre vestover på 
fyllingssiden for å unngå 
inngrep i Kjerkebergåsen 
naturreservat. Det er i 
anleggsfasen forutsatt 
midlertidig rundkjøring ved 
profil 350 som angrepspunkt 
for å komme til i skråningen 
hvor mur og ordnet steinfylling 
skal etableres.  
 

1a. Faseplan som viser rekkefølge 
av arbeidene må utarbeides.  
 
1b. Etablere sikringstiltak mellom 
trafikkert veg og anleggsområde 
under veg.  
 
1c. Trafikksikkerhetstiltak (skilting, 
redusert hastighet, mv) og 
arbeidsvarslingsplaner må 
planlegges. 
 
1d. Vurdere stabiltetssikring av 
midlertidige graveskråninger fra 
anleggsområde og opp mot omlagt 
E134.                                            

 
TE: 1a - d 

2 
 

Bygging av støttemur 
ved Vollåsen.  60 - 140 

Fare for utglidning, 
ras  
Fare for velt, fall i 
bratt terreng; 
Fare for 
trafikkulykke 
(passerende, 
gående/syklende 

Ustabil steinfylling 
og ustabile store 
blokker. Bratt 
terreng.  
Trang 
arbeidsområde 
tett på tidvis 
trafikkert vei. 

Alvorlig 
personskade 
/ dødsfall 

Det er forutsatt at fjellskjæring 
sprenges først for å gi plass til 
eksisterende trafikk. 
Forutsetter at man kan jobbe 
fra oversiden med støttemur 
og fylling.  
Det er funnet en del store 
blokker (som ikke er berg) i 

2a. Nødvendig omfang av 
bergsikring i forbindelse med 
etablering av muren må 
bestemmes på stedet etter 
avdekning av berg i byggefasen. 
Sikring av berget under ny mur og 
for E134 i byggefasen antas å 

SVV/TE: 
2a 
TE: 2b -e 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

og/eller ifm. 
omkjøring når 
Vollåstunnelen er 
stengt. 

 skråningen på nedsiden 
(nordsiden av eksisterende 
E134).  
Det er gjort vurderinger av 
bergets kvalitet og 
beskaffenhet og vurdering av 
nødvendige sikringsarbeider 
for etablering av muren. Se  
ing. geologisk notat "Mur ved 
Vollåsen". 

kunne gjennomføres med bolter 
eller stag. 
 
2b. Sørge for sikring av de som 
arbeider i byggegrop 
 
2c. Omkjøringsveg ved stenging av 
Vollåstunnelen må være en del av 
faseplanene.  G/S-veg gjennom 
anleggsområde eller langs 
trafikkert veg må sikres. 
 
2d. Når løsningen er endelig 
utformet må den risikovurderes. 
 
2e. Rutiner for tipparbeid og 
utlegging av masser, herunder 
lagvis oppfylling, komprimering og 
tipping inne på platene må 
beskrives. 

3 

Sprengningsarbeider ved 
Vollåsen i et område der 
det har vært sprengt 
tidligere.  

20 - 150 

Fare for å bore, 
pigge eller grave i 
område med 
udetonert 
sprengstoff 
(forsagere), fare for 
ukontrollert 
eksplosjon 

Anleggsarbeid i et 
område der det 
har vært sprengt 
før. Skal sprenge 
dypere enn det har 
vært sprengt før. 

Alvorlig 
personskade/ 
dødsfall 

 
3a. Området må undersøkes for 
mulige forsagere etter at asfalten 
er fjernet. 

TE: 3a 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

4 Arbeid med høye 
skjæringer (opptil 40 m)    

Fare for fall ved 
arbeid i skjæring. 
Fare for å bli truffet 
av ras, steinsprang. 
Fare for utglidning. 
 

Svakhetssoner, 
blokkutfall/ 
glideflater i fjell, 
kløfter. Arbeid i 
fjellskjæring før 
permanent sikring 
er etablert. 
Sprengningsuhell. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Fjellskjæringene er prosjektert 
med 6 m brede hyller pr. 10 m 
skjæring. Må renskes for 
vegetasjon og løsmasser før 
skjæringa sprenges ut. Det er 
gjennom reguleringsplanen 
sikret arealer slik at det kan 
etableres adkomstveg på topp 
skjæring. 

4a. Kreve stengning av E134 under 
sprengning og rensk når det er 
nærføring eller innenfor 
sikkerhetssone. 
 
4b. Kartlegge faktisk behov for 
avskjæringsgrøfter og 
nedføringsrenner/ nisjer for 
vannavledning. 
 
4c. Kartlegging av rensket 
bergoverflate og bergkvalitet før 
fastsetting av konturlinje. 
 
4d. Vurdere behov for 
arbeidssikring dersom ikke 
permanentsikring kan utføres etter 
hver pallsprenging. 
 
4e. Vurdere ytterligere fjerning av 
hogst og vegetasjon. 
 
4f. Vurdere behov for støttemurer 
for å stabilisere løst berg/ 
løsmasser på topp skjæring. 
 

TE: 4a - f 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

5 Arbeid i store, sidebratte 
fyllinger og i deponier 

5500 + 
flere 

Fare for fall. Fare for 
å bli truffet av ras. 
Fare for velt. 
Utforkjøring. 

Store fyllinger, 1:5 
og 1:2 
Ustabile masser 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

 

5a. Fyllingene må beskrives blant 
annet mht. rekkefølge og 
komprimering.  
 
5b. Beskrive rutiner for tipparbeid 
og utlegging av masser, herunder 
lagvis oppfylling, komprimering og 
tipping inne på platene.  
 
5c. Vurdere behov for sikringsnett 
ved fare for ras mot omgivelser, 
3.part eller spesielle hensynssoner. 
 
5d. Adkomstvei på nedsiden av 
fylling ved profil 5500 må 
beskyttes mot stein når fylling 
pågår. 
 

TE: 5a - d 

6 

Nærføring til jernbane 
og/ eller eksisterende 
veier. Nærmest 
eksisterende veier (pr 
8800 og 9500) og 
jernbanen v/ profil 8700 

8700 
8800 
9500 

Fare for kollisjon, 
påkjørsel; 
Fare for skade på 
eksisterende 
infrastruktur 

Arbeid tett på 
trafikk på 
eksisterende vei 
og / eller 
jernbanelinje. 
Prosjektert 
veglinje tett på 
eksisterende veg 
og jernbane for å 
få optimal 
lengdeprofil og 
unngå høye 
bergskjæringer. 

Alvorlig 
personskade 
/ dødsfall 

Fyllingen er prosjektert med 
helning 1:1,5 for å unngå 
utslag i eksisterende veg. 

6a. Vurder behov for rekkverk og 
innsnevring av eksisterende vei 
eller kortvarig/midlertidig 
stenging, omlegging. 
 
6b. Etablere kontakt med og 
rutiner for varsling av Bane NOR 
ved sprengning nær/over 
jernbanen. Avklare restriksjoner 
ved sprengning 
 
6c. Etabler rutiner for 
inspeksjon/etterkontroll av 

TE: 6a - c 



  multiconsult.no
SHA risikovurdering detaljreguleringsplan 3 Beskrivelse av restrisiko og forslag til tiltak

 

10211201-SHA-RAP-002 27. januar 2021 / 03  Side 14 av 22 

ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

jernbane etter sprengning nær 
banen. 
 

7 
Kryssing av eksisterende 
vei mellom profil 9500 
og 10000 

9500 - 
10000 

Fare for kollisjon, 
påkjørsel.  
Fare for 
uvedkommende inn 
i anleggsområdet. 

Arbeid tett på 
trafikk på 
eksisterende vei. 
Manglende sikring 
og fysisk skille 
mellom trafikanter 
og 
anleggsaktiviteter.  
Kryssende 
anleggstrafikk og 
massetransport. 

Alvorlig 
personskade 

Det er i 
anleggsgjennomførings-
rapporten forutsatt at 
Jerpetjønnbrua (som skal ligge 
på eksisterende rasteplass) 
bygges først. Deretter utføres 
omleggingen av eksisterende 
vei E134. 

7a. Trafikksikkerhetstiltak, 
arbeidsvarsling (skilting, redusert 
hastighet, mv), må planlegges, og 
sikringstiltak mellom trafikanter og 
anleggsaktiviteter etableres.  
 
7b. Faseplan utarbeides. Bru hvor 
eksisterende E134 skal krysse 
under. Jerpetjønnbrua må 
etableres tidlig.  
 
7c. Parkering for hyttebeboere og 
turgåere skal ivaretas i byggefasen. 
 

TE: 7a - c 

8 

Arbeid nær 
høyspentledninger; 
Høyspentledning til Bane 
NOR er i konflikt med ny 
veitrase.  

9500 - 
10000 

Fare for induksjon, 
strømgjennomgang. 
Fare for 
strømbrudd.  

Arbeid nærmere 
enn 30 m fra 
høyspentledning. 
Ukontrollert sprut 
ved sprengning 
som kan skade 
høyspent. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Bane NORs høyspentlinje 
kommer i konflikt med ny E134 
og må legges om tidlig. Ny 
trase er vist i teknisk plan.  

8a. Høyspent for Bane NOR legges 
om tidlig for å unngå konflikt med 
anleggsarbeidene. Avklare 
tidspunkt og ansvar for utkobling 
og omlegging med Bane NOR.  
 
8b. Avklare krav til tildekking, 
sikkerhetssoner og sprenging for å 
unngå sprut på høyspentledning 
før/etter omlegging. 
 

TE/SVV: 
8a 
TE: 8b 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

9 

Arbeid nær 
høyspentledninger; 
22kV Glitre Energi Nett 
AS, distribusjonsnett 
 
 

1800  
3700 
7700 
8700 

Fare for induksjon, 
strømgjennomgang  

Arbeid nærmere 
enn 30 m fra 
høyspentledning. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Pr 1800 Glitre høyspent 
luftstrekk- Glitre mener denne 
kan fjernes. Dette blir detaljert 
i neste fase. 
 
Pr. 3700 Glitre høyspent 
luftstrekk fjernes og legges i 
bakken. Er vist på tegning I006.
 
Pr 7700 Telenor luftstrekk kan 
sannsynligvis rives.  Lavspent 
Glitre luftstrekk blir mest 
sannsynlig lagt om med 
forsyning fra en annen kant. 
Detaljprosjektering av dette 
kommer i neste fase. 
 
Pr 8700-Glitre høyspent 
luftstrekk fjernes og legges i 
bakken. Er vist på tegning I013.
 

 
9a. Omlegging prosjekteres av 
netteiere slik at det ikke kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene. 
 
9b. Høyspenttrase etablert 
innenfor anleggsgrensa, må 
merkes og sikres under 
anleggsarbeidene. Trase må legges 
inn i modell og maskinstyring. 

SVV: 9a 
TE: 9b 

10 
Anleggstransport langs 
ny E134 og eksisterende 
E134. 

  

Fare for kollisjon, 
velt; 
Fare for fallende 
last, stein i 
veibanen. 

Anleggstrafikk og 
transport av 
steinmasser 
(massetransport) 
på eksisterende 
vei (E134). 

Personskade, 
materielle 
skader 

Passeringslommer er 
prosjektert i T-kryssene langs 
eksisterende E134 med unntak 
av T-kryssene ved Elgsjø der 
det ikke er plass. Ved Elgsjø er 
det nedsatt hastighet til 40 
km/t pga. smal bru.  
 
Dagens adkomstveg inn til 
Løken er lagt om for å oppnå 

10a. Etablere rutiner for kontroll 
og rengjøring av kjøretøy før de 
kjører ut på offentlig veg. 
 
10b. Sette krav til at 
anleggsadkomster må prosjekteres 
og bygges i.h.t krav før transport 
starter.  
 

TE: 10a, c 
- e 
SVV: 10b 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

en mer trafikksikker anleggsvei 
og for å få bedre forhold i 
krysset med dagens E134.  
 
Dagens T-kryss ved 
Mølleskotet er flyttet for å 
oppnå bedre sikt.  
 
Det er regulert inn arealer for å 
oppnå tilstrekkelig sikt i T-
kryssene. 
 
Det er etablert beredskapsveg 
mellom Ny E134 og 
eksisterende E134 ved 
Saggrenda som skal benyttes 
ved stengning av 
Vollåstunnelen.  
T-kryss er planlagt mellom ny 
og eksisterende veg ved 
Rossebu. 
 

10c. Vurdere behov for 
trafikkregulering i kryssområder.  
 
10d. Merke alle anleggsadkomster 
fra E134 
 
10e. Planlegge utforming, drift og 
sikkerhet langs midlertidige 
anleggsveier i veglinja. Spesielt 
fokus på kryssing ved vassdrag, 
bruer og riggområder. 

11 

Sprengningsarbeider. 
Nærhet til vei og bane. 
Nærhet til omgivelser, 
3.part.  

8700, 
mfl. 

Fare for å bli truffet 
av steinsprut. 

Sprengning nært 
eksisterende vei 
eller bane, nært 
turområder, 
fritidsboliger, etc. 

Alvorlig 
personskade 

 

11a. Det vil være behov for 
stengning i korte perioder ved 
skyting av salve. 
 
11 b. Etablere kontroll- og 
varslingsrutiner. 
 
11 c. Kartlegge om det er 
bygninger eller installasjoner som 

TE: 11a, b 
SVV/TE: 
11c 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

krever inspeksjon/besiktigelse og 
oppfølging i.f.t rystelser eller 
vibrasjoner. 
 

12 

Anleggsveier i bratt 
terreng. Flere av 
anleggsveiene blir også 
brukt som adkomstveger 
for 3.part i 
anleggsperioden. 
Anleggsveiene blir 
adkomstveier/skogbruks
veier i driftsfasen. Veiene 
vil også bli brukt som 
adkomst for fremtidig 
vedlikehold av 
konstruksjoner. 

  Fare for utforkjøring, 
velt, kollisjon 

Bratte, smale 
anleggsveier. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Nye anleggsveier er planlagt 
som skogsbilveier kl. III. De er 
prosjektert med møteplasser. 
Langs de eksisterende 
adkomstveiene som skal 
brukes som anleggsveier er det 
regulert inn plass til 
møteplasser eller til å utføre 
breddeutvidelse av 
eksisterende vei.  

12a. Prosjektere sikre 
anleggsveger i anleggsperioden og 
avklare tilstand for tilbakeføring av 
eksisterende veger til grunneier. 
 
12b. Merking, omlegging og 
sperring av turveger. 
 
12c. Sette krav til at alle avtaler 
med grunneiere og 3.part skal 
sendes SVV. 
 
12d. Beskrive hvilke adkomst- og 
turveger i anleggsområde som det 
skal være krav til å opprettholde. 
 
12e. Vurdere sikkerhetstiltak og 
rutiner ved bruk av maskiner og 
utstyr i bratt terreng. 
 
 

TE: 12a – 
b, e 
SVV: 12c - 
d 

13 
Etablering av grøfter på 
toppen av skjæringer for 
å ta overflatevann.  

  Fare for fall Bratt terreng og 
høye skjæringer 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Det er satt av plass i 
reguleringsplanen til etablering 
av avskjærende grøfter på 
topper av skjæringene. 

13a. Vurdere behov og endelig 
plassering av avskjærende grøfter 
og nedføringsrenner når løsmasser 
er avdekket. 
 

TE: 13a, b 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

13b. Vurdere krav til at 
avskjærende grøfter etableres før 
sprenging av skjæring.  
 

14 

Arbeid med store 
plassbygde 
konstruksjoner (bru, 
kulvert) 

  

Fare for fall, fare for 
å bli truffet av 
fallende 
gjenstander, 
klemfare 

Arbeid i høyden, 
løfteoperasjoner, 
håndtering av 
forskalingsplater. 

Alvorlig 
personskade  

Tilkomst for bygging av 
fundamenter og plass for kran 
og anleggsmaskiner er vurdert 
og ivaretatt i 
reguleringsplanen.  

14a. Behov for anleggsadkomst, 
lager-/ riggområde og oppstilling 
av maskiner og reis detaljeres i 
riggplaner. 
 
14b. Fundamentering og 
beregninger for oppstilling av 
kran/reis må utføres. 
 
14c. Midlertidige konstruksjoner 
som er plassert slik at et eventuelt 
sammenbrudd kan berøre 
områder for alminnelig ferdsel er 
underlagt Vegdirektoratets 
kontroll- og godkjenningsordning.  
 

TE: 14a - c 

15 Bygging av kulvert ved 
Kobbervollane. 1300 

Eksisterende vei til 
gården er i konflikt 
med kulvert - fare 
for 3. person; 
Fare for at 
eksisterende bru 
ikke tåler 
anleggstrafikk - fare 
for kollaps 

3. person er 
avhengig av 
atkomstvei til 
gården. 
 
Ukjent kapasitet 
på eksisterende 
bru. 

Personskade, 
skade på 
maskiner og 
utstyr. Ikke 
tilkomst for 
utryknings-
kjøretøy. 

Tilstanden på eksisterende bru 
langs Lassedalsveien og 
Karlstjernveien 
v/Steingrunnsvannet er 
kartlagt, og de tilfredsstiller Bk 
10/50. Bruene er 3,5 m brede. 

15a. Krav til at adkomst må 
opprettholdes. Alternativ vei må 
etableres og sikres.  
 
15b. Undersøke om de alternativt, 
i kortere perioder, kan benytte 
eksisterende adkomstveg inn fra 
øst.  
 
 

TE: 15a       
SVV: 15b,  
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

16 

Kryssing av elver- veilinja 
skal krysse elver via 
bruer. Bygging av bru 
over rennende vann. 

6700 
13700 

Fare for fall, fare for 
drukning. 

Bratt terreng, 
flomstore elver. 
Mye nedbør 
sommerstid vil gi 
økt vannføring i 
elver med fare for 
flom 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Det er prosjektert 
brufundamenter som ikke 
krever arbeid i vann. 
 

16a. Det må settes krav til 
opprettholdelse eller alternativ 
ferdsel for 3.part der hvor dette er 
nødvendig. 
 
16b. Rutiner for varsling og 
iverksetting av stenging for 3.part 
må iverksettes. Spesielt viktig ved 
støping av brudekke. 
 
16c. Det må planlegges 
sikringstiltak for arbeid i høyden 
samt beredskap i tilfelle fall i vann.   
 
16d. Det må påregnes sikring og 
vannlensing av byggegrop. 
 

SVV: 16a 
TE, 16 b - 
d 
 

17 
Kryssing av elv med bru 
over Øksneelva. 
Plassbygd konstruksjon.  

6700 

Arbeid i høyden med 
fare for fall og 
løfteoperasjoner 
med fare for 
fallende last. Fare 
for kollaps under 
støping av bru. Fare 
for velt. Fare for 
flom (mest på 
sommeren). 

Bratt tilkomst til 
elva fra begge 
kanter for bygging 
av fundamenter + 
plastring. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Tilkomst til elva for 
anleggsmaskiner er planlagt.  
Det er regulert inn tilstrekkelig 
areal for å få plass for 
anleggsvei og rigg, ref. 
anleggsgjennomførings-
rapport. 
Krav om å bruke selvbærende 
brureis er beskrevet i 
anleggsgjennomførings-
rapporten. Flomberegninger er 
utført i forbindelse med 
prosjektering av 

17a. Elva bør legges midlertidig i 
rør under byggingen for å få 
anleggsvei over elva.  
 
17b. Røret må kunne klare en 
flom. Midlertidig anlegg skal 
dimensjoneres for 
gjentaksintervall på minst 10 år. 
 
 
 
 

TE: 17a, 
b, c  
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

konstruksjonene (200 års 
flom). 
 
Flomberegning (10-årsflom) i 
forbindelse med midlertidig 
lukking av Øksneelva i 
forbindelse med bygging av 
Øksneelvbrua er beregnet til 
20,2 m3/s 

17c. Det må spesifiseres 
forebyggende tiltak i 
beredskapsplan. 
 

18 Løkenbrua 7100 

Eksisterende bru på 
Øksneveien vil ikke 
tåle anleggstrafikk-
fare for kollaps. 

Eksisterende bru 
på anleggsvei til 
riggområde og 
knuseverk vil ikke 
tåle anleggstrafikk.

Personskade, 
skade på 
maskiner og 
utstyr 

Det er prosjektert ny 
adkomstvei og ny bru 
(Øksneveibrua) som er bred 
nok for 2-veis trafikk. Det er 
også prosjektert T-kryss med 
eksisterende E134 for å få et 
mer trafikksikkert kryss.   

18a. Eksisterende adkomstvei må 
opprettholdes under bygging av ny 
adkomstvei og ny bru. 
 
18b. Rutiner for varsling og evt. 
kortere stenging av adkomstveg 
må avklares med grunneier og 
interessenter. 

TE. 18a 
SVV: 18b 

19 

Kryssing av vått område/ 
elv ved Fjellstul.  
Myrområder må graves 
opp. Nærhet til 
eksisterende vei og 
hytter. 

10500 
og 
11000 

Fare for at maskiner 
og folk kan synke i 
myra 

Sannsynligvis 
mindre enn 3 m 
dybde 

Personskade, 
skade på 
maskiner og 
utstyr 

Angående dybder av myr og 
stabilitet henviser til 
geotekniske rapporter og 
notater: 
RIG-Vurderingsrapport 
(Norconsult) og 10211201-RIG-
NOT-001 Vurdering av omfang 
utførte geotekniske 
grunnundersøkelser. 

19a. Det må vurderes behov for 
supplerende grunnundersøkelser 
før utlysing. Alternativt må dette 
behovet vurderes av tilbydere. 

SVV:19a 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

20 

Kryssing av Tovestulåa. 
Bygging av Elgsjøbrua, 
bjelkebru med plater, 
170 m lang, 30 m høy.  

13700 

Arbeid i høyden med 
fare for fall og 
løfteoperasjoner 
med fare for 
fallende last. Fare 
for flom (mest på 
sommeren). Fare for 
at 3.person kommer 
inn på 
anleggsområdet. 

Mye nedbør 
sommerstid vil gi 
økt vannføring i 
elver med fare for 
flom. 
Anleggsarbeid i 
område som 
benyttes av 
turgåere. 

Alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Det er planlagt anleggsvei på 
begge sider av elva og rigg på 
vestsiden. Den østre 
adkomstveien er en viktig 
turveg. 

20a. Det må vurderes om 
turadkomst skal opprettholdes 
hele eller deler av året. 
 
20b. Det må sørges for at det 
opprettholdes en sikker 
turadkomst inn i området i 
anleggsfasen. Atkomsten må 
skiltes og merkes. 
 
 

SVV: 20a 
TE: 20b 

21 Anleggsarbeid på 
vinteren   

Mye snø hindrer 
fremkommeligheten 
for personer og 
maskiner. 

Område med store 
snømengder på 
vinteren. 

Vanskelige 
arbeids-
forhold 

 

21a. Det må etableres rutiner for 
drift og vedlikehold av 
kryssområder, anleggsveger og 
riggområder for å unngå ulykker 
på grunn av mye snø og glatt 
underlag.  
 
21b. Maskiner og utstyr må være 
utstyrt med nødvendig sikring for å 
unngå å skli på glatt underlag/ 
berg. 
 

TE: 21a - 
b 

22 

Tur og hytteområder 
som må hensyntas i 
tillegg til eksisterende vei 
og bane. Hindre 3. 
person å komme inn på 
anleggsområdet. 

  
Fare for at 3. person 
kan komme inn på 
anleggsområdet 

Turstier i området 
som blir berørt 

Personskade, 
skade på 
maskiner og 
utstyr 

Permanente sikringsgjerde/ 
viltgjerde er prosjektert og vist 
på O-tegningene.  

22a. Inngjerding av 
anleggsområder. Omlegging av 
turstier og private veier. Merking 
og avgrensing av utfartsparkering 
og turstier. 
 
22b. Prøve å kanalisere 
turtrafikken til noen områder. 

TE: 22a 
SVV: 22b 
– c 
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ID
 n

r. 
 Fare/aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  
 

Profil 
nr. 

Uønsket hendelse  
 

Årsak 
 

Konsekvens 
 

Etablerte tiltak i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko 
 An

sv
ar

lig
  

Vurdere om og hvor det skal være 
tilrettelagt for bruk av parkering og 
turgåere i anleggsperioden.  
 
22c. Avklare hvor i veglinjen det 
skal tilrettelegges for passasje og 
kryssing må spesifiseres. 
 

23 

Alvorlig arbeidsulykke 
inne på 
anleggstrekningen 
 

 
Helikopter får ikke 
landet i en 
nødsituasjon.  

Ikke tilrettelagt for 
helikopterlandings
plass. Bratt terreng 
der det ikke er 
mange naturlig 
flate områder som 
helikopter kan 
lande. Manglende 
mobildekning. 

Mer alvorlig 
personskade, 
dødsfall 

Ambulanser vil være 
tilgjengelige både i Kongsberg 
og Notodden. 

23a: Beredskap i forhold til 
alvorlige ulykker, personskader må 
vurderes. Dersom det vurderes at 
det er behov for 
helikopterlandingsplass, må det 
legges til rette for det. 
 
23b: Vurdere behov for eget 
sambandsutstyr eller forsterkere 
dersom det er manglende 
mobildekning i veglinja. 

TE: 23a - 
b 

24 
Manglende 
fremdriftsplan i 
prosjektet 

 

Det er satt av for 
liten tid til 
arbeidene, arbeider 
skjer i feil rekkefølge 
og det er for mange 
samtidige 
operasjoner på et 
avgrenset område. 

Mangelfull 
fremdrifts-
planlegging 

Arbeids-
ulykker, 
trafikkulykke, 
stress, 
konflikt med 
entreprenør 

Rekkefølge av noen aktiviteter 
er beskrevet i anleggsgjennom-
føringsrapport. 

24a: Det må etableres en 
overordnet fremdriftsplan for 
prosjektet. 

SVV: 24a 

 


