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1.

INNLEDNING
Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved
planer for utbygging skal gjennomføres ROS-analyser (1).
For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at ROS-analysen
skal inngå i konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21 (2).
I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009
(3) heter det om §4-3 at
Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom
arealdisponeringen skapes særlig risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene
siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er
utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre,
eller hvordan arealene brukes.
I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning»
(4) er det forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.
Denne rapporten omhandler ROS-analyse for utbyggingen av E136 på
strekningen Flatmark – Marstein i Rauma kommune, og er utarbeidet av
Rambøll på oppdrag fra Statens vegvesen.

1.1 Hensikt
Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet
og å gi et grunnlag for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare
eventuelle behov for risikoreduserende tiltak.
Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av ny E136 på
strekningen E136 Flatmark – Marstein i Rauma kommune.
ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplan for den planlagte utbyggingen.
Målsetningen med utbyggingen omfatter bl.a. følgende: Bedring av
fremkommelighet på vegnettet og reduksjon i antall ulykker, redusere risiko for
skred mot veg, mer forutsigbar reisetid, god landskapstilpasning og reduksjon i
nærføringsulemper, bedring i fremkommelighet for myke trafikanter,
minimalisere inngrep og påvirkning på vernede områder.
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1.2 Metode
Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018,
som er gitt i V712 konsekvensanalyser (5). Utførelsen er basert på veiledning
gitt i SVV rapport nr. 632 (ROS-analyser i vegplanlegging, og rapport nr. 530
«Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare» (6). Metoden i SVV rapport nr. 632
tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging» (7). Det er blitt gjort tilpasninger for å bedre passe for
vegprosjekter og for Statens vegvesen som vegeier. Nedenfor vises trinnene i
ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), hentet fra DSBs veileder.

Beskrive planområdet og prosjektet

Identifisere mulige uønskede hendelser
Sjekkliste risikoidentifisering
Vurdere risiko og sårbarhet
Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Figur 1: Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen:
• Helhetlig ROS-analyse for Rauma kommune (8)
• E136 Flatmark – Marstein, Skredfarevurdering (9)
• E136 Flatmark – Marstein, Geoteknisk datarapport (10)
• E136 Flatmark – Marstein, Flomsonekartlegging (11)
• E136 Flatmark – Marstein, Trafikksikkerhetsmessig
konsekvensanalyse (12)
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1.3 Avgrensninger
ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til
utredning, eller som inngår i konsekvensutredningen.
For dette planprosjektet gjelder det:
Prosjektet er omfattet av vegsikkerhetsforeskriften om TS (trafikksikkerhet)revisjon. Det er utført trafikksikkerhetsmessig
konsekvensanalyse/trafikksikkerhetsrevisjon(TS) som inngår som datagrunnlag
for ROS-analysen (12).
Risiko inne i selve tunnelen vil bli analysert iht. Krav om risikoanalyse i
Tunnelforskriften i forbindelse med videre detaljprosjektering.
Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen.
Når det gjelder anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHAplan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser (SJA), samt
risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes RISKEN. RISKEN er SVV’s
verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i
byggherreforskriften.
Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:
- Naturfare
- Tilgjengelighet
- Samfunnsviktige objekter og virksomheter
- Sårbare objekter og risikoobjekter
- Trafikksikkerhet

1.4 Prosess
ROS-analysen ble gjennomført som et nettmøte via Microsoft Teams den
19.02.2021, deltakere er angitt i tabell 2.
ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig
grunnlagsmateriale i planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen
som foreligger for prosjektet per mars 2021. Vurderingene foretatt i ROSanalysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa besitter, se
tabell 2.
I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel.
Risikoforhold identifisert her ble analysert videre i risikoskjema (kapittel 3).
Rapporten er skrevet av Alexander Ekren, seniorrådgiver risiko og sikkerhet i
Rambøll og prosessleder under HAZID-samling.
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Tabell 1: Deltakere på analysemøte.

Navn
Rolf Arne Hamre
Gisle Bjarne Fossen
Kurt Lødøen
Hilde Landrø Fjeldheim
Tore Kvaal
Halgeir Dahle
Kaj-Andre Døving
Marte Dalen Johansen
Britt Jorid Børset Foss
Terje Dalbak
Magne Brænden
Alexander Ekren
Amund Økland
Randi Trøan
Anne E. Katmo
Jon Børge Horneland
Steinar Flusund
Eivind Myklebostad
Line Longva
Roar Mordal Hilde
Sofie Marie Steinkjer
Siri Guldseth
Runa Aaland Eggum

Rolle/avdeling
Prosjektleder
Planleggingsleder
Vegplanlegger
Geoteknikk
Ansvarlig TSKA-analyse
Skred
Byggeleder drift
Naturforvalter
Arealplanlegger
Faglig leder, Sikkerhet
Faglig leder, Innlandet
Prosessleder ROS
Bistand prosessleder
Vegplanlegger
Arealplanlegger
Avdelingsleder forebygging
Avdelingsleder
kommunalteknikk
Seksjonsleder
Politioverbetjent
Flom
Observatør
Observatør

Organisasjon
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Bane NOR
Bane NOR
Bane NOR
Rambøll
Rambøll
Rambøll
Rambøll
Nordmøre og Romsdal Brann og redning IKS
Nordmøre og Romsdal Brann og redning IKS
Rauma Kommune
Ambulanse Midt-Norge HF
Politiet
Multiconsult
Statens vegvesen
Statens vegvesen
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1.5 Beskrivelse av planområdet
Planområdet og den aktuelle vegtraseen strekker seg fra Flatmark i øst, forbi
Monge og videre til Marstein i vest gjennom Romsdalen i Rauma kommune.
Vegstrekningen er en del av Ev 136 mellom Dombås og Ålesund, som er det
viktigste vegsambandet mellom det indre østlands-området og Møre- og
Romsdal/nordre deler av Vestlandet.

Figur 2: Oversikt over planområdets plassering i Romsdalen.

Det planlagte tiltaket er utbedring av dagens Ev 136 som ligger stedvis i svært
rasutsatte områder. På strekningen Flatmark – Skiri (Kvernagrova) vurderes det
4 forskjellige alternativer for ny veg som erstatning for dagens veg. For
strekningen videre foreligger ett alternativ for ny veg mellom Kvernagrova og
videre til Marstein. På denne delen av strekningen erstattes dagens mest
rasutsatte strekninger av 2 nye tunneler på henholdsvis ca. 1250 m
(Ryggtunnelen), og ca. 500 m (Mongehammartunnelen). Hele vegstrekningen
har en lengde på ca. 8500 m. En oversikt over planområdet er videre vist i Figur
3.
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Figur 3: Oversiktskart over planområdet (vist i blå skravur).

1.5.1 Dagens situasjon
Strekningen Flatmark – Marstein utgjør i dag en av flere flaskehalser på
europavegen. Vegen har for liten vegbredde, og store deler av strekningen er
uten midtlinje. Vegen har stedvis svært dårlig kurvatur, noe som også medfører
at fartsnivået blir vesentlig lavere enn fartsgrensen, spesielt for tunge kjøretøy.
Ved Skiri passerer vegen under en jernbaneundergang der vegbredde, fri høyde
eller horisontalkurvatur er ikke er henhold til krav i vegnormalene.
Fartsgrense i dagens situasjon er 80 km/t, med unntak av en strekning på ca.
800 m ved Marstein som har fartsgrense 60 km/t. ÅDT for strekningen (2019)
er 1900, med en tungtrafikkandel på 28%.
Det er store sesongvariasjoner i ÅDT på strekningen, som har sammenheng
med sommerturisme. ÅDT i juli måned 2018 var 3600.
Strekningen er også ulykkesutsatt med 7 politirapporterte personskadeulykker i
tiårsperioden (2009-2018) (12). Registrert skadeomfang er 1 drept, 1 alvorlig
skadd og 10 lettere skadde. Ulykkene var 4 møteulykker og 3
utforkjøringsulykker. For detaljerte vurderinger av dagens- og fremtidig
forventet ulykkes- og trafikksikkerhetsbilde henvises det til egen
trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse for prosjektet, samt vurdering av
risiko i kapittel 3.
Strekningen er svært utsatt for ras- og skred, og dagens vei ligger helt- eller
delvis innenfor potensielle utløpsområder/aktsomhetsområder for flere aktuelle
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skredtyper (jord- og flomskred, snøskred, steinsprang og fjellskred). Det er
også registrert flere skredhendelser langs dagens vei (steinsprang, snøskred og
ikke-angitte historiske skredhendelser). Ved Grønnfonna, Skirifonna og
Mongeura er det i nyere tid registrerte skredhendelser. For detaljerte
vurderinger av historiske skredhendelser og skredfarevurderinger henvises det
til egen skredfarekartlegging for prosjektet (8), samt vurdering av risiko i
kapittel 3.

Figur 4: Aktsomhetsområder for skred på strekningen Flatmark – Marstein (rød
skravur er aktsomhetsområde for snøskred, sort skravur er aktsomhetsområde
for steinsprang, brun skravur viser aktsomhetsområde for jord- og flomskred.
Gul skravur viser utløpsområder fra farekartlegging av fjellskred.

Deler av dagens vei er en del av Statens vegvesen sin Nasjonale Verneplan for
vegrelaterte kulturminner (strekningen Flatmark – Skiri vurderes som verdifullt
vegkulturmiljø i planen) (13). Videre er det også flere verneområder/-planer
med grensesnitt til området (vernede vassdrag, landskapsvernområder, viktige
nasjonale kultur- og friluftslandskap m.m.). Aktuelle verneplaner som gjelder
for området er mer detaljert beskrevet i prosjektets planprogram (14).
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1.5.2 Planlagte utbyggingstiltak
Ny E136 planlegges på strekningen Flatmark – Marstein med vegstandard H1
(nasjonal hovedveg, ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t). Vegbredde 9 m.
Kravene til H1 er videre vist i figuren nedenfor (hentet fra Håndbok N100) (15).
For ytterligere beskrivelse av gjeldende krav henvises det til håndboken.

Figur 5: Utsnitt fra HB N100 som beskriver krav til utforming for H1.

For strekningen Flatmark – Skiri er det 4 forskjellige alternativer for ny veg som
skal vurderes. I utgangspunktet skulle bare ett alternativ ha vært utredet i
reguleringsplanen siden det finnes godkjent kommunedelplan (2008) på
strekningen mellom Flatmark og Monge. Det er likevel nødvendig å vurdere
alternative løsninger som kan gi enklere anleggsgjennomføring og reduserte
kostnader. Videre mellom Skiri og Monge ligger vegtraseen i samsvar med
kommunedelplan fra 2008.
Videre fra Monge til Marstein er det kun ett alternativ. Her vil i utgangspunktet
reguleringsplanen fra 2003 blir lagt til grunn for planarbeidet.
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1.5.3 Alternativ 1 Flatmark – Skiri
Dette alternativet er basert på godkjent kommunedelplan, men ett av de nye
hovedgrepene er å flytte jernbanebrua og krysningspunktet ved Skirimoen
lenger østover (ca. 100 meter). Raumabana må flyttes over ei lengde på ca.
2110 meter mellom Flatmark og Skiri. Alternativet medfører ikke flytting av
jernbanen nedover mot elva forbi Skirigårdene. Mye av vegen ligger i
eksisterende vegtrase mellom Flatmark og Skiri, noe som gjør trafikkavviklingen
svært krevende under bygging. Etter tidligere planer skulle det bygges fiskesti
på deler av strekningen, men dette er endret til tursti i samme plan som
hovedvegen. I revidert alternativ berøres ikke Rauma lengre.

Figur 6 Alternativ 1 – rød strek E136 og svart strek er strekninga for
jernbaneomlegging.
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1.5.4 Alternativ 2 Flatmark – Skiri
Dette alternativet er ei justert utgave av alternativ 1 mellom Flatmark og Skiri.
E136 krysser Raumabana i betongtunnel øst for Skirimoen. Det vil være
nødvendig med omlegging av Raumabana mellom Flatmark og Skiri over ei på
lengde ca. 1590 meter. Ellers er alternativet likt med alternativ 1 fra Skiri til
Marstein. I revidert alternativ berøres ikke Rauma lengre.

Figur 7 Alternativ 2 – grønn strek viser ny E136 med krysningspunkt mellom
veg og bane med «E136 betongtunnel». Jernbaneomlegging vist med svart
strek.
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1.5.5 Alternativ 3 Flatmark – Skiri
Ved dette alternativet krysser E136 over Raumabana ved profil 19080 på
Nordre Flatmark. På denne måten unngås jernbaneomlegging i sin helhet, og
konflikten med Rauma elv er svært liten. Det blir høye landkarfyllinger i en
ellers forholdsvis flat del av Romsdalen, og veglinja vil nå gå inn i Kjerkeura,
samt beslaglegge mer dyrka mark ved Nordre Flatmark. Det kan bli aktuelt med
innløsning eller flytting av gardstunet på Nordre Flatmark. Ellers er alternativet
likt med alternativ 1 fra Skiri til Marstein.

Figur 8 Alternativ 3 – blå strek er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i
«E136 bru» ved Nordre Flatmark, og går i trasé bak tunet på gården og videre
inn i Kjerkeura rett sør for Kors gamle kyrkjestad.
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1.5.6 Alternativ 4 Flatmark – Skiri
Grunntanken i dette alternativet er den samme som i alternativ 3. E136 krysser
over Raumabana ved profil 19080 på Nordre Flatmark, men i motsetning til
alternativ 3, der veglinja er bak gardstunet, vil veglinja i dette alternativet gå
rett gjennom gardstunet på Nordre Flatmark. På samme måte som i alternativ 3
unngås jernbaneomlegging og konflikt med Rauma elv, men vi får ei høg
landkarfylling. Etter brua vil veglinja gå inn i Kjerkeura mer parallelt med
jernbanen. Dette vil derfor være mer i tilknytning til eksisterende veg- og
jernbanekorridor enn alternativ 3. Beslaget av dyrka mark er redusert, men
våningshusa på Nordre Flatmark må dessverre innløses. Ellers er alternativet
likt med alternativ 1 fra Skiri til Marstein.

Figur 9 Alternativ 4 – blå linje er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i
«E136 bru» ved gården Nordre Flatmark, og går i trasé rett gjennom tunet på
gården Nordre Flatmark og videre inn i Kjerkejura parallelt med Raumabanen.
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1.5.7 Videre strekning Skiri – Marstein
Fra Skiri fortsetter vegen i tunnel ved Kvernagrova (Ryggtunnelen) og videre i
dagen et kort strekke forbi Monge. Vegen går i ny tunnel
(Mongehammartunnelen) ut til Ytter-Monge. Herfra går vegen øst for
bebyggelsen over Trømoen og kommer inn att på dagens veg ved Marstein.

Figur 10: Dagsone Monge. Til høyre vestre tunnelportal Ryggtunnelen, og til
venstre østre portal Mongehammartunnelen.

Figur 11: Dagsone Trømoen. Til høyre vestre portal Mongehammartunnelen.

Figur 12: Videre dagsone til Marstein.
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1.6 Klimaendringer
Norsk Klimaservicesenter (Meteorologisk institutt, NVE, UniResearch) har
utarbeidet egen klimaprofil for Møre og Romsdal (16). Klimaprofilen gir et
kortfattet sammendrag av klima, forventede klimaendringer og
klimautfordringer.
Det er store forskjeller i klima mellom ulike deler av Møre og Romsdal, nært
kysten er klimaet mildt og nedbørsrikt, mens det i indre fjord- og dalstrøk er
innlandsklima og liten årsnedbør. Klimaendringene vil i Møre og Romsdal særlig
føre til behov for tilpasning til ekstrem nedbør og regnflom; havnivåstigning og
stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; ras og skred.
For planområdet vurderes ikke havnivåstigning/stormflo som aktuelt.
De største utfordringene for Romsdalen er knyttet til bratte fjellpartier og risiko
for skred, steinsprang og fjellskred. Elven Rauma med flere sidevassdrag fra
fjellpartiene rundt er også utsatt for flom. Planområdet ligger i en dal der fjordog kystklima møter innlandsklima, noe som periodevis kan gi spesielle
vindforhold og temperaturforskjeller.

Figur 13: Utsnitt av klimaprofil for Møre og Romsdal, hentet fra
Norskklimaservicesenter.no.
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1.7 Lokal beredskap
Brann
Planområdet inngår i brannvesendistriktet til Nordmøre og Romsdal brann og
redning IKS. Nærmeste brannstasjon er i Åndalsnes, nordvest for planområdet.
Estimert kjøretid til planområdet ved utrykning er ca. 20-25 min. Ved
stengte/ufremkommelige veier vil brannvesen fra nabodistriktet i sydøst Lesja
og Dovre brannvesen måtte rykke ut. Nærmeste brannstasjon er lokalisert ved
Lesjaskog. Estimert kjøretid til planområdet vil da være ca. 30-35 min.
Politi
Nærmeste lensmannskontor ligger i Åndalsnes (Rauma lensmannskontor).
Estimert kjøretid/innsatstid vil være avhengig av hvor nærmeste patrulje
befinner seg.
Ambulanse
Ambulansetjenesten er organisert under Ambulansetjenesten Midt-Norge HF.
Rauma ambulansestasjon ligger i Isfjorden utenfor Åndalsnes. Estimert kjøretid
til planområdet (Marstein) er ca. 20-25 min.
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2.

RISIKOIDENTIFISERING
Det er tatt utgangspunkt i risikoforhold beskrevet i sjekkliste risikoidentifisering
fra Statens vegvesen sin veileder «ROS-analyser i vegplanlegging» for å
kartlegge aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser. En oversikt over
vurderinger som er gjort for å identifisere aktuelle farer fra listen er vist i
vedlegg 1. Under analysemøtet ble sjekklisten gjennomgått og supplert.
Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold ble ytterligere konkretisert.
Følgende uønskede hendelser og risikoforhold vurderes som aktuelle for
planforslaget, og vurderes nærmere i risiko- og sårbarhetsanalysen:
Tilgjengelighet
Generell vurdering av omkjøringsmuligheter og adkomst for nødetater.
Naturfarer
1. Jord-, flom- eller sørpeskred
2. Steinsprang eller steinskred
3. Fjellskred
4. Snøskred
5. Utglidning av veg
6. Setningsskader på jernbanefylling
7. Flom i Rauma
8. Flom i sidevassdrag/bekker med utløp i Rauma
9. Overvannsflom
10.Utfordrende vær- og kjøreforhold (vind, snøfokk)
11.Skogbrann
Samfunnsviktige objekter og virksomheter
12.Skader på høyspent og bortfall av strøm
13.Skader på jernbane
14.Forurensning/påvirkning drikkevann
15.Anleggsarbeider i områder med mulige sprengstoffrester eller
blindgjengere
Trafikksikkerhet
16.Trafikkulykker
17.Trafikkulykker-/brann i tunnel
Risikovurderingene for hvert tema er videre presentert i påfølgende kapittel.
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3.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
3.1

Tilgjengelighet

Temaet vurderer hvorvidt utbyggingen påvirker samfunnsviktige tjenester,
herunder tilgjengelighet for nødetater og omkjøringsmuligheter. Leveransen av
samfunnsviktige tjenester kan også bli påvirket av framkommeligheten på
vegen. Temaet er ikke tilknyttet bestemte uønskede hendelser, men dette er et
risikoforhold som vil ha stor betydning for konsekvensen av andre uønskede
hendelser.
Omkjøringsmuligheter
Ved ferdig utbygging av ny E136 vil den eksisterende vegen måtte omreguleres. Eksisterende veg vil kunne
brukes som omkjøringsveg forbi Ryggtunnelen, men det er ikke planlagt vintervedlikehold, slik at denne kan
ikke brukes som omkjøringsveg vinterstid. Flere av hendelsene som kan påvirke fremkommelighet på ny veg vil
også påvirke fremkommelighet på eksisterende veg dersom de inntreffer.
Alternative omkjøringsruter er svært lange. Ved stengt E136 gjennom planområdet vil alternative ruter
mellom Åndalsnes og Dombås være via Rv. 70 Sunndalsøra eller Rv. 15 Ottadalen.
Adkomst til jernbane, havn, flyplass
Ikke jernbanestasjon, havn eller flyplass i eller nært planområdet. Bane NOR har generelt behov for tilkomst til
jernbanen, men det er ikke oppgitt spesielle områder med særlige adkomstbehov på strekningen. Flere
plankryssinger av jernbane for gårdsdrift. Adkomst/tilkomster som brukes ifm. gårdsdrift må ivaretas i
utbyggingsfasen uten at det gir økt risiko for jernbanene.
Tilkomst for nødetater
Dersom vegen stenges/det er redusert fremkommelighet vil nødetaters tilkomst til områder øst for
planområdet påvirkes. Brann/politi*/ambulanse rykker ut fra Åndalsnes. Ved f.eks. brann i tunnel og redusert
fremkommelighet fra Åndalsnes i øst vil det kunne være behov for assistanse fra annet brannvesendistrikt
(Lesja og brannstasjon ved Lesjaskog).
Adkomst sykehus/helseinstitusjoner
Det er ikke sykehus eller helseinstitusjoner i eller øst for planområdet som påvirkes.
Konsekvens
Utbyggingen gir bedre tilkomst for nødetater. Utbyggingen erstatter gammel vegtrase, som vil fungere som
omkjøring for ny veg. Gammel vegtrase hadde ingen omkjøringsmuligheter. Derfor fører utbyggingen til en
positiv endring i risikobildet. Ny veg vurderes også å gi en bedret fremkommelighet ettersom den legges
utenom de mest skredutsatte områdene.
Tiltak
I byggefasen må det komme frem av faseplaner hvordan det tilretteleggelse for og hvordan ulike
trafikkstrømmer skal håndteres.
*avhengig av hvor nærmeste patrulje befinner seg på aktuelt tidspunkt.
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3.2

Naturfarer

1. Jord-, flom- eller sørpeskred

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 1
Jord-, flom- eller sørpeskred
Store deler av planområdet ligger i eller nært aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Planområdet ligger også
under marin grense. Det er gjort faresonekartlegging for skred i bratt terreng i området rundt Marstein, hvor jordog flomskred er dimensjonerende skredtype for enkelte steder (12).
Jord-, flom- og sørpeskred har til felles at de omfatter vannmetta masser. Jordskred utløses som regel i skråninger
brattere en 25-30⁰. Flomskred er flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller i raviner o.l. uten
permanent vannføring, og som kan inntreffe i områder med helling ned mot 10⁰. Sørpeskred er strøm av
vannmetta snømasser. Sørpeskred følger oftest senkninger i terrenget, og oppstår når det er dårlig drenering i
grunnen, for eksempel på grunn av tele og is.
Det er gjort en egen skredfarevurdering for prosjektet (8), og der vurderes jord- og flomskred som aktuelt ved
Rangåa og Grønfonna øst i planområdet. Der har tidligere utløp dannet store skredvifter som er spesielt synlig ved
Rangåa. Her har flomskredene gått helt ned til elva og det er etablert en kulvert under jernbane og veg som skal ta
unna for de lengste utløpene. Etter at Rangåa ble regulert har det kun vært mindre hendelser i dette området. I
dag er Rangåa ledet mot øst oppe ved fjellfoten, men dette kan endre seg ettersom nye skred påvirker skredløpet.
Det er ikke kjent at det forekommer sørpeskred i området som kan få konsekvenser for ny veg.
Sårbarhet
Skredhendelser kan føre til skader på terreng, natur og nærliggende bebyggelse. I skredfarevurderingen
vurderes jord-, flom- og sørpeskred som mindre aktuelt å påvirke ny veg, men skredfaren kan endre seg ved
nye skred i fremtiden.
Skredrisiko vurderes som akseptabel for ny veg, og det er ikke vurdert noen forskjeller mellom de forskjellige
alternativene.
Barrierer
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for skred, som betyr at det stilles krav til videre utredning av reell fare.
Statens vegvesen har gjort en skredfarevurdering som vurderer risiko for veg og behov for egne tiltak.
Følgende barrierer legges til grunn for vurderingen:
• Krav til utredning av reell fare iht. NVE retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar".
• Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger iht. TEK17 for byggverk/infrastruktur.
• Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200
• Foreslåtte skredsikringstiltak i skredfarevurdering (8).
•
Kunnskapsstyrke
Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Høy
Middels
Lav
Utført skredfarevurdering iht. retningslinjer fra NVE. Det er gjort befaring av
X
området.
Tidligere skredhistorikk dokumentert hos NVE.
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Usikkerhet
Høy

Middels
X

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Høy kunnskap om risikoforholdet, nye skredhendelser kan medføre
endringer i risiko.
Usikkerhet tilknyttet fremtidig klima og endringer i risiko.

Lav
X

Forklaring
Sannsynlighet vurderes som sjelden (nominell sannsynlighet 1/100).

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Kravet til sikkerhet mot skred på veg er årlig sannsynlighet mindre enn 1 skred pr. 50 år pr. km veg.
Skredløpene som kommer i kontakt med vegen utgjør færre enn ca. ett skredløp per km. Dermed er det ikke behov
for strengere krav til skredsikkerhet enn gjeldende krav for ny veg.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

Ikke
aktuelt

X

Miljø

X

Framkommelighet
X

Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Stengt veg fra kortere til lengre periode
og begrensede omkjøringsmuligheter,
lokale konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
For personer som blir tatt av skred forventes dødsfall/alvorlige personskader. Trafikanter kan miste kontroll eller bli
distrahert av å være i nærheten av en slik hendelse, som igjen fører til trafikkulykke. Avhengig av omfang på skred
forventes opprydningsarbeid og undersøkelser før vegen åpnes. Konsekvenser for miljø vurderes som små, lokale
skader.
Tiltak
Skredsikringstiltak foreslått i egen skredfarevurdering
To tunneler planlegges på grunn av skredfare og linjeføring. Ved alle påhugg må det etableres skredsikring i form av
lang tunnelportal og fangvoll.
I reguleringsplanen må det sikres at det settes av tilstrekkelig areal for skredsikringstiltak. Vises f.eks. som «annen
veggrunn» i plankart.
Sikringstiltak skred ifm. anleggsgjennomføring
I anleggsperioden må skredfare ved tunnelpåhuggene hensyntas ved å gjennomføre rensk av fjellsiden rett ovenfor
påhugget og etablering av midlertidige fanggjerder for steinsprang med løsneområde høyere oppe. Gjerdene
demonteres etter at portalene er ferdig bygget.
Anleggsbelte bør hensynta behov for areal til etablering av sikringstiltak
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2. Steinsprang eller steinskred

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 2
Steinsprang eller steinskred
Omtrent hele planområdet ligger i aktsomhetsområde for steinsprang (utløpsområde). Det har forekommet flere
tidligere tilfeller av steinsprang/steinskred i planområdet. Steinsprang eller steinskred er når en eller flere
steinblokker løsner og spretter, ruller eller sklir nedover en skråning. Steinsprang eller steinskred forekommer
oftest i bratte fjellpartier med terrenghelling over 40-45⁰. Av tidligere hendelser er det spesielt langs Mongeura
det har forekommet flere tilfeller av større skredhendelser. Her legges vegen i ny tunnel «Ryggtunnelen».
Aktuelle hendelser kan steinsprang/steinskred i byggefasen der skal drives tunneldriving og etablering av
tunnelportaler, eller steinsprang generelt mot veg driftsfasen. I forbindelse med etablering av tunnelportaler kan
steinsprang mot jernbane også være aktuelt.
Sårbarhet
Skred fra høye løsneområder vil sprette. Steinene vil bli knust ned til mindre blokker i det de treffer bakken, og
enkeltsteinenes volum blir derfor redusert på vegen ned mot dalbunnen. I områder med ur vil den dempe
steinsprangenes energi. I disse områdene vil de fleste steinsprangene stoppe i eller ved foten av ura.
Steinsprang kan føre til alvorlige personskader/dødsfall dersom det treffer mennesker. Steinsprang som når veg vil
medføre skader på vegen. Dersom steinsprang treffer veg vil den være stengt til vegen er ryddet.
I anleggsfasen vil steinsprang og -skred også være aktuelt, spesielt i forbindelse med bygging av tunnelportaler. I
perioder vil det være mye personopphold ved tunnelpåhuggene, og særlig under betongarbeidene til portal. Det er
steinsprang som utgjør den største faren ved alle portalene. Steinsprang ved tunnelportaler eller skjæringer kan
også føre til skader på jernbane. Spesielt aktuelt ved østre portal til Mongehammartunnelen for alle alternativer, samt
ifm. skjæringer ved Kjerkeura (alt. 1, 2 og 4). Risikoforholdet bør ivaretas gjennom ingeniørgeologiske anbefalinger
av sikringstiltak for valgt alternativ. Ved tunnelportalen vil også steinsprang fra overheng ovenfor portalene kunne
utgjøre risiko for jernbanen grunnet bratt terreng.
Risiko vurderes som akseptabel, og det er ikke vurdert noen forskjeller mellom de forskjellige alternativene.
Barrierer
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for skred, som betyr at det stilles krav til videre utredning av reell fare.
Statens vegvesen har gjort en skredfarevurdering som vurderer risiko for veg og behov for egne tiltak.
Følgende barrierer legges til grunn for vurderingen:
• Krav til utredning av reell fare iht. NVE retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar".
• Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger iht. TEK17 for byggverk/infrastruktur.
• Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200
• Foreslåtte skredsikringstiltak i skredfarevurdering (8).
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Utført skredfarevurdering iht. retningslinjer fra NVE. Det er gjort befaring av
området.
Tidligere skredhistorikk dokumentert hos NVE.

Usikkerhet
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Høy kunnskap om risikoforholdet. Usikkerhet tilknyttet nominell
sannsynlighet.
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Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
X

Forklaring
Sannsynlighet vurderes som sjelden (nominell sannsynlighet 1/100).

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Kravet til sikkerhet mot skred på veg er årlig sannsynlighet mindre enn 1 skred pr. 50 år pr. km veg.
Skredløpene som kommer i kontakt med vegen utgjør færre enn ca. ett skredløp per km. Dermed er det ikke behov
for strengere krav til skredsikkerhet enn gjeldende krav for ny veg.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X
X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

X

Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Forventes ikke påvirkning på
miljø/forurensning.
Åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser
for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Steinsprang kan føre til alvorlige personskader/dødsfall dersom det treffer mennesker. Steinsprang som når veg vil
medføre skader på vegen. Dersom steinsprang treffer veg vil den være stengt til vegen er ryddet.
Tiltak
Skredsikringstiltak foreslått i egen skredfarevurdering
Ved tunnelpåhugg må det etableres skredsikring i form av lang tunnelportal og fangvoll. I reguleringsplanen må det
sikres at det settes av tilstrekkelig areal for skredsikringstiltak. Vises f.eks. som «annen veggrunn» i plankart.
Sikringstiltak skred ifm. anleggsgjennomføring
I anleggsperioden må skredfare ved tunnelpåhuggene hensyntas ved å gjennomføre rensk av fjellsiden rett ovenfor
påhugget og etablering av midlertidige fanggjerder for steinsprang med løsneområde høyere oppe. Gjerdene
demonteres etter at portalene er ferdig bygget.
Anleggsbelte bør hensynta behov for areal til etablering av sikringstiltak
Sikringstiltak steinsprang mot jernbane fra skjæringer/tunnelportaler
Ingeniørgeolog bør vurdere og beskrive aktuelle tiltak for valgt alternativ også mtp. jernbane. Aktuelle tiltak kan
f.eks. være rensk, bruk av fangnett o.l. Ved østre tunnelportal til Mongehammartunnelen er det et overheng i
skråning over portalområdet der stein kan sprette videre mot banen som bør hensyntas spesielt. I anleggsfasen bør
det vurderes bruk av vaktmannskap som klarer jernbanespor før togpassering.
Risikofylte tiltak i områder med nærføring må gjennomføres i perioder uten trafikk på jernbanen (hvite tider) .
Hensynsoner skredfare
Kartlagte skredfaresoner bør vises som hensynsoner i plankart. Bruk av hensynsoner bør drøftes/avklares med
Rauma kommune.
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3. Fjellskred

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 3
Fjellskred
Fjellskred er det største skredtypen fra fast fjell. Ved et fjellskred er det svært store deler av berget som raser ut,
med høy risiko for påfølgende følgehendelser som oppdemming og flodbølger. Fjellskredene er sjeldne, men de
har forårsaket mange av de største skredulykkene i Norge. Terrenget i Romsdalen bærer preg av mye
skredaktivitet og mange store fjellskred er registrert i dalen. Bl.a. ligger fjellpartiet Mannen i Romsdalen i
nærheten, som i perioden 2017-2019 hadde en lang periode med bevegelse i berget før deler av Veslemannen
raste ut i 2019. Perioden var preget av hyppig evakuering av lokal befolkning.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort faresonekartlegging for fjellskred i området. Områdene
Mannen-Børa ligger nedstrøms for planområdet og ikke vil ha noen direkte påvirkning på planområdet, men
området Skiri/Stålfonna ligger på sørsiden av Rauma, med utløpsområde mot Skirimoen. Skredområdet har lavere
faregrad enn Mannen (nominell sannsynlighet 1/1000-1/5000). Faren for fjellskred er lavere enn hva kravet mot
sikkerhet for vegen er.
Fjellskred kan inntreffe som følge av ustabile fjellpartier med komplekse sprekkdannelser i berggrunnen.
Jordskjelv, kraftig nedbør og/eller snøsmelting kan bidra til poretrykksøkninger i sprekkene som fører til skred.
Sårbarhet
Fjellskred kan føre til ødeleggelse av all infrastruktur og bebyggelse som ligger i utløpsområdet. Denne typen skred
kan ha så høy energi at masser vil kunne bevege seg oppover fjellsiden på motsatt side av en dal. Fjellskred vil kunne
medføre følgehendelser som oppdemming av store vannmasser i dalføret eller flodbølger.
Dersom store bevegelser i berget som medfører risiko for skred blir identifisert vil dette kunne medføre periodevis
evakuering, midlertidig stenging av veg o.l.
Risiko vurderes som akseptabel for ny veg, og det er ikke vurdert noen forskjeller mellom de forskjellige
alternativene.
Barrierer
NVE har utarbeider faresonekart for aktuelt område.
Kravet til sikkerhet mot skred på veg er årlig sannsynlighet mindre enn 1 skred pr. 50 år pr. km veg. Skredløpene
som kommer i kontakt med vegen utgjør færre enn ca. ett skredløp per km. Dermed trenger man ikke strengere
krav til skredsikkerhet.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Usikkerhet
Høy

Middels
X

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
NVE har utført faresonevurdering av aktuelt området.
Sannsynlighetsvurdering tar utgangspunkt i denne.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Høy kunnskap om risikoforholdet. Usikkerhet tilknyttet nominell
sannsynlighet.

Lav
X

Forklaring
Sannsynlighet vurderes som sjelden (nominell sannsynlighet 1/1000 og
1/5000).
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Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
NVE har gjort faresonekartlegging. Delområder har nominell sannsynlighet 1/1000 og 1/5000.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

X

Middels

Lav

Ikke
aktuelt
Ulykke med mange drepte eller alvorlig
skadde
Omfattende/alvorlig skade med
konsekvenser som vil ta lang tid å rette
opp
Stengt veg i veldig lang tid, lang/dårlig
omkjøring, regionale eller nasjonale
konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Store fjellskred vil kunne medføre svært omfatte samfunnsmessige konsekvenser. Dersom skred inntreffer vil det
medføre store ødeleggelser og risiko for mange alvorlige personskader/dødsfall. Fjellpartier nedstrøms med større
faregrad overvåkes – erfaringer derfra tilsier at dersom man oppdager bevegelser i fjellpartier med risiko for skred
vil sannsynlige konsekvenser være hyppig evakuering av befolkning og ev. midlertidig stengt veg i perioder.
Tiltak
Ingen ytterligere tiltak foreslått.
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4. Snøskred

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 4
Snøskred
Hele planområdet ligger i aktsomhetsområde for snøskred (utløpsområde). Alle tunnelportalene ligger nært
utløsningsområde. Snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30 – 50⁰ bratt. Der terrenget er brattere enn
dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større snøskred. Snøskred kan skape skredvind med kraft til å
gjøre stor skade.
Av tidligere registrerte skredhendelser i planområdet er snøskred, sammen med steinsprang de dominerende
hendelsene. Det er spesielt i tilknytning til Grønfonna det er registrert historiske skredhendelser.
En del av hensikten med planarbeidet er å gi ny veg bedre sikkerhet mot skred en hva som er dagens situasjon.
Ryggtunnelen bygges bl.a. for å sikre veg mot skred/steinsprang forbi utsatt område. Utløpsområder for snøskred
er høyt til fjells, med unntaksvis noen mindre utløpsområder i bratt terreng lengre ned mot veg. Når snøskredene
kommer bratt ned mot dalen vil det dannes skredvind og skredvinden får lengre utløp enn hva selve skredmassene
får. Store snøskred vil få lange utløp og kan i ekstreme tilfeller nå ny veg. Mange liv er gått tapt av snøskred
gjennom historien i Romsdalen. I skredfarevurderingen er følgende scenarier vurdert som aktuelle:
•
•
•

Skredvind mot E136/tunnelportaler ved Ytter-Monge (lavere sannsynlighet enn sikkerhetskrav for veg)
Ved Remmen er det oppgitt av grunneiere at det forekommer skred som kan gi fonnvind. Ikke observert
skader på skog som følge av skred.
3 kjente skredløp på strekningen Skiri – Flatmark som vil ligge nært ny veglinje.
I vest er det kjent at Kvernagrova (Skirifonna) har påvirket vegen flere ganger, men den har ikke hatt utløp
på veg etter 1945. Her går planlagt veg ca. 6 m høyere i terrenget enn der hvor skredmassene samles. En
fangvoll planlegges inntil vegen for å sikre at fonna ikke går opp på vegen.
Snøskredet Rangåa ved Nordre Flatmark kan gå stort. I 1858 omkom 11 personer som følge av skred etter
en snørik vinter.
Øst for Søndre Flatmark kan Grønfonna påvirke vegen. Her er det registrert flere tidligere snøskred, som
bl.a. har påvirket Raumabanen. Skredløpet blir ikke sett på som en utfordring ved drifting av dagens veg.

Sårbarhet
Skred kan medføre risiko for alvorlige personskader/dødsfall dersom det oppholder seg personer i
utløpsområdet. Skred mot veg vil medføre midlertidig stengt vei inntil vegen er ryddet. Ny veg vurderes som
mindre utsatt for skred en dagens veg, og det antas at skred som ev. vil ramme ny veg også vil påvirke dagens
vei. Det vil da ikke være noen lokale omkjøringsmuligheter og trafikken vil få svært lang omveg.
Risiko vurderes som akseptabel for ny veg, og det er ikke vurdert noen forskjeller mellom de forskjellige
alternativene.
Barrierer
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for skred, som betyr at det stilles krav til videre utredning av reell fare.
Statens vegvesen har gjort en skredfarevurdering som vurderer risiko for veg og behov for egne tiltak.
Følgende barrierer legges til grunn for vurderingen:
• Krav til utredning av reell fare iht. NVE retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar".
• Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger iht. TEK17 for byggverk/infrastruktur.
• Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200
• Foreslåtte skredsikringstiltak i skredfarevurdering (8).
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Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Usikkerhet
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Utført skredfarevurdering iht. retningslinjer fra NVE. Det er gjort befaring av
området. Tidligere skredhistorikk dokumentert hos NVE.

Lav
X

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Utsatte områder kartlagt i egen skredfarevurdering. Ny veg planlegges lagt
uten mest utsatte områder (i tunnel).

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Kravet til sikkerhet mot skred på veg er årlig sannsynlighet mindre enn 1 skred pr. 50 år pr. km veg.
Skredløpene som kommer i kontakt med vegen utgjør færre enn ca. ett skredløp per km. Dermed trenger man ikke
strengere krav til skredsikkerhet.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Ikke
aktuelt

X
X

Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Forventes ikke påvirkning på
miljø/forurensning.
Stengt veg fra kortere til lengre periode
og begrensede omkjøringsmuligheter,
lokale konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Skred kan føre til alvorlige personskader/dødsfall dersom det treffer mennesker. Skred som når veg kan medføre
skader på vegen. Dersom skred treffer veg vil den være stengt til vegen er ryddet. Lange omkjøringsalternativer.
Tiltak
Skredsikringstiltak foreslått i egen skredfarevurdering
Ved tunnelpåhugg må det etableres skredsikring i form av lang tunnelportal og fangvoll. I reguleringsplanen må det
sikres at det settes av tilstrekkelig areal for skredsikringstiltak. Vises f.eks. som «annen veggrunn» i plankart.
Sikringstiltak skred ifm. anleggsgjennomføring
I anleggsperioden må skredfare ved tunnelpåhuggene hensyntas ved å gjennomføre rensk av fjellsiden rett ovenfor
påhugget og etablering av midlertidige fanggjerder for steinsprang med løsneområde høyere oppe. Gjerdene
demonteres etter at portalene er ferdig bygget. Anleggsbelte bør hensynta behov for areal til etablering av
sikringstiltak
Hensynsoner skredfare
Kartlagte skredfaresoner bør vises som hensynsoner i plankart. Bruk av hensynsoner bør drøftes/avklares med
Rauma kommune.
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5. Utglidning av veg

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 5
Utglidning av veg
Vegfyllinger på løsmasse/leireholdig grunn kan medføre risiko for utglidninger av vegbanen. Planområdet ligger
stedvis under marin grense.
For alternativ 1 omfatter prosjektet ny jernbanebru ved Skirimoen. Alternativ 2 er ganske lik alternativ 1, men ny
veg ligger her lengre ut mot elva også forbi Jetmundhølen, og i kulvert under jernbanen ved Skiri. For alternativ 3
inneholder prosjektet ny bru over jernbanelinja ved Nordre Flatmark gård, og kulvert for
eksisterende veg ved Skiri. Alternativ 3 går gjennom antatt løse masser ved Flatmark. Videre er det varierende
grunnforhold langs strekningene. Området langs strekningen er relativt flatt. Resultater fra grunnundersøkelser er
dokumentert i egen rapport (13). Det er utført boringer for 3 alternative veglinjer mellom Flatmark og Skiri. Det
har vært nødvendig å begrense omfang av grunnboringer, og konsentrere seg om grunnboring for nye
konstruksjoner. Supplerende undersøkelser på byggeplan vil være nødvendig.
Utglidning skjer der det er leire og ustabile masser i grunnen, og fundamenteringsmetoder ikke tilstrekkelig
hensyntar grunnforhold. Ekstrem nedbør, snøsmelting/flom sammen med menneskelige terrenginngrep kan bidra
til å skape ustabile grunnforhold. Utglidning kan også for medføre skader på jernbane for 2 alternativer (alt. 3 og 4
ved Flatmark).
Sårbarhet
Utglidning av vegbane kan føre til stengt veg og utbedringsarbeid. Ved utglidning kan det være behov for å
undersøke grunnforholdene av geotekniker før vegen eventuelt blir åpnet men med redusert
fremkommelighet. I noen tilfeller kan hele vegen bli stengt, og omkjøring må iverksettes. En utglidning kan føre
til trafikkulykke om den ikke oppdages av fører i tide, eller om tidlige stadier av utglidningen ikke blir oppdaget og
utbedret.
Risiko vurderes som akseptabel for ny veg forutsatt at ytterligere grunnundersøkelser gjennomføres i byggeplan for
valgt veglinje. For alt. 1 vil det kun være lave fyllinger på Flatmark, alt. 3 og 4 vil ha høyere fyllinger, men det er ikke
vurdert noen avgjørende forskjeller mellom de forskjellige alternativene.
Alternativene 3 og 4 innebærer bru over jernbane ved Flatmark i ett område med løsmasser og gammelt elveutløp
for Rangåa. Setninger-/utglidning av landkar til vegbru kan føre til skader på jernbane med store konsekvenser i
form av stengt veg og/eller jernbane over lengre tid, med store regionale konsekvenser.
Barrierer
Det er gjennomført grunnundersøkelser dokumentert i egen fagrapport (13).
Krav til geotekniske vurderinger og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet beskrevet i SVV HB N200.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels

X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
SVV har egne krav til geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske
vurderinger beskrevet i HB N200 som følges/forutsettes fulgt opp videre i
prosjektering. Håndbøker skal sikre tilstrekkelig sikkerhet. Gjennomført
geotekniske grunnundersøkelser for aktuelle alternativer. Behov for
supplerende grunnundersøkelser i byggeplan.

27/72

E136 Flatmark Marstein ROS-analyse

Usikkerhet
Høy

Middels

X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Grunnforhold kan være komplekse, med usikkerhet tilknyttet klima/vær og
påvirkning i områder med marin leire. Videre grunnundersøkelser i
byggeplan vil redusere usikkerhet. Usikkerhet tilknyttet vurdering av
konsekvenser ved hendelse.

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Ny veg bygges etter gjeldene standarder. Forusettes at løsninger vil være iht. krav til geoteknisk prosjektering.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Miljø

X

Framkommelighet
X

Ikke
aktuelt
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Forventes ikke påvirkning på
miljø/forurensning.
Stengt veg fra kortere til lengre periode
og begrensede omkjøringsmuligheter,
lokale konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Dersom utglidning av veg skjer når det er trafikk i området kan det medføre alvorlige personskader. Vegen kan måtte
stenge for en periode, mens omfanget utredes av geotekniker. Avhengig av vurderingene kan vegen være stengt i
lengere periode inntil forholdet er utbedret.
Tiltak
Supplerende grunnundersøkelser
Supplerende undersøkelser iht. anbefalinger fra geoteknisk rapport vil være nødvendig ifm. byggeplan.
For setningsskader på jernbanefylling må løsninger avklares i detaljprosjekteringsfase. Når linjen er avklart må det
gjøres mer detaljerte grunnboringer og undersøkelser. Spesielt ved strekningen Skirimoen – Kvernagrova og
tunnelportaler.
Setningsmålinger i anleggsfase
I anleggsfasen må det utføres setningsmålinger for å ivareta/sikre jernbanefyllinger nært ny veg.
Anleggsarbeider gjennomføres på tidspunkt det ikke er trafikk på jernbanen
Risikofylte tiltak i områder med nærføring må gjennomføres i perioder uten trafikk på jernbanen (hvite tider) .
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6. Setningsskader på jernbanefylling

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 6
Setningsskader på jernbanefylling
Setningsskader på jernbanen som følge av utbyggingen vurderes som mest aktuelt for alternativ 3 og 4. Bruløsning
ved Flatmark med tilhørende pælefundamentering. Bruløsningen for alternativ 3 og 4 planlegges 190 meter lang
med 9 meter høye fyllinger inn mot brua.
Grunnundersøkelsene viser at på Flatmark ligger det elveavsetninger av sand og siltig sand som er humusholdige.
Det er boret ned til 28 m dyp i området uten å treffe berg.
I forbindelse med omlegging av bane ved Kjerkeura vil omlegging av bane før utbygging av mtp. steinsprang. Alt. 1, 2
og 4. Mindre aktuelt.
Årsaker til setningsskader er typisk rask tilførsel av vann som følge av ekstrem nedbør og snøsmelting. Store
nedbørsmengder over lengre tid. Menneskelige inngrep der løsmasser fjernes, deponeres, eller endringer i bekkeløp
som fører til at løsmasser får tilført vann. Avskoging, og fjerning av vegetasjon. Leire og ustabile masser i grunnen
kan føre til setningsskader på bygg dersom valg av fundamenteringsmetode ikke tar hensyn til grunnforholdene
Sårbarhet
Setningsskader kan medføre stans av togtrafikk, og mulig redusert fremkommelighet på veg ved undersøkelser og
utbedringer av setningene.
Barrierer
Ingen fysiske barrierer
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
x
Usikkerhet
Høy
Middels
x

Lav

Utarbeidet fagrapport geoteknikk – Geoteknikk E136 Flatmark – Marstein
datarapport

Lav

Usikkerhet tilknyttet masser ved strekningen Skirimoen - Kverngrova.
Ikke gjort grunnundersøkelser ved tunnelportaler. Usikkerhet tilknyttet
konsekvenser mtp. avsporing.

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
Utbygging i løse masser kan medføre setningsskader.
x
Det medfører en viss sannsynlighet at setningsskader kan forekomme. Det forutsettes at nødvendige tiltak fanger
opp eventuelle setninger, og utbedrer før en eventuell ulykke.
Konsekvens
Høy
Liv og helse
Miljø
Framkommelighet

Middels

Lav

x
x
x

Ikke
aktuelt
Kan føre til avsporing av tog
Forventes ikke miljøskader
Åpen veg, men mulig redusert
fremkommelighet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Uoppdagede setningsskader kan føre til avsporing av tog, og i verste fall føre til tap av liv. Dette vil nok også medføre
miljøkonsekvenser og stengt veg, avhengig av hvordan avsporing utarter seg.
Setningsskader i seg selv, og de skadene som blir oppdaget i forkant, forventes ikke store konsekvenser for verken
liv, helse og framkommelighet.
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Tiltak
Supplerende grunnundersøkelser
Supplerende undersøkelser iht. anbefalinger fra geoteknisk rapport vil være nødvendig ifm. byggeplan.
For setningsskader på jernbanefylling må løsninger avklares i detaljprosjekteringsfase. Når linjen er avklart må det
gjøres mer detaljerte grunnboringer og undersøkelser. Spesielt ved strekningen Skirimoen – Kverngrova og
tunnelportaler
Setningsmålinger i anleggsfase
I anleggsfasen må det utføres setningsmålinger for å ivareta/sikre jernbanefyllinger nært ny veg.
Arealbruk for sikringstiltak
Det er viktig at det i reguleringsplanen (plankart) settes av tilstrekkelig med areal for ev. sikringstiltak mot
jernbanefyllinger for å opprettholde jernbanens stabilitet.
Anleggsarbeider gjennomføres på tidspunkt det ikke er trafikk på jernbanen
Risikofylte tiltak i områder med nærføring må gjennomføres i perioder uten trafikk på jernbanen (hvite tider) .
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7. Flom i Rauma

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 7
Flom i Rauma
Store deler av planområdet ligger i eller nært aktsomhetsområder for flom, både fra hovedelven Rauma og mindre
bekkevassdrag fra fjellene rundt med utløp i Rauma. De største flommene i Rauma opptrer i forbindelse med
snøsmelting, vanligvis fra slutten av mai til midten av juli. Det er videre forventet at klimaendringer vil gi betydelig
endring av flommene i Rauma.
Sårbarhet
Flom på vegnettet vil gi direkte konsekvenser gjennom redusert fremkommelighet/stengt veg for en periode,
med lang omkjøringsveg. Høy vannføring i Rauma kan gi sterke strømmer som medfører risiko for skader på
vegnett/infrastruktur, ødeleggelse av bebyggelse i flomsonen. Kombinasjonen av flom og sterke strømmer kan
medføre risiko for alvorlige personskader/drukning. Flomvann i konflikt med veg kan medføre utslipp av partikler og
forurensning som påvirker sårbare vassdrag for en periode.
I dagens situasjon ligger eksisterende veg lavere enn dimensjonerende gjentaksintervall (200-års flom med
klimapåslag) fra Rauma på flere steder langs strekningen, spesielt ved Flatmark og Skirimoen. NVE sine retningslinjer
stiller krav til utredning av reell flomfare for utbygging innenfor aktsomhetsområder for flom. Krav til
sikkerhetsklasse mot flom for veg er beskrevet i HB N200. Sikkerhetsklasse for flom for ny veg er V2 og ny veg bør
dimensjoneres for flom med gjentaksintervall på 200-år + klimapåslag. Flomberegninger er utført av Multiconsult og
beskrevet i egen rapport (14). Ny veg legges på flomsikker kotehøyde for 200-års gjentaksintervall.
Strekningen passerer flere områder som blir oversvømmet med dimensjonerende flom fra Rauma. De delene av
strekningen som er felles for alternativene ligger på flere steder tett inntil flomsonen, og kan bli oversvømmet ved
en flom over 200-års gjentaksintervall.
Alternativ 1 og 2 ligger tettere inntil flomsonen, og er mer utsatt for flom dersom den overstiger dimensjonerende
flom.
Alternativ 3 og 4 har mer avstand til flomsonen, og kan tåle en høyere vannstand enn alternativ 1 og 2 før den blir
oversvømmet på visse strekninger. Dette gjelder spesielt i området ved Kjerkjeura og Jetmundhølen.
Barrierer
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for flom, som betyr at det stilles krav til videre utredning av reell fare. Det
er gjort flomberegninger/flomsonekartlegging iht. krav. Ny veg skal legges over 200-års gjentaksintervall med
klimapåslag.
Følgende barrierer legges til grunn for vurderingen:
• Krav til utredning av reell fare iht. NVE retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar".
• Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger iht. TEK17 for byggverk/infrastruktur.
• Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Flomsonekartlegging er gjennomført iht. krav for
plannivå/aktsomhetsområde.
Gode data på tidligere flomhistorikk.
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Usikkerhet
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Gode data på tidligere flomhistorikk. Usikkerhet tilknyttet effekten av
fremtidige klimaendringer. Usikkerhet i datagrunnlag for hydrauliske
beregninger.

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
X
Sikkerhetsklasse V2 (200-års flom med 40% klimapåslag).
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Strekningen har dimensjonerende trafikkmengde på 2200 kjøretøy i døgnet. Dette tilsier sikkerhetsklasse V2 med
dimensjonerende gjentaksintervall 200-års flom for veg uten omkjøringsmulighet.
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

X

Ikke
aktuelt
Ulykke uten noen drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser
for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Vurdering av ny situasjon legges til grunn for konsekvenser, ny veg legges flomsikkert (200-års returnivå). Ved
flomnivå tilsvarende dette eller lavere vil konsekvenser være avgrenset til åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser for samfunnet.
Flom over 200-års nivå kan medføre risiko for alvorlige personskader/drukning, stengt veg fra kortere til lengre
periode og begrensede omkjøringsmuligheter, lokale konsekvenser for samfunnet.
Tiltak
Ny veg legges på flomsikker høyde (200-års gjentaksintervall m. 40% klimapåslag).
Vegen må legges høyere enn modellert vannstand
Ytterligere vurdering av grunnvannstrømninger
Grunnvannstrømninger må ev. vurderes av en hydrogeolog i området Skiri
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8. Flom i sidevassdrag/bekker med utløp til Rauma

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 8
Flom i sidevassdrag/bekker med utløp til Rauma
Store deler av planområdet ligger i eller nært aktsomhetsområder for flom, både fra hovedelven Rauma og mindre
bekkevassdrag fra fjellene rundt med utløp i Rauma. I flomsonekartleggingen som er utført for prosjektet er det
også gjort flomberegninger for tre mindre nedbørsfelt som drenerer til Rauma; Rangåa, Kverngrova og
Mongebekken.
I dagens situasjon vil flom i alle disse vassdragene kunne føre til betydelige lokale oversvømmelser, med
overtopping av eksisterende veg og jernbane. Dette skyldes at de eksisterende kulvertene er for små til å ta unna
vannmengdene.
Sårbarhet
Flom i sidevassdrag kan skape utfordringer der kulvertene som ligger der i dagens situasjon ikke klarer å få
unna vannet. Det kan skape oppstuving av vann og oversvømmelse av veg eller jernbane. Med ny vei vil
situasjonen være tilsvarende dagens for jernbanen, ettersom eksisterende jernbanekulverter er ikke er
dimensjonerte for 200-års gjentaksintervall.
Ny veg endrer ikke situasjonen for jernbane, med ved oppstuving oppstrøms banen kan også ny veg
oversvømmes. Dersom dagens bane legges om (alt. 1 og 2) må man dimensjonere kulverter og stikkrenner iht.
til dagens krav (200-års flom med klimapåslag). Dette vil gi en bedring av situasjonen for jernbanen i forhold til
dagens situasjon. Dersom det ikke er behov for omlegging av jernbanen (alt. 3 og 4) bør det allikevel gjøres
noe med kulvertene men dette må da ev. besluttes av Bane NOR som er eier av infrastrukturen.
Dimensjonerende flom for sidebekkene er beregnet til hhv. 20 m³/s (Rangåa), 11 m³/s (Kverngrova) og 54 m³/s
(Mongeelva).
• Ved Rangåa er det en svært liten kulvert som har maksimal kapasitet på ca. 3 m³/s. Vannet vil derfor bygge
seg opp bak jernbanefyllingen til det finner andre utveier, eller til slutt renner over. Det er en større
undergang drøyt 200 meter vest for «hovedkulverten», og noe vann (ca. 6 m³/s) renner hit, men
mesteparten av vannet finner etter hvert veien over jernbanefyllingen og deretter over vegen.
• Ved Kverngrova er det beregnet at kulverten har akkurat for liten kapasitet til å unngå overtopping.
• Ved Mongeelva viser simuleringer at eksisterende veg overtoppes, og det dannes et basseng med
vannstand på ca. kote 68,5 der ny veg er planlagt.
Barrierer
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for flom, som betyr at det stilles krav til videre utredning av reell fare. Det
er gjort flomberegninger/flomsonekartlegging iht. krav. Ny veg skal legges over 200-års gjentaksintervall med
klimapåslag.
Følgende barrierer legges til grunn for vurderingen:
• Krav til utredning av reell fare iht. NVE retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar".
• Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger iht. TEK17 for byggverk/infrastruktur.
• Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Flomsonekartlegging er gjennomført iht. krav for
plannivå/aktsomhetsområde.
Gode data på tidligere flomhistorikk.
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Usikkerhet
Høy
Middels
X

Lav

Sannsynlighet
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Gode data på tidligere flomhistorikk. Usikkerhet tilknyttet effekten av
fremtidige klimaendringer. Usikkerhet i datagrunnlag for hydrauliske
beregninger.

Forklaring
Sikkerhetsklasse V2 (200-års flom med klimapåslag).
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Strekningen har dimensjonerende trafikkmengde på 2200 kjøretøy i døgnet. Dette tilsier sikkerhetsklasse V2 med
dimensjonerende gjentaksintervall 200-års flom for veg uten omkjøringsmulighet.
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

X

Ikke
aktuelt
Ulykke uten noen drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser
for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Vurdering av ny situasjon legges til grunn for konsekvenser, ny veg legges flomsikkert (200-års returnivå). Ved
flomnivå tilsvarende dette eller lavere vil konsekvenser være avgrenset til åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser for samfunnet.
Flom over 200-års nivå kan medføre risiko for alvorlige personskader/drukning, stengt veg/jernbane fra kortere til
lengre periode og begrensede omkjøringsmuligheter, lokale konsekvenser for samfunnet.
Tiltak
Ny veg og ev. jernbane må legges på flomsikker høyde (200-års gjentaksintervall m. 40% klimapåslag).
Vegen må legges høyere en modellert vannstand. Dersom det er behov for omlegging av jernbanen må denne også
legges tilsvarende. Kulvert og stikkrenner må dimensjoneres iht. anbefalinger fra hydrolog/VA-fag og kunne ivareta
krav til flom. Det må vurderes tiltak for å sikre drenering og hindre oppstuving av vann oppstrøms jernbane.
Oppgradering av stikkrenner og kulverter for jernbane må vurderes ved omlegging og bør gjøres også dersom
omlegging ikke er aktuelt. Ev. oppgradering av jernbanekulverter og stikkrenner må gjøres i samråd med Bane NOR.
Ytterligere vurdering av grunnvannstrømninger
Grunnvannstrømninger må ev. vurderes av en hydrogeolog i området Skiri
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9. Overvannsflom

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 9
Overvannsflom
Kortvarig intenst nedbør kan overbelaste vegens systemer for overvannshåndtering (kulverter/stikkrenner o.l.).
Hendelsen vil kunne medføre redusert fremkommelighet på vegen. Ekstrem nedbør forventes å forekomme oftere i
fremtiden som følge av klimaendringer.
Sårbarhet
Overbelastning av vegens overvannshåndteringssystemer kan føre til oversvømt veg og redusert fremkommelighet
på vegnettet. Sees hendelsen i kombinasjon med flom i Rauma eller i forbindelse med flom i bekkevassdragene kan
avrenningen påvirkes av hvilket alternativ som velges. Alternativ 1 og 2 ligger tettere inntil flomsonen.
Alternativ 3 og 4 har mer avstand til flomsonen. Det antas at alternativ 3 og 4 kan tåle overvann i en lengere periode
før vannet er oppstuvet og gikk får avrennet, enn alternativ 1 og 2.
Barrierer
Krav til sikkerhetsklasse for veg beskrevet i HB N200 / HB V240.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
x

Lav

Multiconsult utarbeidet flomsonekartlegging som også vurderer
dimensjonering av kulverter og stikkrenner.

Usikkerhet
Usikkerhet til knyttet omfang og hyppighet av forventede klimaendringer.
Høy
Middels
Lav
x
Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
x
En gang i løpet av 10 år eller sjeldnere
Det vurderes med at man i fremtiden vil kunne forvente økt omfang av nedbør og flom.
Konsekvens
Høy

Middels

Liv og helse
Miljø
Framkommelighet

Lav
x
x

x

Ikke
aktuelt
Forventes ikke
Forventes ikke
Kan føre til redusert fremkommelighet
i kortere perioder. Avhengig av omfang
og samtidighet mellom hendelsene.

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Konsekvenser vurderes som redusert fremkommelighet på veg for en kortere periode.
Tiltak
Krav til dimensjonering av systemer for overvannshåndtering beskrevet i HB N200.
Kulvert og stikkrenner må dimensjoneres iht. anbefalinger fra hydrolog/VA-fag og kunne ivareta krav til flom.
Det må vurderes tiltak for å sikre drenering og hindre oppstuving av vann også for jernbane. Oppgradering av
stikkrenner og kulverter for jernbane må vurderes ved omlegging og bør gjøres også dersom omlegging ikke er
aktuelt. Ev. oppgradering av jernbanekulverter og stikkrenner må gjøres i samråd med Bane NOR.
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10. Uvær og utfordrende kjøreforhold (snøfokk)

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 10
Uvær og utfordrende kjøreforhold (snøfokk)
I Romsdalen møter innlandsklima fra øst kystklima i vest. De lokale forholdene i dalen fører periodevis til
temperaturforskjeller og vind, særlig vinterstid. Kombinert med snø kan dette skape snøfokk og redusert sikt i
vegbanen eller ved utkjøring av tunnelene. Aktuelt for mindre deler av strekningen.
Sårbarhet
Uvær/utforende kjøreforhold kan i ytterste konsekvens medføre trafikkulykker med alvorlige
personskader/dødsfall. Snøfokk kan medføre redusert fremkommelighet og kødannelse.
Barrierer
Ingen.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels

Usikkerhet
Høy
Middels
X

Lav
X

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Vegen er ikke registrert som værutsatt i NVDB*. Risikoforhold bygger på
innspill fra personer med lokal kunnskap. Ikke kjennskap til omfattende
utfordringer i dagens situasjon.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Risiko for trafikkulykker mest aktuelt i tilknytning til tunnelportaler.
Utfordrende å planlegge for på forhånd. Usikkerhet tilknyttet hyppighet
(sannsynlighet) og ev. konsekvenser (vil være avhengig av flere forhold).

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 10 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Vegen er ikke registrert som værutsatt i NVDB (området ved Marstein og Monge skal legges inn). Risikoforhold
bygger på innspill fra eget risikoanalysemøte. Sannsynlighet vurderes som middels.
Konsekvens
Ikke
Høy
Middels
Lav
aktuelt
X
Liv og helse
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
X
Miljø
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
X
Framkommelighet
Stengt veg for kortere periode og
begrensede omkjøringsmuligheter, lokale
konsekvenser for samfunnet
Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Snøfokk og vind kan føre til framkommelighetsbrudd i perioder. Konsekvenser avhengig av hvor lenge uværet varer
m.m. Uvær kan i ytterste konsekvens utgjøre en fare for liv og helse. E136 er en viktig regional veg med høy andel
tungtrafikk (varetransport/eksportvarer), og omkjøringsmuligheter er begrenset.
Tiltak
Skjermingstiltak ved tunnelportaler
Skjermingstiltak for tunnelportaler må vurderes videre i forbindelse med detaljprosjektering av tunneler. Behov
for/løsninger må ev. tilpasses eller komme etter bygging dersom man opplever store utfordringer.
Temaet bør også inngå i forbindelse med risikovurderinger av tunneler iht. tunnelsikkerhetsforskriften.
*Opplyst fra Statens vegvesen at områder ved Marstein og Monge skal oppdateres/registreres
som værutsatt i NVDB.
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11. Skogbrann

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 11
Skogbrann
Store deler av det nye vegstrekket går tett inntil områder med skog og vegetasjon. Skog- og lyngbrann kan
forekomme både i forbindelse med anleggsarbeider, og i driftsfase. Skogbrann kan medføre midlertidig stengt
vei/redusert fremkommelighet. I driftsfasen er det mindre sannsynlig at skogbrann starter som følge av aktiviteter
på vegen. Det er skogbrann i anleggsfasen som vurderes som mest aktuelt, da det vil foregå sprenging og
sannsynligvis andre typer varme arbeider som kan medføre risiko for å starte brann.
Sårbarhet
I anleggsfasen kan skogbrann oppstå som følge av aktiviteter tilknyttet anleggsgjennomføring av ny veg.
Sårbarheten er størst dersom det foregår brannfarlige aktiviteter i perioder med tørke/varme. I Romsdalen møtes
kystklima og vindklima som også gir særegne vindforhold som være med å spre brann over ett større område. Brann
kan spre seg til ulendt terreng som vanskeliggjør slukkeinnsats.
Barrierer
Meteorologisk institutt utarbeider skogbrannfareindeks.
Nordmøre og Romsdal Brann og redning IKS kan innføre restriksjoner på tillatte aktiviteter i perioder med høy
tørke/varme og høy risiko for skogbrannfare.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Lokalt brannvesen har kjennskap til skogbrannfare i sitt distrikt. Mangler
data på tidligere branner i planområdet.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Meteorologisk institutt utarbeider skogbrannfareindeks. Lokalt brannvesen
kan gi restriksjoner på tillatte aktiviteter. Usikkerhet tilknyttet
sammenhengen mellom anleggsaktiviteter som årsak til branntilløp. Planer
for anleggsgjennomføring er ikke utarbeidet på reguleringsplannivå.

X
Usikkerhet
Høy
Middels
X
Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Skogbrannfareindeks kan brukes aktivt for å redusere sannsynlighet for aktiviteter som kan føre til skogbrann.
I perioder med høy skogbrannfare kan lokalt brannvesen gi restriksjoner på tillatte aktiviteter. Hendelsen vurderes
som mindre sannsynlig, men kan ikke utelukkes og bør følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring.
Konsekvens
Høy

Middels

Liv og helse
Miljø
Framkommelighet

Lav
X

X
X

Ikke
aktuelt
Ulykke uten noen drepte eller alvorlig
skadde
Alvorlig skade med konsekvenser som vil
ta noe tid å rette opp
Åpen veg, men redusert
framkommelighet, ingen konsekvenser
for samfunnet

37/72

E136 Flatmark Marstein ROS-analyse

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
I ROS-analysen vurderes skogbrann som følge av aktiviteter i anleggsfasen. I tørre/varme perioder kan brann spres
fort videre i terreng. Konsekvenser for liv og helse kan være alvorlige personskader/dødsfall, men det vurderes som
mest sannsynlig at man vil kunne evakuere områder med skogbrann før det oppstår fare for liv og helse. Brann med
spredning videre i terreng kan medføre skader på infrastruktur (høyspent) og medføre behov for evakuering av
områder. Skogbrann i område med vern av nasjonal /stor verdi vurderes som alvorlig skade med konsekvenser som
vil ta tid å rette opp. Hendelsen vurderes å få små konsekvenser for fremkommelighet på vegnett.
Tiltak
Beredskapsplaner skogbrann
Risiko for skogbrann bør ha oppmerksomhet og inngå i risikovurderinger av planer for anleggsgjennomføring.
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3.3

Samfunnsviktige objekter og virksomheter

12. Skader på høyspent og bortfall av strøm

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 12
Skader på høyspent og bortfall av strøm
Distribusjonsnett for strøm går gjennom planområdet. Netteier er Rauma Energi. Det går parallelle nettlinjer på
hver side av Rauma. Noe distribusjonsnett går nært ny veglinje. Ved Mongehammartunnelen er det noe konflikt
med påhugg for tunnelportaler og behov for omlegging. Aktuell hendelse er strømbortfall/skade på høyspent som
følge av anleggsarbeider (sprengning o.l.). Ras og skred som utløses av anleggsarbeider kan også føre til skade på
nett.
Sårbarhet
Anleggsarbeider nært/med høyspent kan medføre risiko for alvorlige personskader/dødsfall (for
anleggsarbeider). Antas at strømbrudd vil være av kortere varighet og omfatte begrenset antall husstander.
Barrierer
Krav fra netteier ifm. arbeider nært ledningsnett.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X
Usikkerhet
Høy

Middels
X

Lav

Plassering i luftstrekk kjent. Risikoforhold typisk for anleggsarbeider nært
høyspent.

Lav

Plassering av ledningsnett kjent i kartgrunnlag. Forutsettes
koordinering/samhandling med netteier i videre detaljprosjektering og
planlegging av anleggsgjennomføring.

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Forutsettes at omlegging og ev. midlertidig utkobling koordineres i samråd med netteier og at gjeldende
krav/regelverk til arbeider nært ledningsnett følges. Sannsynlighet vurderes som lav.
Konsekvens
Ikke
Høy
Middels
Lav
aktuelt
X
Liv og helse
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
X
Miljø
Ingen konsekvenser for miljø
X
Framkommelighet
Ingen konsekvenser for
fremkommelighet
Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Anleggsarbeider som medfører skade på høyspentledninger/strømforsyning kan medføre risiko for alvorlige
personskader for anleggsarbeidere. Konsekvenser vurderes som midlertidig strømbrudd <1dag for et mindre antall
husstander.
Tiltak
Hensynssoner/krav i planen
Strømnett/infrastruktur som legges om bør vises som oppdaterte hensynssoner i plankart.
Vurdere rekkefølgekrav for omlegging av høyspent i planbestemmelser. Krav til koordinering med netteier.
Bruk av hensynsoner bør drøftes/avklares med Rauma kommune.
Koordinering og samhandling med netteier
Oppfølging og koordinering mot netteier (Rauma energi) bør inngå i entreprenørs planer for anleggsgjennomføring

39/72

E136 Flatmark Marstein ROS-analyse

13. Skader på jernbane

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 13
Skader på jernbane
2 alternativer innebærer behov for omlegging av dagens jernbane (alt 1 og 2) for en lengre periode.
For alt. 3 og 4 vil byggearbeider for ny veg pågå nært dagens bane, der bygging av ny bru er i størst konflikt med
jernbanen (Arbeider vurderes som gjennomførbart innenfor hvite tider/kortvarig stengt bane).
Sårbarhet
Anleggsgjennomføring nært jernbane medfører risiko for skader på banen, med konsekvenser for
fremkommelighet på jernbanenett. Anleggsarbeider nært jernbane med trafikk medfører risiko for
jernbaneulykker som fører til alvorlige personskader – dette vurderes som mindre aktuelt ettersom banen
enten vil være stengt som følge av omlegging eller som følge av at anleggsarbeider nært jernbane utføres
under stengt bane/hvite tider. Rystelser fra sprengning eller andre arbeider med grunnforhold kan påvirke
jernbanefylling.
Anleggsarbeider som omfatter omlegging av dagens jernbane eller som vil foregå innenfor 30 m.
sikkerhetssone vil kreve dialog og samhandling med Bane NOR. Omlegging av dagens bane er en mer
omfattende prosess som også vil involvere prosess mot Statens jernbanetilsyn (SJT).
Barrierer
Alle tiltak innenfor 30 m. sikkerhetssone til jernbane må søkes om iht. §10 jernbaneloven
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Det er ikke identifisert noen sikkerhetsproblemer som tilsier at man ikke skal
kunne utarbeide løsninger iht. gjeldende krav/standarder, men løsninger for
omlegging/arbeider må detaljprosjekteres.

Usikkerhet
Høy
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Høy usikkerhet omkring omfang av anleggsarbeider innenfor 30 m.
sikkerhetssone for jernbanen. Løsninger for omlegging av jernbane er ikke
detaljprosjektert, og det medfører med dette høy usikkerhet tilknyttet
vurderingene. Ev. omlegging av jernbanen må gjøres i samarbeid Bane NOR
og dette er ikke avklart pr. 19.03.21. Usikkerhet tilknyttet muligheter for
lengre stenging av jernbane.

Middels

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ikke identifisert noen sikkerhetsproblemer som tilsier at man ikke skal kunne utarbeide løsninger iht.
gjeldende krav/standarder, men løsninger for omlegging/arbeider må detaljprosjekteres. Vurderes som praktisk
løsbart. Forutsettes videre dialog/samhandling med Bane NOR når endelig alternativ er valgt.
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Konsekvens
Høy

Middels

Liv og helse

Ikke
aktuelt
X
X

Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Forutsettes at bane er stengt for trafikk i
perioden det foregår anleggsarbeider
nært jernbanen.
Stengt jernbane fra kortere til lengre
periode

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Konsekvens vurderes som redusert fremkommelighet på jernbanenett for en kortere/lengre periode.
Tiltak
Koordinering og samhandling med Bane NOR
Videre dialog/samhandling med Bane NOR når endelig alternativ er valgt. Når endelige løsninger/alternativ er
valgt bør det gjøres mer detaljerte vurderinger av risikoforhold som kan påvirke jernbanen.
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14. Forurensning / påvirkning av drikkevann

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 14
Forurensning / påvirkning av drikkevann
Anleggsarbeider i forbindelse med vegbygging kan medføre utslipp forurensende stoffer eller av partikler som
påvirker vannkvalitet for drikkevannskilder. Anleggsarbeider kan medføre skader på infrastruktur tilknyttet vannog avløpsforsyning.
Eksempler på aktuelle hendelser kan være utslipp/lekkasje av drivstoff/olje fra kjøretøy med avrenning til
grunnvann/råvannskilder for drikkevann. Utbygging av veg med masseforflytting, gravearbeider o.l. kan føre til
partikkelavrenning til drikkevannskilder.
Sårbarhet
Ny veg skal bygges i skrånende terreng på oversiden av ett mindre boligfelt ved Marstein. Boligfeltet har kommunalt
vannverk/infrastruktur. Vest for Marstein er det boliger tilknyttet privat vannverk. Videre er det flere frittliggende
eneboliger/gårdsbruk østover i planområdet, som det antas at har private drikkevannsløsninger (f.eks. fra
grunnvann/bekk). Det er ikke registrert noen brønner i grunnvannsdatabasen GRANADA. Utslipp av
partikler/forurensning fra anleggsarbeider kan påvirke vannkvalitet eller leveranse av drikkevann.
Barrierer
Rauma kommune har ledningskart for kommunalt vannverk.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Risiko for avrenning av partikler eller utslipp av forurensning ifm.
anleggsarbeider som kan påvirke drikkevann er en kjent problemstilling man
har kjennskap til fra andre lignende prosjekter.

Usikkerhet
Høy
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Usikkerhet tilknyttet omfang av- og hvordan private drikkevannsløsninger er.
Normalt benyttes hydrogeolog eller lignende for å kartlegge videre risiko,
prøveta vann og foreslå aktuelle tiltak.

Middels

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 10 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Problemstillingen som skal kunne ivaretas gjennom videre oppfølging. Vurderes som noe som kan inntreffe,
der man har erfaring med tidligere lignende hendelser i andre bygg- og anleggsprosjekter. Sannsynlighet
vurderes som middels.
Konsekvens
Høy

Middels

Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

Ikke
aktuelt

Lav

X

Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Alvorlig skade med konsekvenser som vil
ta noe tid å rette opp
Ingen konsekvenser for vegnett.
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Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Utslipp av forurensning eller partikkelavrenning til drikkevannskilder vil mest sannsynlig kunne medføre dårligere
drikkevannskvalitet for en periode. Prøvetaking før og underveis vil kunne bidra til å avklare om redusert
vannkvalitet skyldes anleggsgjennomføring eller andre ting (vannet kan ha vært dårlig før bygging, eller påvirkes av
andre forhold som f.eks. dyr e.l.).
Utslipp av diesel, hydraulikkolje o.l. kan skade vannet over lang tid. Utslipp kan også medføre alvorlige skader på
lokal fauna som f.eks. vassdrag (avrenning/forurensning videre til Rauma kan skade viktig/vernet vassdrag). Dersom
hendelsen inntreffer vil få personer rammes, men de kan være uten vann over lengre tid (da må man benytte
beredskapsløsninger som f.eks. tilkjøring av vanntank e.l.)
Det er ikke vurdert noen forskjell av betydning for alternativene.
Tiltak
Kartlegging og overvåking av vassdrag
Det bør gjennomføres kartlegging og overvåking av aktuelle vassdrag, grunnvannsbrønner og drikkevannskilder
under anleggsfasen. Drikkevannsbrønner bør prøvetas før og etter anleggsarbeider.
Videre vurdering av behov for tiltak for å ivareta drikkevann
I videre planarbeid og ifm. utbyggingsplaner bør det undersøkes/vurderes muligheter for å koble boliger/gårder som
kan få sin brønn påvirket til kommunalt vannverk. Tiltaket vil være avhengig av kapasitet på vannverk. En
hydrogeolog bør kobles inn for å vurdere aktuelle tiltak for å sikre drikkevannskilder i anleggsfasen.
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15 Ulykker med sprengstoff/blindgjengere

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 15
Ulykker med sprengstoff / blindgjengere
Ulykker med sprengstoff eller blindgjengere vurderes som aktuelt i anleggsfasen. Det er områder innenfor
planavgrensningen der finnes / kan finnes rester av udetonert sprengstoff og ammunisjon fra 2. verdenskrig, bla.
Steder som tidligere har blitt benyttet til ammunisjonslager. Enkelte områder er meldt inn i fra lokale personer ifm.
planarbeidet (høy usikkerhet om omfang/plassering), enkelte områder er registrert i gamle kart fra SVV/Møre og
Romsdal vegkontor (ettersom kartene er gamle er det knyttet usikkerhet til eksakt plassering).
Sårbarhet
Anleggsarbeider som boring i berg, vibrasjoner/rystelser, gravearbeider o.l. kan medføre at
blindgjengere/sprengstoff går av, med risiko for liv og helse. Personskader/dødsfall kan være aktuelt for
anleggsarbeidere. Skader kan forekomme på nærliggende infrastruktur (hovedsakelig ny/eksisterende veg).
Sprengstoff og ammunisjon kan også medføre utslipp/forurensning av miljø.
Barrierer
Prosjektet/Statens vegvesen har oversikt over innkomne innspill og aktuelle områder.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Kunnskapen omkring problemstillingen baserer seg på innspill fra personer
med lokal kunnskap om planområdet. Rester av sprengstoff/ammunisjon
stammer fra 2.verdenskrig og innspillene kommer i stor grad fra
historier/gjengivelser personer har fått fra andre personer for mange år
siden.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Problemstillingen og aktuelle områder er kjent, men høy usikkerhet tilknyttet
eksakt plassering. Kan også være områder som ikke kjent/meldt ifra om.

X

Usikkerhet
Høy

Middels
X

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
X
Oftere enn en gang i løpet av 10 år
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Sannsynlighet vurderes som høy på bakgrunn av flere innspill om mulige områder der det kan være udetonert
sprengstoff/ammunisjonsrester. Under 2. verdenskrig foregikk det mye militær aktivitet, og kamphandlinger i
området. Usikkerhet omkring eksakte lokasjoner og omfang gir økt risiko.
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Liv og helse

Ikke
aktuelt
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde

X
Miljø
X

Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
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Framkommelighet
X

Stengt veg fra kortere til lengre periode
og begrensede omkjøringsmuligheter,
lokale konsekvenser for samfunnet.
Konsekvenser for fremdrift vegbygging.

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Funn av udetonert sprengstoff og ammunisjonsrester kan forsinke / påvirke fremdrift for vegbygging.
Under anleggsarbeider som sprengning, masseforflytning o.l. kan sprengstoff/ammunisjon som går av utilsiktet
medføre risiko for store skader på nærliggende infrastruktur og risiko for dødsfall/alvorlige personskader, primært
for anleggsarbeidere. Det er begrenset med boliger o.l. som vurderes at kan bli berørt av en hendelse.
Det er ikke vurdert noen forskjell av betydning for alternativene.
Tiltak
Plan for oppfølging av risiko for ulykker med sprengstoff/blindgjengere
I forbindelse med utbygging og anleggsgjennomføring bør det utarbeides en plan for oppfølging av
problemstillingen. Det bør gjøres en kartlegging og utarbeides en oversikt over de aktuelle områdene. Før
anleggsstart bør området klareres av virksomhet/personell med kompetanse på eksplosivrydding.
I forbindelse med utbygging og anleggsgjennomføring bør det utarbeides en beredskapsplan for håndtering av funn
av eksplosiver, og for håndtering av ulykker med forsagere/utilsiktet sprenging.
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3.4

Trafikksikkerhet

16 Trafikkulykker

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID
Trafikkulykker
Planlagt tiltak omfatter ny veg som skal erstatte dagens veg. Dagens veg har stedvis vertikalkurveradier som ikke
tilfredsstiller vegnormalkravene. Vegen har ikke midtrekkverk eller forsterket midtoppmerkning. Ny veg
planlegges etter vegstandard H1 med forsterket midtoppmerking.
Det er registret 7 politirapporterte personskadeulykker i tiårsperioden (2009-18). Ulykkene var 4 møteulykker og 3
utforkjøringsulykker. I to av ulykkene var MC involvert, ellers biler. Møte- og utforkjøringsulykker er de mest
forekommende ulykkestypene i slike spredtbygde områder. Det er ikke registrert skadde fotgjengere eller syklister
i perioden. Ut fra registrerte ulykkesdata er det ingen andre spesielle særtrekk ved ulykkene. Det kan imidlertid
være verdt å nevne at jernbaneundergangen ved Skirimoen har hatt mange ulykker i et langtidsperspektiv. I
prosjektets TS-revisjon er det vurdert at strekningen ikke skiller seg spesielt fra tilsvarende strekninger når det
kommer til antallet trafikkulykker.
E 136 er en viktig regional veg som binder Møre- og Romsdal i vest sammen med innlandet i Øst, og strekningen
har en høy tungtrafikkandel (28%). Veien er en viktig transportåre for gods- og varer som eksporteres. Det er store
sesongvariasjoner på strekningen med en nær dobling av trafikken sommerstid ifm. turisme.
Det er gjennomført en egen trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse for prosjektet. I denne er det gjort en
forenklet vurdering av potensielle ulykkestyper- og faktorer relevante for strekningen. Følgende ulykkestyper er
vurdert som aktuelle:
• Ulykker med myke trafikanter
• Møteulykker
• Utforkjøringsulykker
• Kryssulykker
• Ulykker med kryssing av jernbane
• Ulykker i avkjørsler
• Ulykker med tunge kjøretøy
• MC-ulykker
• Viltpåkjørsler
• Tunnelulykker
• Ulykker på bru
• Skred
• Årstidsbestemte forhold
Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen vurderer at det er svært liten forskjell mellom alternativene
mtp. trafikksikkerhet. Alternativ 3 vurderes som marginalt bedre enn de øvrige. Alle alternativene vil redusere
risiko for dødsulykker/hardt skadde med over 40%.
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Trafikkulykker kan føre alvorlige personskader/dødsfall. Ulykker med transport av farlig gods eller
forurensende stoffer føre til miljøskader. Ved trafikkulykker vil det kunne oppstå redusert fremkommelighet
på vegnettet, med begrensede omkjøringsmuligheter. Kø- og trafikkork kan vare for en kortere- eller lengre
periode inntil vegen klareres for åpning igjen.
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Barrierer
Det er gjennomført en egen trafikkmessige konsekvensanalyse for de foreslåtte alternativene.
Ny veg planlegges med vegstandard H1 med forsterket midtoppmerking.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Usikkerhet
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Vurderingene tilknyttet trafikksikkerhet bygger på resultater og vurderinger
fra egen trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (TSKA) utarbeider av
Statens vegvesen. Kunnskapsstyrken vurderes som høy.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Data i TSKA bygger på ulykkeshistorikk og beregninger gjort i TS-effekt.
Usikkerhet tilknyttet vurdering av konsekvens – ettersom ev. ulykke vil være
avhengig av hastighet/type kjøretøy/vær og føre o.l.

Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 10 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ikke gjort noen vurdering av forskjell i sannsynlighet mellom ulike ulykkestyper. Sannsynlighet for alvorlige
trafikkulykker vurderes som en gang i løpet av 10 år eller sjeldnere.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels
X

X

Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Ikke
aktuelt
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Stengt veg kortere periode og
begrensede omkjøringsmuligheter, lokale
konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Fartsgrense på ny veg vil være 80 km/t. Konsekvenser vurderes som ulykke med mulighet for dødsfall/alvorlig
skade, og mindre miljøskader. Ved trafikkulykke vil vegen være steng for en kortere periode. Begrensede
omkjøringsmuligheter.
Tiltak
TS-revisjon før åpning av ny veg
Detaljutforming av sideterreng og overgangssoner (vegkryss, tunnelportaler, m.m.) er avgjørende for
trafikksikkerheten, uansett valg av alternativ. Det bør utføres TS-revisjon og -inspeksjon før åpning.
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17 Brann eller trafikkulykker i tunnel

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID
Brann eller trafikkulykker i tunnel
Ny vei planlegges med 2 nye tunneler. Begge tunnelene er over 500 m. lange (Ryggtunnnelen er ca. 1250 m og
Mongehammartunnelen er ca. 500 m).
Tunnelene planlegges med tunnelprofil T10,5 og toveistrafikk i ett løp. Aktuelle ulykkeshendelser kan være
trafikkulykker som møteulykker, påkjørsel bakfra, påkjøring av myke trafikanter f.eks. ved kjøretøystans,
utforkjøring ved tunnelportaler, velt, brann i kjøretøy/tunnel eller utslipp/lekkasje av farlig gods. Strekningen er en
viktig vei for eksport av varer med høy andel tungtransport (ÅDT-T 28%). Store variasjoner i trafikkmengde
gjennom året, med mye turisme sommerstid.
Sårbarhet
Kjøretøystans/trafikkulykker i tunnel har potensiale for alvorlige personskader/dødsfall. De fleste tunnelulykker
skjer i forbindelse med de første 100 m av tunnelen. Statistisk reduseres risiko for tunnelulykker lengre inn i tunnel.
Vegnettet har høy andel tungtrafikk og store sesongvariasjoner i trafikk. Brann i kjøretøy inne i tunnel kan ha
potensiale for alvorlige personskader/dødsfall på høyt antall personer. Trafikkulykker og brann i tunnel vil også
kunne ha middels/store konsekvenser for fremkommelighet, eksisterende veg kan brukes som omkjøring ved
Mongehammaren, men ved Ryggtunnelen vil denne veien sannsynligvis være stengt vinterstid (ikke planlagt
vintervedlikehold).
De nye tunnelene er en viktig del av planlagt vegutbygging og bygges for å bidra til å redusere risiko for ulykker med
ras fra de mest rasutsatte delene av strekningen.
Det er ikke noen spesielle stigningsforhold/utfordringer med kurvatur for de nye tunnelene som vurderes å gi økt
risiko for trafikkulykker. Lokale værforhold vil være ett viktig sikkerhetsparameter for de nye tunnelene, bl.a. med
tanke på vindretning som vil være mot brannvesenets angrepsretning (vind fra øst) og mulighet for
temperaturforskjeller ettersom kystklimaet fra vest møter innlandsklima fra øst i Romsdalen.
Barrierer
Krav til sikkerhetsutrustning for tunneler er beskrevet i Statens vegvesens håndbøker N500 og
ulykkesberedskap i håndbok R511.
Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til sikkerhetsgodkjenning av vegdirektoratet før bygging og før åpning. For
tunneler over 500m (begge tunnelene er over 500 m), er det i tillegg krav om egen risikovurdering.
Krav til utarbeidelse av beredskapsplaner for tunneler.
Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Usikkerhet
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Datagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingen vurderes som
tilstrekkelig for plannivået. Gitt innspill om lokale forhold fra nødetater og
kommune på analysemøtet, og forsking/erfaring fra lignende tunneler ligger
til grunn for vurderingen. Behov for sikkerhetstiltak utover SVV sin krav
avklares ifm. egen risikovurdering og sikkerhetsgodkjenning av tunnel.

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Finnes godt statistisk grunnlag for generell ulykkesrisiko i tunneler. For de
planlagte løsningene kan dette avklares videre gjennom TuSi-beregninger
basert tunnelgeometri fra detaljprosjektering av tunneler. Konsekvenser ved
hendelse vil kunne være avhengig av type hendelse. Usikkerhet vurderes
som middels.
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Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Kjøretøystans/trafikkulykker vurderes å kunne inntreffe oftere en gang i løpet av 10 år. Sannsynlighet for svært
alvorlige hendelser legges til grunn for vurderingen av sannsynlighet. Svært alvorlige hendelser vurderes som brann
i tunnel med tunge kjøretøy/transport av farlig gods o.l. som vil kreve innsats fra nødetater utover kortvarig
stenging av tunnel.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Lav

X
X

Miljø
Framkommelighet

Middels

X

Ikke
aktuelt
Ulykke med mange drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Stengt veg i veldig lang tid, lang/dårlig
omkjøring, regionale eller nasjonale
konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Ulykker i tunnel som medfører brann/utslipp av farlig gods e.l. har katastrofepotensiale med mange dødsfall/alvorlig
skadde. E136 er en viktig transportåre i regionen og spesielt vinterstid vil det være begrensede
omkjøringsmuligheter (Ikke omkjøringsmuligheter/begrensede omkjøringsmuligheter forbi Ryggtunnelen).
Omkjøringsmuligheter vil være forbi en svært rasutsatt strekning. Ulykker kan medføre utslipp av forurensende
stoffer, men konsekvenser vurderes som små. Normalt vil man ha gode muligheter for å samle opp/begrense utslipp
i tilknytning til tunneler gjennom overvannssystemer o.l.
For den delen av strekningen der tunnelene inngår er det kun ett alternativ, det er derfor ikke vurdert noen
forskjeller mellom alternativene.
Tiltak
Risikovurdering av tunneler
Det må gjennomføres egne risikovurderinger for de to tunnelene iht. tunnelsikkerhetsforskiften. Risikovurderingene
bør gjøres ifm. med videre detaljprosjektering. I risikovurderingen bør lokale nødetater inkluderes, og det bør gjøres
mer detaljerte vurderinger av behov for spesifikke sikringstiltak i tunnel (spesielt mtp. tunnelventilasjon). Behov for
og muligheter for å åpne vei vinterstid forbi Ryggtunnelen bør vurderes i risikovurderingen.
Omklassifisering av dagens E136
Dagens E136 vil kunne benyttes som omkjøringsvei forbi Mongehammartunnelen. Forbi Ryggtunnelen er det ikke
planlagt vintervedlikehold, og veien vil være stengt. Eksisterende veg må omklassifiseres og reguleringsplanen bør
beskrive omklassifisering av eksisterende veg.
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18 Jernbaneulykker som følge av aktiviteter tilknyttet ny veg

Risiko- og sårbarhetsforhold
ID 18
Jernbaneulykker som følge av aktiviteter tilknyttet ny veg
I dagens situasjon er det nærføring mellom eksisterende veg og jernbane på store deler av strekningen, og det vil
det også være med ny veg. Aktuelle risikoforhold i tilknytning til nærføring av veg og jernbane er ferdsel på
planoverganger, ferdsel nær jernbane i anleggsfase/permanent situasjon eller risiko for at kjøretøy fra vegen
havner i jernbanespor. Utbygging av ny vei kan også påvirke viltråkk og viltets bevegelser i området, som kan
medføre risiko for påkjørsel av tog.
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Det er ikke kjent noen hendelser/ulykker i dagens situasjon, men ulykker som involverer kjøretøy og tog kan
medføre fare for alvorlige personskader. En ulykke kan føre til svært redusert fremkommelighet for en
periode, ettersom både veg og jernbane kan bli stengt inntil en eventuell hendelse er håndtert og bane/veg er
ryddet og klar for åpning av trafikk igjen.
I ny situasjon vurderes risiko tilknyttet planoverganger som redusert. Ved Flatmark vil ny veg medføre behov
for å fjerne 1 planovergang (ved midtre Flatmark, trafikk ledes til planovergang ved Søndre Flatmark). Risiko
vurderes som redusert ettersom togfører vil få en mindre plankryssing å forholde seg til. Trafikkøkning på
planovergang som beholdes vil være svært marginal. Resterende planoverganger i planområdet er primært
landbrukskryssinger. Gjennomgangstrafikken på dagens veg tilknyttet disse vil reduseres/flyttes til ny veg.
I anleggsfasen vil det være arbeider på (ved omlegging alt. 1 og 2), og nært (alle alternativer) jernbane.
Sikkerheten for jernbane må da ivaretas gjennom avstands- og sikringskrav iht. teknisk regelverk for jernbane,
og egne risikovurderinger for anleggsarbeider (SHA). Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier økt fare
for ferdsel nær bane i permanent situasjon (situasjonen vurderes som uendret fra dagens situasjon for alle
alternativer). Videre er det vurdert at det ikke skal være behov for bruk av kjøretøyhinder/vegrekkverk for å
hindre at kjøretøy havner i spor ved utforkjøring. Ny veg vil ha bedre kurvatur/færre krappe svinger, og det er
heller ikke identifisert andre sikkerhetsproblemer som tilsier at det skal være behov for spesielle tiltak.
Risikoforholdet ivaretas av avstands- og sikringskrav iht. teknisk regelverk for jernbane.
Det er registrert flere tilfeller av viltpåkjørsler gjennom planområdet, men andelen påkjørsel både med
kjøretøy og tog er høyest på vestsiden av planområdet (mellom Monge og Marstein). Påkjørsel av vilt med tog
vil kunne medføre psykiske belastninger for togpersonell. Det er ikke identifisert noen forhold med ny veg som
tilsier økt risiko, ny situasjon vurderes å være tilsvarende som dagens. For jernbanen vil det være viktig at man
ikke gjennomfører tiltak på veg som medfører økt risiko for at vilt «sperres inne» mellom veg/bane (unngå
ensidig inngjerding som kan fange vilt). Det kan være aktuelt med bruk av viltgjerder ved tunnelportaler på
Mongehammartunnelen.
Barrierer
Avstandskrav og sikringskrav iht. teknisk regelverk for jernbane.
Alle tiltak innenfor 30 m. sikkerhetssone til jernbane må søkes om iht. §10 jernbaneloven

Kunnskapsstyrke
Høy
Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Ikke kommet opplysninger om spesielle utfordringer i dagens situasjon.
Vurderingene bygger på planene slik de foreligger på analysetidspunktet.
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Usikkerhet
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Risiko tilknyttet anleggsgjennomføring og ferdsel må vurderes mer detaljert
ifm. utarbeidelse av byggeplaner. Usikkerhet tilknyttet vurderinger rundt vilt
– gjort kartlegging av viltråkk ifm. KU Naturmangfold, tiltak må vurderes
videre i detaljprosjektering.

Sannsynlighet
Høy
Middels

Lav
Forklaring
X
En gang i løpet av 100 år eller sjeldnere
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ikke identifisert noen spesielle utfordringer eller sikkerhetsproblemer som tilsier økt risiko for
ulykker/konflikter mellom ny veg og eksisterende jernbane.
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels
X

X

Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Ikke
aktuelt
Ulykke med noen drepte eller alvorlig
skadde
Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser
Stengt veg/bane fra kortere til lengre
periode og begrensede
omkjøringsmuligheter, regionale
konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Ulykker som involverer kjøretøy og tog kan medføre fare for alvorlige personskader. En ulykke kan føre til
svært redusert fremkommelighet for en periode, ettersom både veg og jernbane kan bli stengt inntil en
eventuell hendelse er håndtert og bane/veg er ryddet og klar for åpning av trafikk igjen. Ulykker med
viltpåkjørsel med tog vurderes som ulykke uten noen drepte eller alvorlig skadde personer.
Tiltak
Felles planlegging
Arbeider i- og nært spor bør planlegges og risikovurderes i samråd med Bane NOR. Det må sikres at avstandskrav og
sikringskrav iht. teknisk regelverk for jernbane tilfredsstilles i områder med nærføring mellom veg og bane.
Viltkryssinger
Unngå tiltak / utforming av vei som kan stenge vilt inne i jernbanespor/veg (f.eks. unngå ensidig inngjerding som
kan fange vilt). Vurdere viltgjerder over tunnelportaler (også hensynta/unngå at vilt stenges inne mot bane).

51/72

E136 Flatmark Marstein ROS-analyse

4.

RISIKOEVALUERING OG OPPFØLGING
4.1 Risikoevaluering
En oversikt over risikonivå for de ulike konsekvenstypene er vist i egen risikomatriser.
Fargeskalaen i matrisen er ment å gi en beskrivelse av risikobildet for planlagt utbygging og
skiller mellom høy, middels og lav risiko. En sammenstilling av risikonivå for alle
konsekvenstypene (liv og helse, miljø og fremkommelighet) er visst i tabell 3.

Konsekvens

Små
konsekvenser

Sannsynlighet
Høy sannsynlighet
Middels
sannsynlighet
Lav sannsynlighet

Middels
konsekvenser

Store
konsekvenser

15
7, 8, 9
11

10, 14, 16

6

1, 2, 4, 5, 12, 18

3, 17

Figur 14: Risikomatrise for liv og helse.

Konsekvens
Sannsynlighet
Høy sannsynlighet
Middels
sannsynlighet
Lav sannsynlighet

Små
konsekvenser

Middels
konsekvenser

Store
konsekvenser

15
6, 7, 8, 9, 10, 16

14

1, 5, 17

11

3

Figur 15: Risikomatrise for miljø.

Konsekvens

Små
konsekvenser

Sannsynlighet
Høy sannsynlighet
Middels
sannsynlighet
Lav sannsynlighet

Middels
konsekvenser

Store
konsekvenser

15
7, 8

6, 9, 10, 16

2, 11

1, 4, 5, 13

3, 17

Figur 16: Risikomatrise for fremkommelighet.
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Tabell 2: Oversikt over risikovurdering fordelt på
konsekvenstype/samfunnsverdi.

ID
nr.

Uønsket hendelse

1

Jord-, flom- eller
sørpeskred

2

Steinsprang eller
steinskred

Sannsynlighet

Lav

Lav

3

Fjellskred

Lav

4

Snøskred

Lav

5

Utglidning av veg

Lav

6

Setningsskader på
jernbanefylling

Middels

7

Flom i Rauma

Middels

8

Flom i
sidevassdrag/bekker
med utløp i Rauma

Middels

9

Overvannsflom

Middels

10

Utfordrende vær- og
kjøreforhold (vind,
snøfokk)

Middels

Konsekvenstype/
samfunnsverdi
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet

11

Skogbrann

Lav

12

Skader på høyspent og
bortfall av strøm

Lav

Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø

Konsekvens
Middels
Små
Middels
Middels

13

14

Lav
Forurensning/påvirkning
drikkevann

Middels

Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet

Kunnskapsstyrke/
Usikkerhet
Høy /
Middels

Små
Stor
Stor
Store
Middels

Høy /
Middels
Høy /
Middels

Middels
Middels
Små
Middels
Stor
Små
Middels
Små
Små
Små
Små
Små
Små
Små
Små
Middels
Middels
Små
Middels

Høy/
Lav
Middels/
Middels
Middels/
Høy
Høy/
Middels
Høy/
Middels
Middels/
Middels
Lav/
Høy

Små
Middels
Små
Middels

Middels/
Høy
-

Fremkommelighet
Skader på jernbane

Risikonivå

Middels
Middels
Middels
-

Middels/
Middels
Middels/
Høy
Høy/
Høy
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ID
nr.

15

Uønsket hendelse
Anleggsarbeider i
områder med mulige
sprengstoffrester eller
blindgjengere

Sannsynlighet

Høy

Konsekvenstype/
samfunnsverdi

Konsekvens

Liv og helse

Middels

Miljø

Små

Fremkommelighet
Trafikkulykker
16

17

Middels
Trafikkulykker-/brann i
tunnel

Lav

Liv og helse
Miljø
Fremkommelighet
Liv og helse

Middels
Små
Middels
Stor

Miljø

Små

Fremkommelighet

18

Jernbaneulykker som
følge av aktiviteter
tilknyttet ny veg

Lav

Middels

Store

Liv og helse

Middels

Miljø

Små

Fremkommelighet

Middels

Risikonivå

Kunnskapsstyrke/
Usikkerhet

Middels/
Middels

Høy/
Middels
Middels/
Middels

Middels/
Middels
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4.2

Oppfølging

I tabell 4 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør
trekkes frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i kapittel 3.
Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket.

Tabell 4 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema.

Jord-, flom- eller sørpeskred
Steinsprang eller steinskred
Snøskred

Sikringstiltak skred ifm. anleggsgjennomføring
I anleggsperioden må skredfare ved tunnelpåhuggene
hensyntas ved å gjennomføre rensk av fjellsiden rett ovenfor
påhugget og etablering av midlertidige fanggjerder for
steinsprang med løsneområde høyere oppe. Gjerdene
demonteres etter at portalene er ferdig bygget.
Anleggsbelte bør hensynta behov for areal til etablering av
sikringstiltak

Steinsprang eller steinskred
Snøskred

Hensynsoner skredfare
Kartlagte skredfaresoner bør vises som hensynsoner i plankart.
Bruk av hensynsoner bør drøftes/avklares med Rauma
kommune.

Driftsfase

Anleggsfase
anleggsfase

Snøskred

anleggsfase

Steinsprang eller steinskred

Byggeplan

Skredsikringstiltak foreslått i egen skredfarevurdering
Ved tunnelpåhugg må det etableres skredsikring i form av lang
tunnelportal og fangvoll. I reguleringsplanen må det sikres at
det settes av tilstrekkelig areal for skredsikringstiltak. Vises
f.eks. som «annen veggrunn» i plankart.

Byggeplan

Jord-, flom- eller sørpeskred

byggeplan og

Faseplaner trafikk
I byggefasen må det komme frem av faseplaner hvordan det
tilretteleggelse for og hvordan ulike trafikkstrømmer skal
håndteres.

Reguleringsplan

Tilgjengelighet

Reguleringsplan
og
byggeplan og

Tiltak:

Reguleringsplan og

ID - Risiko- og
sårbarhetsforhold

I hvilken fase
tiltak er anbefalt
gjennomført.

Reguleringsplan

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak
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Utglidning av veg

Supplerende grunnundersøkelser
Supplerende undersøkelser iht. anbefalinger fra geoteknisk
rapport vil være nødvendig ifm. byggeplan.

Setningsskader på
jernbanefylling

Arealbruk for sikringstiltak
Det er viktig at det i reguleringsplanen (plankart) settes av
tilstrekkelig med areal for ev. sikringstiltak mot
jernbanefyllinger for å opprettholde jernbanens stabilitet..

Flom i Rauma

Ny veg og ev. jernbane må legges på flomsikker høyde
(200-års gjentaksintervall m. 40% klimapåslag).
Vegen må legges høyere enn modellert vannstand. Dersom
det er behov for omlegging av jernbanen må denne også
legges tilsvarende. Kulvert og stikkrenner må dimensjoneres
iht. anbefalinger fra hydrolog/VA-fag og kunne ivareta krav til
flom. Det må vurderes tiltak for å sikre drenering og hindre
oppstuving av vann oppstrøms jernbane. Oppgradering av
stikkrenner og kulverter for jernbane må vurderes ved
omlegging og bør gjøres også dersom omlegging ikke er
aktuelt. Ev. oppgradering av jernbanekulverter og stikkrenner
må gjøres i samråd med Bane NOR.

Flom i sidevassdrag/bekker
med utløp til Rauma
Overvannsflom

Anleggsfase

Setningsskader på
jernbanefylling

Reguleringspaln

Setningsmålinger I anleggsfase
I anleggsfasen må det utføres setningsmålinger for å
ivareta/sikre jernbanefyllinger nært ny veg.

Reguleringsplan og

Setningsskader på
jernbanefylling

Byggeplan

For setningsskader på jernbanefylling må løsninger avklares i
detaljprosjekteringsfase. Når linjen er avklart må det gjøres
mer detaljerte grunnboringer og undersøkelser. Spesielt ved
strekningen Skirimoen – Kverngrova og tunnelportaler

anleggsfase

Sikringstiltak steinsprang mot jernbane fra
skjæringer/tunnelportaler
Ingeniørgeolog bør vurdere og beskrive aktuelle tiltak for valgt
alternativ også mtp. jernbane. Aktuelle tiltak kan f.eks. være
rensk, bruk av fangnett o.l. Ved østre tunnelportal til
Mongehammartunnelen er det et overheng i skråning over
portalområdet der stein kan sprette videre mot banen som
bør hensyntas spesielt. I anleggsfasen bør det vurderes bruk av
vaktmannskap som klarer jernbanespor før togpassering.
Risikofylte tiltak i områder med nærføring må gjennomføres i
perioder uten trafikk på jernbanen (hvite tider) .

byggeplan

Steinsprang eller steinskred

Byggeplan og
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Skader på høyspent og bortfall
av strøm

Koordinering og samhandling med netteier
Oppfølging og koordinering mot netteier (Rauma energi) bør
inngå i entreprenørs planer for anleggsgjennomføring

Skader på jernbane

Koordinering og samhandling med Bane NOR
Videre dialog/samhandling med Bane NOR når endelig
alternativ er valgt. Når endelige løsninger/alternativ er valgt
bør det gjøres mer detaljerte vurderinger av risikoforhold
som kan påvirke jernbanen.

byggeplan
anleggsfase

Hensynssoner/krav i planen
Strømnett/infrastruktur som legges om bør vises som
oppdaterte hensynssoner i plankart.
Vurdere rekkefølgekrav for omlegging av høyspent i
planbestemmelser. Krav til koordinering med netteier.
Bruk av hensynsoner bør drøftes/avklares med Rauma
kommune.

Anleggsfase

Skader på høyspent og bortfall
av strøm

Anleggsfase

Beredskapsplaner skogbrann
Risiko for skogbrann bør ha oppmerksomhet og inngå i
risikovurderinger av planer for anleggsgjennomføring.

Anleggsfase

Skogbrann

Byggeplan og

Skjermingstiltak ved tunnelportaler
Skjermingstiltak for tunnelportaler må vurderes videre i
forbindelse med detaljprosjektering av tunneler. Behov
for/løsninger må ev. tilpasses eller komme etter bygging
dersom man opplever store utfordringer.
Temaet bør også inngå i forbindelse med risikovurderinger
av tunneler iht. tunnelsikkerhetsforskriften.

byggeplan og

Uvær og utfordrende
kjøreforhold (snøfokk)

Reguleringsplan

Flom i sidevassdrag/bekker
med utløp til Rauma

Ytterligere vurdering av grunnvannstrømninger
Grunnvannstrømninger må ev. vurderes av en hydrogeolog i
området Skiri

Reguleringsplan og

Flom i Rauma

Reguleringsplan eller
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Risikovurdering av tunneler
Det må gjennomføres egne risikovurderinger for de to
tunnelene iht. tunnelsikkerhetsforskiften. Risikovurderingene
bør gjøres ifm. med videre detaljprosjektering. I
risikovurderingen bør lokale nødetater inkluderes, og det bør
gjøres mer detaljerte vurderinger av behov for spesifikke
sikringstiltak i tunnel (spesielt mtp. tunnelventilasjon). Behov
for og muligheter for å åpne vei vinterstid forbi Ryggtunnelen
bør vurderes i risikovurderingen.

anleggsfase

Trafikkulykker-/brann i tunnel

anleggsfase

TS-revisjon før åpning av ny veg
Detaljutforming av sideterreng og overgangssoner (vegkryss,
tunnelportaler, m.m.) er avgjørende for trafikksikkerheten,
uansett valg av alternativ. Det bør utføres TS-revisjon og inspeksjon før åpning.

anleggsfase

Trafikksikkerhet

anleggsfase

Beredskapsplaner anleggsfase
I forbindelse med utbygging og anleggsgjennomføring bør det
utarbeides en beredskapsplan for håndtering av funn av
eksplosiver, og for håndtering av ulykker med
forsagere/utilsiktet sprenging.

byggeplan

Ulykker med sprengstoff /
blindgjengere

Byggeplan og

Plan for oppfølging av risiko for ulykker med
sprengstoff/blindgjengere
I forbindelse med utbygging og anleggsgjennomføring bør det
utarbeides en plan for oppfølging av problemstillingen. Det
bør gjøres en kartlegging og utarbeides en oversikt over de
aktuelle områdene. Før anleggsstart bør området klareres av
virksomhet/personell med kompetanse på eksplosivrydding.

Byggeplan og

Ulykker med sprengstoff /
blindgjengere

byggeplan og

Videre vurdering av behov for tiltak for å ivareta drikkevann
I videre planarbeid og ifm. utbyggingsplaner bør det
undersøkes/vurderes muligheter for å koble boliger/gårder
som kan få sin brønn påvirket til kommunalt vannverk. Tiltaket
vil være avhengig av kapasitet på vannverk. En hydrogeolog
bør kobles inn for å vurdere aktuelle tiltak for å sikre
drikkevannskilder i anleggsfasen.

Byggeplan

Forurensning / påvirkning av
drikkevann

Reguleringsplan eller

Kartlegging og overvåking av vassdrag
Det bør gjennomføres kartlegging og overvåking av aktuelle
vassdrag, grunnvannsbrønner og drikkevannskilder under
anleggsfasen. Drikkevannsbrønner bør prøvetas før og etter
anleggsarbeider.

Reguleringsplan og

Forurensning / påvirkning av
drikkevann

Byggeplan og
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Viltkryssinger
Unngå tiltak / utforming av vei som kan stenge vilt inne i
jernbanespor/veg (f.eks. unngå ensidig inngjerding som kan
fange vilt). Vurdere viltgjerder over tunnelportaler (også
hensynta/unngå at vilt stenges inne mot bane).

anleggsfase

Jernbaneulykker som følge av
aktiviteter tilknyttet ny veg

byggeplan og

Felles planlegging
Arbeider i- og nært spor bør planlegges og risikovurderes i
samråd med Bane NOR. Det må sikres at avstandskrav og
sikringskrav iht. teknisk regelverk for jernbane tilfredsstilles i
områder med nærføring mellom veg og bane.

byggeplan

Jernbaneulykker som følge av
aktiviteter tilknyttet ny veg

Reguleringsplan og

Omklassifisering av dagens E136
Dagens E136 vil kunne benyttes som omkjøringsvei forbi
Mongehammaren. Forbi Ryggtunnelen er det ikke planlagt
vintervedlikehold, og veien vil være stengt. Eksisterende veg
må omklassifiseres og reguleringsplanen bør beskrive
omklassifisering av eksisterende veg.

Reguleringsplan og

Trafikkulykker-/brann i tunnel

Reguleringsplan
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5.

OPPSUMMERING
Det er gjennomført en ROS-analyse for reguleringsplanen for ny E136 på
strekningen Flatmark - Marstein iht. plan- og bygningslovens § 4-3. Hensikten
med analysen er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold
som følge av planlagt utbygging. Risiko- og sårbarhet vurderes ut ifra uønskede
hendelser som vil kunne medføre risiko for liv og helse, miljø eller
fremkommelighet (primært for vegnettet, jernbane vurderes i en hendelse).
Det planlagte utbyggingstiltaket går igjennom ett område som er svært sårbart
for naturfarer, spesielt mtp. skred og flom. En av hensiktene med planen er
redusere sårbarhet og risiko for skred gjennom å bygge en ny veg, mindre
utsatt for skred og som bl.a. legges i tunnel forbi de mest skredutsatte
områdene. Det forventes at ny veg vil gi en bedring fra dagens situasjon både
mtp. naturfarer (skred/flom) og risiko for trafikkulykker.
Det er ikke identifisert noen signifikant forskjell mellom de forskjellige
alternativene i forhold til risiko- og sårbarhet. Alle alternativene lar seg løse
uten å gi økt risiko, men i vurderingene av dette er det ikke hensyntatt
kostnader til ev. sikringstiltak o.l.
Nye/endrede risikoforhold som følge av planforslaget er primært knyttet til
aktiviteter som har sammenheng med anleggsvirksomhet og utbygging. Der det
vurderes aktiviteter som kan påvirke drikkevann, anleggsarbeider i områder
med sprengstoffrester/blindgjengere fra krigen, og skader på jernbanen som
følge av anleggsarbeider nært på som de risikoforholdene med høyest risiko.
Det er imidlertid høy usikkerhet omkring disse vurderingene, og risiko vil kunne
reduseres gjennom foreslåtte tiltak og videre vurderinger/oppfølging i
planarbeidet og detaljprosjektering.
Ny veg medfører utbygging av 2 nye tunneler over 500 m. Tunnelene medfører
ny risiko for planområdet i form av trafikkulykker/brann i tunnel som er et
scenario med potensielt svært katastrofale konsekvenser. Ved en ulykke i
tunnel vil det være begrenset med omkjøringsmuligheter for
gjennomgangstrafikk. Ettersom tunnelene er over 500 m stilles det særlige krav
til sikkerhetsgodkjenning og utførelse av mer detaljerte risikovurderinger for
tunnelene ifm. byggeplan, som skal bidra til å vurdere behov for sikkerhetstiltak
utover Statens vegvesen sine gjeldende krav/håndbøker.
Det er ikke identifisert noen hendelser/risikoforhold som tilsier at planlagt
arealbruk ikke er egnet til planlagte formål, men det vil være behov for å
gjennomføre forskjellige tiltak for sikre seg mot uønskede konsekvenser ifm. de
aktuelle hendelsene og risikoforholdene.
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VEDLEGG 1: SJEKKLISTE RISIKOIDENTIFISERING.
Er et risikoforhold aktuelt, tas det med videre til risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse
Hendelse/Situasjon/

Akt

Risikoforhold - ID

uelt

Kommentar

(ja/
nei)

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av?
Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid.
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
1. Jordskred

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for jordskred.
Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen på bakgrunn
av vurderinger gjort i skredfarevurdering.

2. Flomskred

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for flomskred.
Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen på bakgrunn
av vurderinger gjort i skredfarevurdering.

3. Sørpeskred

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for
sørpeskred. Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen
på bakgrunn av vurderinger gjort i skredfarevurdering.

4. Steinsprang eller steinskred

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for
steinsprang. Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen
på bakgrunn av vurderinger gjort i skredfarevurdering.

5. Fjellskred

Ja

NVE har kartlagt faresoner for fjellskred i Romsdalen.
Ett område har utløpsområde mot planområdet og ny
veg. Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen.

6. Snøskred

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for snøskred.
Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen på bakgrunn
av vurderinger gjort i skredfarevurdering.

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av vegbanen.

Ja

Planområdet ligger under marin grense. Ny veg legges
over områder med varierende løsmassedekke.
Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen.

8. Kvikkleireskred

Nei

Planområdet ligger under marin grense, men
kvikkleire er vurdert i egen geoteknisk rapport som
vurderer kvikkleireskred (områdestabilitet) som
akseptabel.

9. Undersjøiske skred, fare for utglidning av sjøbunn.

Nei

Risikoforholdet er ikke aktuelt.

Hendelse/Situasjon/

Akt

Kommentar

Risikoforhold - ID

uelt
(ja/
nei)

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

Ja

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for flom.
Risikoforholdet vurderes i ROS-analysen på bakgrunn
av vurderinger gjort i flomsonekartlegging.

11. Flom i bekk

Ja

Aktsomhetsområde, konklusjoner rapport
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Hendelse/Situasjon/

Akt

Risikoforhold - ID

uelt

Kommentar

(ja/
nei)
Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
12. Snøfokk

Ja

13. Isgang

Nei

(Broer er ofte utsatt, særlig lave broer)
14. Bølger

Nei

15. Stormflo

Nei

16. Vindutsatt (inkl. lokale forhold, f.eks. kastevind)

Ja

17. Sandflukt

Nei

18. Store nedbørsmengder, intens nedbør

Ja

Fremtidig klima og perioder med ekstrem nedbør.

Hendelse/Situasjon/

Akt

Kommentar

Risikoforhold - ID

uelt

(som fører til overvann)

(ja/
nei)
Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
19. Isnedfall

Ja

Aktuelt ifm. tunnelportaler, skjæringer, bruer

Ja

Skjæringer

(Primært relatert til skjæringer, tunnelportaler og under broer)

20. Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæring. Høye skjæringer
over 10 m.
21. Skogbrann/lyngbrann

Ja

22. Annen naturfare (f.eks.

Nei

sprengkulde/frost/tele/tørke/nedbørsmangel, jordskjelv – ifm.
bru/tunnel)

Hendelse/Situasjon/

Akt

Risikoforhold - ID

uelt

Kommentar

(ja/
nei)

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med ?
23. Omkjøringsmuligheter

Ja

24. Adkomst til jernbane, havn, flyplass

Ja

25. Tilkomst for nødetater

Ja

26. Adkomst sykehus/helseinstitusjoner

Nei

Anleggsgjennomføring nært jernbane
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Hendelse/Situasjon/

Akt

Risikoforhold - ID

uelt

Kommentar

(ja/
nei)

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
27. Skole/barnehage

Nei

28. Sykehus/helseinstitusjon

Nei

29. Flyplass/jernbane /havn/bussterminal

Ja

30. Vannforsyning (drikkevannskilder- og ledninger)

Ja

31. Avløpsinstallasjoner

Nei

32. Kraftforsyning, og datakommunikasjon

Ja

Omlegging av strømnett

33. Militære installasjoner

Ja

Rester av sprengstoff/blindgjengere

Hendelse/Situasjon/

Akt

Kommentar

Risikoforhold - ID

uelt

Jernbane

(f.eks. kabel i bakken luftspenn eller trafostasjoner)

(ja/
nei)

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
34. Økt ulykkesrisiko

Nei

(f.eks. viltpåkjørsler, utforkjøringer og andre trafikkulykker)

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

Ja

trafikksikkerhetsrevisjon
36. Økt trafikk

Ja

Tunneler

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

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

Nei

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

Nei

39. Forurenset grunn

Nei

40. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare

Ja

41. Annen fare i omgivelsene

Nei

42. Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket

Nei

Vurderes under skred/steinsprang

hendelse
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