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SAMMENDRAG
Bakgrunnen for prosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er at strekningen er
svært rasutsatt og har mange ulykker. Det er behov for å utbedre strekningen med
tanke på sikkerhet og kapasitet. Strekningen har stor trafikk og er en viktig
forbindelse både nasjonalt og lokalt.

RambøllSweco har i detaljplanfase utført en forenklet risikovurdering mht. Sikkerhet,
Helse og Arbeidsmiljø (SHA). Med «forenklet» menes det at risikovurderingen er
tilpasset inneværende plannivå, detaljplanfasen, ved at risiko er vurdert kvalitativt
med utgangspunkt i kriteriene usikkerhet, kontroll og barrierenes godhet.

Denne rapporten dokumenterer farene (restrisiko) og tiltakene som skal overføres til
neste planfase.

Gjennom den forenklede risikovurderingen har det fremkommet totalt 287 farer for
hele strekningen mellom Helle/Stanghelle og Arna. Risikonivået er vurdert ut ifra at
tiltakene som er aktuelle for detaljplanfasen er implementert.

Følgende risiko i de ulike kategoriene har da blitt identifisert:

Antall farer: 49

Antall farer: 165

Antall farer: 73
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Med følgende antall farer fordelt på risikonivå og strekning:

Tabell 1- Antall farer fordelt på risikonivå og strekning etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra
detaljplanfasen er implementert.

Risikonivå Antall farer
Område Øst
(Stanghelle/ Helle
– Vaksdal)

Antall farer
Område Midt
(Vaksdal –
Trengereid)

Antall farer
Område Vest
(Trengereid –
Arna/Arnadalen)

21 19 9

60 59 46

26 23 24

Restrisikoen fra detaljplanfasen må reduseres ytterligere gjennom risikovurderinger
ifm. neste planfase og sikker-jobb-analyser, risikoreduserende tiltak og andre
aktiviteter i utførelsesfasen.

Alle relevante spesifikke tiltak overføres etter ferdig prosjektering, til prosjektets
SHA-plan for videre oppfølging.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen (SVV) og Bane NOR for å
prosjektere ny veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16
og Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det skal utarbeides en felles statlig
reguleringsplan for veg og bane med tilhørende konsekvensutredning for den ca. 30
km lange strekningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er
planmyndighet.

Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og
nasjonalt med stor trafikk, samtidig som at strekningen er svært utsatt for ras og
har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfredsstiller heller ikke EU sine
tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og redusert
reisetid.

Figur 1 - Oversiktskart som viser veg- og jernbanetraseen fra Stanghelle i øst til Arna i vest
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Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på ca. 8-9 km samt to nye
stasjoner; Vaksdal og Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon, og
nord for Stanghelle skal ny bane koples på dagens jernbanetrasé. På hele
strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.

Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner på
Trengereid, Vaksdal og Helle.

Stanghelle-Vaksdal Vaksdal-Trengereid Trengereid-Arna
Jernbane Vaksdalstunnelen Skulstadtunnelen Arnatunnelen

E16 Berrfjelltunnelen (ett løp) Raudnipatunnelen (ett løp) Tunesfjelltunnelen (to løp)

Som del av massehåndteringen planlegges det at Hardangervegen FV 49 opp
Trengereiddalen blir utvidet med krabbefelt, samt at det etableres ny gang- og
sykkelveg fra Trengereid til Gullbotn.

På Vaksdal skal det utarbeides planforslag for to ulike løsninger. Begge løsningene
er utredet i dette prosjektet. I planforslag B1 ligger jernbanestasjonen og ny E16
samlet rett øst for Vaksdal senter. I planforslag B2 ligger jernbanestasjonen rett øst
for dagens E16, mens ny E16 ligger utenfor sentrum, oppe i Tolåsen.

1.2 Formål
Denne rapporten dokumenterer den forenklede risikovurderingen som er utarbeidet
ifm. detaljplan for å ivareta kravene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) [1]. Risikovurderingen har
identifisert, analysert og evaluert risiko som skal overføres til neste planfase
og/eller utførelsesfasen. Vurderingen har som formål å gi en fremstilling av risiko
for menneskers liv og helse (arbeidstakere og tredjeperson), forbundet med de
planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Alle sentrale faggrupper i prosjektet har
vært involvert og bidratt med innspill til denne rapporten.

Entreprisestrategi er ikke endelig valgt.

Alle relevante farer og tiltak overføres til neste planfase for oppfølging og videre til
prosjektets SHA-plan før utførelsesfasen starter.
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1.3 Byggherreforskriftens krav til de prosjekterende
I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser, (Byggherreforskriften; BHF) §17 [1] skal de prosjekterende under
utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger.

De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. §
12. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften
§ 8 (1) første ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.

1.4 Avgrensninger
Følgende avgrensninger gjelder for denne risikovurderingen:

· Risikovurderingen er forenklet og kvalitativ, og er tilpasset gjeldende
plannivå (Teknisk detaljplan).

· Risikovurderingen er geografisk avgrenset til strekningen Arna – Stanghelle.
· Risikovurderingen inkluderer potensielle farer knyttet til de planlagte

arbeidsoperasjonene og lokale forhold i forbindelse utbyggingen av veg og
bane på strekningen Arna – Stanghelle, per september 2020.

· Risikovurderingen inkluderer farer for arbeidstakerne på bygge- og
anleggsområdet og umiddelbart tilgrensende områder, samt for 3. person.

· Risikovurderingen inkluderer operasjoner som er spesielle for dette
prosjektet eller som utføres under omstendigheter som gjør de særegne i en
risikokontekst. Operasjoner som involverer gjentagende kjent risiko, og som
er vanlige i tilsvarende prosjekter, er ikke inkludert i denne risikovurderingen.

· Tilsiktede hendelser (hærverk, sabotasje, etc.) er ikke en del av
risikovurderingen.

· Driftsmessige forhold (pålitelighet, vedlikeholdbarhet og oppetid) er ikke en
del av risikovurdering. Disse forholdene håndteres gjennom RAMS-
prosessen.

1.5 Forutsetninger
Følgende forutsetninger gjelder for denne risikovurderingen:
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· Risikovurderingen bygger på planverk og prosjekterte løsninger per
september 2020.

· Lov- og forskriftskrav samt kontraktkrav legges til grunn for
risikovurderingen. Dette omfatter bl.a. at entreprenørene gjennomfører
sikker-jobb analyser (SJA), når dette vurderes som nødvendig og i forkant av
risikofylte operasjoner som ikke dekkes av standard instrukser.

· Alt mannskap skal inneha nødvendige sertifikater, skal ha gjennomført
nødvendige kurs, og ha de nødvendige godkjennelser som kreves for å utføre
de arbeider som inngår i prosjektet. Dette inkluderer Bane NORs og SVV
sikkerhetskurs.

· De risikoreduserende tiltakene som er identifisert i denne analysen må
vurderes og følges opp på senere plannivåer (byggeplan og i utførelsesfasen).

· Ettersom entrepriseoppdeling ikke er bestemt, er det kun gitt forslag for å
belyse muligheter for anleggsområde. Det er likevel for hvert alternativ opptil
entreprenør /strategi.

1.6 Terminologi
Tabell 2 - Terminologi.

Forkortelse/begrep Definisjon

BHF Byggherreforskriften
FA Fagansvarlig
HMS Helse, miljø og sikkerhet.
KL Kontaktledning
KP Koordinator i prosjekteringsfasen: Enhver fysisk eller juridisk person

som sørger for koordinering av prosjektering på vegne av
byggherren iht. avtale, jf BHF § 4 e) og BHF § 13.

RAMS Reliability, availability, maintainability og safety
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Strossing Utvidelse av tverrsnitt i eksisterende tunnel
Stuff Arbeidsfront i tunnel der det foregår boring, sprengning og

utlasting
SVV Statens vegvesen
TE Totalentreprenør
Tverrslag Ekstra tilkomsttunnel for driving av hovedtunnel
VA Vann og avløp
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2 METODE

2.1 Organisering av arbeidet
I detaljplanfasen er det utført en forenklet risikovurdering i form av analysemøter
med prosjektmedarbeidere fra Bane NOR, SVV og RambøllSweco. Risikovurderingen
har tatt utgangspunkt i SHA-risikoregisteret (fareloggen for SHA) som er fulgt opp
under prosjekteringen og innspill fra andre fagrapporter.

2.2 Analysemøte
Fagpersonene som deltok på analysemøtet 12.05.2020 er listet opp i tabell 2.

Tabell 3 - Deltakere på SHA analysemøte 12.05.2020.

Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet
Elisabeth Folkestad Prosjektkoordinator Bane NOR
Leif Kvarme RAMS-rådgiver Bane NOR
Mari B Nieuwenhuizen Trainee Bane NOR
Kjartan Madsen SHA rådgiver Bane NOR
Kristian Tindvik Sletten Ass Prosjektleder Bane NOR
Marte Thorsen Ytre miljø-rådgiver Bane NOR
Idar Reistad Planleggingsleder SVV
Olav Lofthus Fagansvarlig veg SVV
Jan Håvard Øverland Oppdragsleder Rambøll Sweco
Rolf P. Høydal Disiplinleder bane og

stasjon
Rambøll Sweco

Nils Arne Instanes Disiplinleder veg og
underbygning bane

Rambøll Sweco

Lars O. Ødegaard FA trafikk og kollektiv Rambøll Sweco
Signe Oma Engevik Prosessleder/ FA SHA Rambøll Sweco
Polina Kalinina Scribe/ SHA-rådgiver Rambøll Sweco
Gunnar Tørnkvist Massedeponi Rambøll Sweco
Øystein Strand Lohne Geologi Rambøll Sweco
Jan Rohde FA anleggsgjennomføring Rambøll Sweco
Ole Johan Massedeponi Rambøll Sweco
Espen Eidsvåg Geologi Rambøll Sweco



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

12 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

I etterkant av møtet ble analyseskjemaet med resultat gått igjennom med en del av
møtedeltakerne for innspill og kommentarer, og relevante kommentarer ble
implementert. I tillegg ble det også avholdt noen nye analysemøter med
fagansvarlige som ikke hadde mulighet til å stille i møtet 12.05.2020. Disse er listet
opp i tabell 3 under.

Tabell 4 - SHA analysemøter med fagansvarlige som ikke var med i møtet 12.05.2020.

I september 2020 er risikovurderingen igjen gått igjennom for å fange opp de siste
endringene i prosjektet.

Ut ifra den totale gruppens sammensetning vurderes det som sannsynlig at de mest
sentrale farer og grensesnitt er identifisert og analysert gitt inneværende planfase.

2.3 Fareidentifisering
Byggherreforskriften [1] presenterer 16 typer bygge-/anleggsaktiviteter som kan
innebære fare for liv og helse. Samtidig har Rådgivende Ingeniørers Forening
utarbeidet en Veiledning for SHA m/sjekklister [2], som i tillegg til sjekkpunktene
fra Byggherreforskriften, har blitt benyttet som grunnlag for fareidentifisering og
risikovurdering i dette prosjektet.

2.4 Kategorisering av risiko
Det er benyttet en forenklet metodikk mht. risikovurdering. Med «forenklet» menes
at risikovurderingen er tilpasset gjeldende tidlige plannivå, detaljplanfasen, ved at
risiko er vurdert kvalitativt med utgangspunkt i kriteriene usikkerhet, kontroll og
barrierenes godhet.

Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet
Espen Eidsvåg Geologi Rambøll Sweco
Marita Sørbø FA Støy Rambøll Sweco
Anders Roberg FA KL og banestrøm Rambøll Sweco
Ingvild Lundebø VA Rambøll Sweco
Eirik Grønstøl FA brann Rambøll Sweco
Alexandra Griesfeller Luft Rambøll Sweco
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Risikonivået er vurdert ut ifra tiltakene som er implementert i detaljplanfasen.

Figur 2 – Metodikk for risikobilde

2.5 Oppfølging av identifiserte farer og tiltak mot prosjekterende
Arbeidet med SHA har pågått gjennom forprosjektet og detaljplanfasen og har vært
ledet av prosjektets SHA-Fagsjef. Alle relevante farer og tiltak overføres til neste
planfase for oppfølging og videre til prosjektets SHA-plan før utførelsesfasen
starter.

Høy usikkerhet, lite kontroll, dårlige barrierer

Middels usikkerhet, delvis kontroll, relativt gode barrierer

Liten usikkerhet, kontroll, gode barrierer
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3 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT

3.1 Generell orientering
Strekningen mellom Helle/Stanghelle og Arna er ca. 30 km og er inndelt i Område
Øst, Midt og Vest. Strekningen er delt inn i 3 hovedkategorier; dagsone og stasjon,
tunell med tverrslag (til sjø og veg) og deponiområder. Innenfor hver hovedkategori
er det valgt å følge geografisk lokasjon fra øst til vest.

3.1.1 Område Øst (Stanghelle/ Helle -Vaksdal)
ID 1. Dagsone Helle
ID 2. Dagsone Stanghelle
ID 3. Tunnelstrekning fra Helle/Stanghelle til Vaksdal

· Tverrslag området Fossmark-Svabakken
ID 4. Deponiområde Dalehagen
ID 5. Deponiområde Idlasund – Stanghelle

3.1.2 Område Midt (Vaksdal – Trengereid)
ID 6. Dagsone Vaksdal (Alternativ B1og B2)
ID 7. Tunnelstrekning fra Vaksdal til Trengereid

· Tverrslag Boge kai
· Tverrslag Langhelleneset

ID 8. Dagsone Trengereid
ID 9. Deponiområde Trengereiddalen
ID 10. Deponiområde Vestredalen

3.1.3 Område Vest (Trengereid – Arna/Arnadalen)
ID 11.  Tunnelstrekning fra Trengereid til Arna

· Tverrslag Romslo
· Tverrslag Takvam

ID 12.  Dagsone Arna/Asko og Arna stasjon
ID 13.  Riggområde Espeland nord
ID 14.  Deponiområde Tangelandsheia
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I de kommende delkapitlene beskrives tiltaket, med tilhørende lokasjoner, fra øst til
vest.

3.2 Område Øst (Stanghelle/ Helle -Vaksdal)

3.2.1 Dagsone Helle
Lengst nord i planområdet begynner ny E16 med påkobling til dagens E16 i den
sørlige portalen på Helletunnelen. Det bygges ny vegtunnel for E16 til Vaksdal
(Berrfjelltunnelen), som starter ved siden av den eksisterende Lågaskartunnelen til
Stanghelle. Den eksisterende tunnelen vil bli nedklassifisert til lokalveg. Et nytt,
kanalisert T-kryss vil håndtere trafikken til og fra Stanghelle og Helle. Kryssområdet
får busslommer i begge retninger samt en kulvert under vegen for trafikk til og fra
området øst for ny E16. Et nytt teknisk bygg blir plassert langs vegen utenfor
Lågaskartunnelen. Et stykke inn i den nye E16-tunnelen mot Vaksdal
(Berrfjelltunnelen), må det plasseres en rømningstunnel ut i dagen. Denne kommer
ut i et område utenfor søndre portal på Lågaskartunnelen, ved siden av
Vaksdalsvegen.

Figur 3 – Ny situasjon i dagsonen på Helle sett fra nord

Arbeidene vil kreve midlertidig omlegging av eksisterende E16, bygging av kulvert,
etablering av støyskjermer, graving, sprengning og masseforflytning. Ved
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innredning i tunnel, kan det være aktuelt å benytte deler av planlagt massedeponi
ved Dalehagen til lagring av materialer og utstyr.

3.2.3 Dagsone Stanghelle
Ny jernbanetrasé kobler seg på eksisterende spor rett nord for Dalevågen på
Stanghelle. For å få til en god tilkobling, må det gjøres forholdsvis store terreng-
inngrep. Det vil bli tilrettelagt for fremtidig videreføring med jernbanetunnel mot
Voss.

Figur 4 – Ny situasjon i dagsonen på Stanghelle sett fra øst

Det bygges ny bru over Dalevågen og Ardalsvegen. Brua går direkte over i ny
jernbanestasjon, plassert i området rett vest for butikken på Stanghelle.

Krysset på dagens E16 vil ikke bli flyttet, men det må etableres to nye kryss for å
erstatte dagens tilkomst til Lågaskarvegen og til områdene øst for dagens E16.
Dagens E16 vil bli nedklassifisert til lokalveg, og snevret inn med nye fortau og
busslommer. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og parkering mellom
stasjonen og dagens E16. Dagens gangruter vil til en viss grad bli opprettholdt, og
det blir etablert en gangbru over sporene for å binde sammen plattformene og de to
områdene som er skilt av stasjonen. Rett etter stasjonen, går jernbanetraséen inn
under kryssområdet, i tunnel til Vaksdal (Vaksdalstunnelen). Teknisk bygg for
banetunnelen plasseres langs dagens E16, sørøst for tunnelen. Ardalsvegen legges
om.
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Figur 5 – Ny situasjon i dagsonen på Stanghelle sett fra vest

Et stykke sør for Stanghelle møtes tunnelene for jernbane (Vaksdalstunnelen) og E16
(Berrfjelltunnelen), og de går parallelt videre mot Vaksdal.

Anleggsarbeider i område nord for Dalevågen, med tilkobling til eksisterende
jernbane omfatter bl.a. riving av boliger, etablering av anleggsveg og riggområde,
sprengning av forskjæring ny jernbane, etablering av område for midlertidig
omlegging av dagens spor, bygging av midlertidig spor, trafikkomlegging, bygging
av landkar Dalevågen nord. Det vil være trafikkavvikling på spor under
anleggsarbeidene. Arbeidene må tilpasses togavviklingen. Det må sprenges og vil
være massetransport.

Det bygges ny bru over Dalevågen og Ardalsvegen. Landkar og alle fundamenter må
fundamenteres med peler. En stor pelerigg på flåte benyttes for pelearbeidene.
Flåten manøvreres inn enten under eksisterende jernbanebru eller settes sammen av
elementer transport på veg eller jernbane. Arbeidene i sjøen vil trolig bli utført ved
hjelp av flåte med mobilkran. Arbeidene vil kreve avsatt plass til riggområde.

I område syd for Dalevågen med stasjonsområde skal kulvert, portal og
stasjonsplattform bygges. Det skal gjøres forberedende arbeider og tilrigging, E16
og lokalveger omlegges. Det skal etableres rassikring over skredutsatte områder
(forskjæring og tunnelpåhugg), byggegrop for stasjon/kulvert og forskjæring for
tunnel. I forbindelse med etablering av byggegrop skal det spuntes og graves ut et
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relativt stort massvolum. Omfattende spuntarbeider vil foregå tett på E16- trafikk.
Sikringsarbeider vil foregå høyt oppe over tunnelpåhugg mot vest.

3.2.3 Tunnelstrekningen Helle/Stanghelle – Vaksdal, tverrslag i området
Fossmark–Svabakken
På denne strekningen er det på nåværende tidspunkt planlagt 2 angrepspunkter, a)
ved Helle for utkjøring til Dalehagen og b) ved området Fossmark–Svabakken
(Fossmark, Linnebakkane, Gamle Fossen eller Svabakken) med et tverrslag til sjø.
For tunneldriving vil det være arbeider på/bak stuff, sprengning, utlasting,
transport, stabilitetssikring og evt. injeksjon under høyt trykk. Det vil være støy og
rystelser fra tunneldriving nær bebyggelse. For innredning vil det være mange
aktiviteter og flere arbeidslag, veg, VA, vann- og frostsikring på begrenset område.

Tverrslag (området Fossmark–Svabakken) benyttes for utkjøring av tunnelmasser
midt på strekningen. Mengden som kjøres ut til sjø gjennom ett av tverrslagene vil
avhenge av disponering av Dalehagen. Etter tunneldrivingen foretas bunnrensk,
fjerning av anleggsvegen fra tunneldrivingen. Tverrslagene ut til sjø vil bidra til å
begrense massetransport langs E16. I forbindelse med driving via ett av tverrslagene
ved Fossmark vil det være arbeid i strandsonen, transport og tipping i sjø,
massetransport på, av og langs E16 samt støy.

3.2.4 Deponiområde Dalehagen
Dalehagen deponi ligger ca. 2,5 km nord for Helle i umiddelbar nærhet av
eksisterende E16. Dalehagen kan benyttes til lagring av utstyr, knusing og sortering
av masser og mellomlagring av masser. Det vil være massetransport/anleggstrafikk
på offentlig veg (E16). Mulig skredfare inn mot dalsiden ved Dalehagen. Støy fra
knusing.

3.2.5 Deponiområde Idlasund – Stanghelle
Deponiområde ligger på vestsiden av Idlasundet, omtrent midt mellom Helle og
Stanghelle. Området er egnet for å lagre massene som sprenges ut for påkoblingen
til den eksisterende Vossebanen nord for Dalevågen. Det er i dag ikke
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vegforbindelse mellom Idlasundet og påkoblingsområdet som skal sprenges ut ved
Dalevågen. Ved å etablere midlertidig anleggsveg vest for jernbanelinja kan
massetransport til deponi ved Idlasundet skje utenom offentlig veg. Som mulig
tilkomst til området reguleres også en midlertidig bru over Idlasundet. Denne brua
kobles til kryssområdet ved Helle med en kort tunnel. Tilkomst for deponering vil
skje fra sørenden av området.

3.3 Område Midt (Vaksdal – Trengereid)

3.3.1 Dagsone Vaksdal
På Vaksdal skal det utarbeides planforslag for to ulike løsninger, B1 og B2. I
planforslag B1 ligger jernbanestasjonen og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal
senter.

Figur 6 – Utklipp fra modell for planforslag B1 på Vaksdal. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med
tunnelramper til Boga- og Jamnatunnelen

I B2 ligger jernbanestasjonen på bru, rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger
utenfor sentrum, oppe i Tolåsen.
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Figur 7 - Utklipp fra modell for planforslag B2 på Vaksdal. Viser de to dagsonene og tunnelsystemet,
med tunnelramper til Boga- og Jamnatunnelen

I både B1 og B2 blir koblingen mellom begge sider av Vaksdal sentrum og ny E16
løst med ramper i fjell. Den nye Berrfjelltunnelen mellom Helle og Vaksdal sentrum
har tunnelramper av og på som kobler seg på den eksisterende Jamnatunnelen med
en ny rundkjøring. På samme måte har den nye Raudnipatunnelen mellom Vaksdal
og Trengereid tunnelramper som kobler seg på den eksisterende Bogatunnelen med
en ny rundkjøring.

Vaksdal B1

Ny jernbanestasjon og E16 ligger plassert like øst for Vaksdal senter. Den nye
jernbanetunnelen (Vaksdalstunnelen) fra Stanghelle passerer like under
Jamnatunnelen, og kommer ut til den nye stasjonen på Vaksdal. Etter stasjonen går
jernbanen direkte inn i den nye jernbanetunnelen (Skulstadtunnelen) mot
Trengereid. Den nye Berrfjelltunnelen (E16) fra Helle passerer også like under den
eksisterende Jamnatunnelen. Ny E16 kommer ut parallelt med jernbanen i en kort
dagsone uten kryss, men med havarilommer i begge retninger. Den fortsetter så inn
i den nye Raudnipatunnelen mot Trengereid.
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Figur 8 - Ny situasjon for planforslag B1 på Vaksdal sett fra nordvest. Ny stasjon og E16 øst for
Vaksdal senter

Ny E16 og jernbane ligger plassert slik at lokalvegsystemet og eksisterende E16 må
legges om. Det vil bli plassert en ny rundkjøring rett øst for dagens kryss for å koble
dette vegsystemet sammen. Avslutningen på Bogatunnelen legges om og føres ut i
rundkjøringen. Det bygges ny bru over elven, og nye busslommer blir plassert langs
det som tidligere var E16. Lokalvegen mot nedre deler av Vaksdal, som i dag går
under E16, blir hevet og legges over portalene til ny veg- og banetunnel. Det er
plassert trapper og heiser som kobler denne lokalvegen sammen med de to
plattformene. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og parkering ved siden av
stasjonen, rett nord for Vaksdal senter. Elven ligger i samme løp som tidligere, og
passerer under ny E16 og jernbane. Langs elven er det også plassert en
gangforbindelse, som kobler sammen områdene øst og vest for ny veg og bane.
Tekniske bygg blir plassert inne i den nedlagte delen av Bogatunnelen samt langs
vegen utenfor Jamnatunnelen.

Tunnelene for veg (Raudnipatunnelen) og jernbane (Skulstadtunnelen) går parallelt
videre mot Trengereid.

Forberedende arbeider i anleggsperioden vil bestå av omlegging av infrastruktur,
VA-anlegg, sikring av skredutsatte områder, rydding av vegetasjon, rivning av
innløste bygninger, etablering av midlertidige veger, omkjøringer, trafikkomlegging.
Grentunnel til eksisterende E16-tunnel (Bogetunnelen) drives med massetransport
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ev. til Trengereid. Det vil være kranoperasjoner ifm. etablering av bru over elva. Det
vil være omfattende spuntarbeider og arbeid i høyden.

Det skal utføres sprengningsarbeider av høye bergskjæringer og utføres arbeider
inntil utsprengt bergskjæring. Det vil være massetransport på en lokalveg med bru
som i dag er i dårlig stand. Det er naboer og skolebarn i området som må krysse
anleggsområdet i anleggsfasen. Det vil være flere trafikkomlegginger i
anleggsperioden samt etablering av permanent lokalvegsystem. Nærliggende
boliger vil bli eksponert for støv og støy.

Vaksdal B2

Ny jernbanestasjon ligger plassert rett øst for dagens E16, mens ny E16 ligger
plassert oppe i Tolåsen.

 Figur 9 - Ny situasjon for planforslag B2. Viser den nye situasjonen langs dagens E16 og ny E16 i
Tolåsen.

Den nye jernbanetunnelen (Vaksdalstunnelen) fra Stanghelle kommer ut til den nye
stasjonen på Vaksdal, som ligger på en brukonstruksjon over dalen. Konstruksjonen
ligger så høyt at det er passering under for lokalvegene. Etter stasjonen går
jernbanen direkte inn i den nye jernbanetunnelen (Skulstadtunnelen) mot
Trengereid.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

23 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Figur 10 - Ny situasjon i dagsonen for planforslag B2 på Vaksdal. Ny stasjon på bru over dalen

Ny jernbane krysser dalen, men ligge så høyt over det lokale vegsystemet i dalføret
at dette ikke må legges om. I Tolåsen må lokalvegen til Sædalen legges over ny E16.
Det er plassert trapper og heiser som kobler området under stasjonen sammen med
de to plattformene. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og parkering ved
siden av stasjonen, på østsiden. Driftsveg opp til de to plattformene er løst i nord,
fra eksisterende E16 og fra området rundt idrettsbanen. Her er det også plassert et
teknisk bygg. I sør er det driftstilkomst fra Brualeitet til østre plattform ved portal til
Skulstadtunnelen. Elven ligger uendret, utenom søylepunktene for
stasjonskonstruksjonen. Langs elven er det plassert en gangforbindelse, som kobler
sammen området ved Vaksdal senter og områdene øst for stasjonen. Eksisterende
E16 blir omklassifisert.

Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke nord for Vaksdal, og den nye
Berrfjelltunnelen (E16) fra Helle svinger østover og kommer ut i en kort dagsone i
Tolåsen. Dagsonen er uten kryss, men har havarilommer i begge retninger. Det må
bygges en bru for E16 over elven. Tunnelen fra Helle kommer ut lavere enn vegen
oppover dalen, så denne er lagt om, over portalen. Tekniske bygg ligger inne i
tunnelene. En driftsveg er plassert fra lokalvegen bort til den nordre tunnelportalen.
E16 fortsetter inn i den nye Raudnipatunnelen mot Trengereid.

Et stykke etter Vaksdal møtes tunnelene for bane og E16 igjen, og de går parallelt
videre mot Trengereid.

Anleggsarbeidene med jernbane vil medføre rivning av bygninger og omlegging av
Brualeite for trafikkavvikling i anleggsperiode. Det skal etableres forskjæring mot
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vest/Trengereid for jernbanetunnel inkl. ev. driving av tunnel samt portal mot
Trengereid. For etablering av forskjæring og tunnelpåhugg mot Trengereid må det
etableres midlertidig lokalveg til Brualeite. Det etableres fylling ved tunnelinngang
mot øst, inkludert fremtidig midlertidig adkomst inn på ny E16. Det skal etableres
forskjæring, 30-50 m tunnel og portal mot Stanghelle. Ny bru og stasjon bygges.
Bygging av jernbanebrua vil kreve tiltak for lokaltrafikken langs Brualeite der
anleggsområdet krysses.

Anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av ny E16 vil kreve uttak av et stort
massevolum i rasutsatt område. På nordsiden og sørsiden av elva skal det etableres
rassikring. På nordsiden av elva (mot Stanghelle) må lokalveg og tilløpsrør til lokalt
kraftverk omlegges. Etablering av forskjæring og eventuelt de første 30-50 m
tunnel vil kreve sprengningsarbeider. Betongportal skal etableres, og det skal
utføres tilbakefylling over portal og reetablering av lokalveg. På sørsiden av elva
(mot Trengereid) og over elva skal adkomstveger utbedres og bru forsterkes. Portal
og bru over elva skal støpes.

3.3.2 Tunnelstrekning fra Vaksdal til Trengereid
Aktuelle angrepspunkt for tunneldrivingen er via tverrslag Langhelleneset og driving
fra Trengereid i retning Vaksdal. Tverrslaget krysser eksisterende jernbanetunnel ca.
200 m inn i fjellet med mulighet for å krysse jernbanen både over og under. Inntil
utslag mot sjø er etablert, må massetransport skje langs E16, trolig til Trengereid.
Ved Langhelleneset kjøres masser ut på fortøyde lektere rett utenfor
transporttunnelen og skipes til mottager eller deponeres i sjøen enten direkte eller
via transport med splittlekter.

Det vil være sprengningsarbeider i bratt terreng og stabilitet av en relativt høy
bergvegg, tunneldriving, massetransport, tipping i sjø/lekter og sjøtransport.
Trafikk må reguleres når sprengning og masseuttak i skjæring pågår, samt tiltak
knyttet til på/avkjøring og kjøring langs E16 vil være nødvendig. Riggområde langs
E16 må planlegges i forhold til trafikkavvikling. Naboer vil være utsatt for støy
spesielt ved bore- og sprengningsarbeider langs E16.
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Det er også vurdert tverrslag ved Boge kai som må etableres via sjøvegen.
Tunnelmasser transporteres med båt/lekter. Det må da planlegges for selvberging
og ekstra beredskapstiltak på grunn av vegløst tverrslag. Naboer i Boge vil bli
eksponert for støv og støy fra anleggsvirksomhet.

3.3.3 Dagsone Trengereid
Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke øst for Trengereid. Den nye
Raudnipatunnelen (E16) fra Vaksdal dreier sørover og kommer ut i en kort dagsone i
dagens kryssområde på Trengereid. Jernbanen ligger på et lavere nivå, i en kort
dagsone mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen, nede ved den eksisterende
trafoen i Trengereidsvingane.

Figur 11 - Ny situasjon for jernbanetrasé i dagsonen på Trengereid sett fra nordvest

Koblingen til ny E16 vil på begge sider av Trengereid bli løst med ramper i fjell. Den
nye Raudnipatunnelen mellom Vaksdal og Trengereid har tunnelramper av og på
som strekker seg ut i dagen og kobler seg på lokalvegsystemet i en ny rundkjøring i
dagsonen på Trengereid. På samme måte har den nye Tunesfjelltunnelen mellom
Trengereid og Arnadalen tunnelramper som går ut i dagen og kobler seg på lokal-
vegsystemet i en annen ny rundkjøring.
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Figur 12 - Utklipp fra modell på Trengereid. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med tunnelramper ut
til rundkjøringene i dagsonen

E16 er uten kryss i dagsonen, men har havarilommer i begge retninger. En kort
beredskapsveg er plassert fra lokalvegen, bort til den vestgående havarilommen.
E16 fortsetter inn i den nye doble Tunesfjelltunnelen mot Arnadalen. De to
portalene for E16 kommer i konflikt med dagens veg mot Hardanger FV49, så denne
er lagt om, og er plassert over tunnelportalene for E16. Her er det også plassert et
teknisk bygg.

Figur 13 - Ny situasjon i dagsonen på Trengereid sett fra nordvest

Det blir to nye rundkjøringer på Trengereid. Den vestlige rundkjøringen vil ha armer
mot Tunesfjelltunnelen (E16), mot dagens veg til Arna, mot Hardangervegen FV 49
og mot den østlige rundkjøringen. Den østlige rundkjøringen vil ha armer mot
Raudnipatunnelen (E16), mot dagens vegtunnel til Vaksdal, mot Trengereid sentrum
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og mot den vestlige rundkjøringen. Det er plassert et teknisk bygg i området ved
siden av den eksisterende Trengereidtunnelen, med baksiden langs den ene
tunnelrampen. Lokalvegen som kobler sammen de to rundkjøringene har
busslommer i begge retninger. I tilknytning til lokalvegen mellom rundkjøringene og
vegen til Trengereid sentrum, vil det bli opparbeidet et rasteplassområde. Fra
Trengereid går veg og jernbane parallelt videre mot Arna.

Planlagt anleggsgjennomføring ved Trengereid er klargjøring av landdeponi
Trengereiddalen for å ta imot tunnelmasser fra tunneldriving mot Vaksdal, og
etablering av tverrslag ved Romslo og Langhelleneset. Massetransport til deponi.
Eventuelt åpning av landdeponi Vestredalen. Klargjøring for og tunneldrift fra
Trengereid mot Vaksdal for begge tunneler, inkl. innredning i denne delen. Det skal
etableres rassikring over skredutsatte områder (forskjæringer og portal). Bygging av
portal. Vann og frostarbeider for Tunesfjelltunnelen (E16) og Arnatunnelen (bane).

Trafikkomlegging og etablering av vegforbindelse med nødvendige rundkjøringer
for vegtransport fra ny E16 til Hardangervegen FV49 og Raudnipatunnelen (E16)
dagens vegtunnel til Vaksdal. Dagsonearbeid for ny jernbane. Det er arealknapphet.

3.3.4 Deponiområde Trengereiddalen
Fra E16 på Trengereid, går Hardangervegen FV49 oppover Trengereiddalen i retning
Kvamskogen og Hardanger. Som del av massehåndteringen i prosjektet, er
Hardangervegen FV49 opp Trengereiddalen planlagt utvidet med eget krabbefelt. I
den nederste delen vil dalen bli fylt opp, og det blir plassert en gang- og sykkelveg
som følger terrengkurvaturen på andre siden av dalen. Manndalselva er lagt i
bunnen av den nye dalformen. Den nederste delen av dalen vil kunne benyttes som
område for rigg og drift i anleggsfasen. Et stykke oppe i bakken, der dalen smalner
inn, vil gang- og sykkelvegen fortsette langs Hardangervegen FV49 helt til Gullbotn.

Det vil være deponering av masser i Trengereiddalen fra tunneldrift i Trengereid og
fra etablering ved Romslo og Langhelleneset. Samtidig er det naturlig at det i
Trengereiddalen vil være knusing og produksjon av masser for innfylling i
tunnelene, også dette vil gå over tid og delvis parallelt med tilførselen av
tunnelmasser fra drivingen. Syklister bruker FV49 Hardangevegen når de trener.
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3.3.5 Deponiområde Vestredalen
Deponiet i Vestredalen må trolig åpnes for å gi plass til bearbeiding av tunnelmasser
i Trengereiddalen ikke bare deponering av masser. Vestredalen ligger på Trengereid
og går parallelt med Trengereiddalen. Det er ikke veg eller bygninger i dalen foruten
en hytte nokså langt oppe i dalen. I Vestredalen ligger det en elv i dalbunnen omgitt
av bratte fjellsider på begge sider. Den anbefalte adkomstvegen til deponiet er
krevende. Kan være skredfare, noen skrenter. Bratt på østsiden.
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3.4 Område Vest (Trengereid – Arna/ Arnadalen)

3.4.1 Tunnelstrekning fra Trengereid til Arna med tverrslag til Takkvam og
Romslo
Banetunnelen og vegtunnelene skiller lag litt før Takvam. Den nye doble
Tunesfjelltunnelen (E16) dreier sørover og kommer ut ved næringsområdet i
Arnadalen, mens den nye Arnatunnelen for jernbanen dreier nordover og kommer ut
på Arna stasjon.

Figur 14 - Utklipp fra modell som viser at tunnelene for bane og veg skiller lag før Takkvam mot
dagsonene på Arna stasjon og i Arnadalen

Tunneler er planlagt å drives fra Romslo og fra Arna Asko for E16 og Arna stasjon
eller Takvam for jernbanetunnelen.

For tunneldriving vil det være arbeider på/bak stuff, sprengning, utlasting,
transport, stabilitetssikring og evt. injeksjon under høyt trykk. Det vil være støy og
rystelser fra tunneldriving nær bebyggelse. For innredning vil det være mange
aktiviteter og flere arbeidslag, veg, VA, vann- og frostsikring på begrenset område.

Grei tilkomst til Romslo. Massetransport går til Trengereid før det er tilrettelagt for
sjøtransport på Romslo (transporteres derfra til mottak eller deponeres i sjø).
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Fra Takvam skjer massetransporten langs E16 til Romslo, hvor det er omlasting til
sjøtransport eller sjødeponering.

3.4.2 Dagsone Arna Asko og Arna stasjon
Arna Asko

De to tunnelløpene fra Tunesfjelltunnelen kommer ut fra Trengereid, og krysser
Arnadalen over Arnatveitvegen. Arnatveitvegen legges i en ny kulvert med
tilstrekkelig bredde for veg, sykkelveg og fortau. Det bygges to parallelle bruer over
dalen og Storelva, mot tilkobling til Hardangervegen FV587.

Figur 15 - Ny situasjon i dagsonen i Arnadalen. Viser kulvert for Arnatveitvegen og ny dobbel bru over
Storelva sett fra nord

Krysset med Hardangervegen FV 587 løses med av- og påkjøringsramper i begge
retninger. Rampene fra E16 mot nord og til E16 fra sør etableres på nye bruer over
lokalvegen som er lagt under. Rampene til E16 fra nord og fra E16 mot sør går over
en kulvert for lokalvegen, gjennom den eksisterende kulverten på Hardangervegen
FV587, og kobler seg på Hardangervegen FV587 på vestsiden. Det etableres en ny
rundkjøring på Hardangervegen FV587 sør for rampesystemet, med armer til
næringsområdet og til området vest for Hardangervegen FV587.
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Figur 16 - Ny situasjon i dagsonen i Arnadalen sett fra nord. Nye bruer over Storelva, lokalvegssystem
og tilkobling til Hardangervegen FV587

Planlagt anleggsgjennomføring i Arnadalen er etablering anleggsveger og veger for
omlegging av trafikk (omfattende anleggsarbeid i forbindelse med påkobling av
ramper og etablering av rundkjøring i sør som vil medføre mye regulering av
trafikken på Hardangervegen FV587). Her vil det være mye anleggsarbeider langs
veg med trafikk. Det skal også foregå bruarbeider, peleramming, fundamentering,
brukar, pilarer og brudekke, arbeider med kran. Det skal etableres forskjæring for
ny E16, graving, sprengning, masseforflytning. Det vil her være tunneldriving av
Tunesfjelltunnelen og massetransport til deponi. Portalstøp tunneler.

Arna stasjon

I tunnelen, omtrent 800 meter før Arna stasjon, splittes de to jernbanesporene, og
fortsetter i to separate tunneler. Det vestgående sporet/høyre hovedspor kobler seg
på den eksisterende jernbanetunnelen, som blir ombygd til ny standard, og benytter
denne til Arna stasjon. Sporet kobler seg til eksisterende bane i tunnelens portal.
Det østgående sporet/venstre hovedspor går i ny tunnel til portal som etableres rett
sør for den eksisterende portalen. Sporet kobler seg til eksisterende spor 3 på
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stasjonen. Det etableres en sporsløyfe, slik at det oppnås fleksibilitet i bruken av
tunnelene. Det etableres forbindelse til Tunestveit og museumsjernbanen inne i
tunnelen. Funksjonene på selve stasjonsområdet vil være mer eller mindre uendret,
utenom endringer på sporopplegg og tekniske installasjoner.

Figur 17 - Utklipp fra modell som viser Arna stasjon med nye portaler, nytt teknisk bygg og nye spor
mot øst

Planlagt anleggsgjennomføring ved Arna stasjon er forberedende arbeider,
etablering av rigg og produksjonsområde, sikring av museumsjernbane, omlegging
av rør og ledninger, avdekking og rensk i påhuggsområde etc. Etablering av
forskjæring for jernbanetunnel. Eventuell tunneldriving. Sprengning og
masseforflytting. Strossing av eksisterende jernbanetunnel og sporomlegginger og
bygningsteknisk på stasjonsområdet. Her er det arbeid i urbant område, langs spor i
drift.

3.4.3 Riggområde Espeland nord
Planområdet består av to områder og ligger på østsiden av Arnatveitvegen, ca. 400
m sør for tunnelpåhugget, samt på østsiden av Hardangervegen. Områdene er på til
sammen 30.000 m2, og kan med litt forarbeidelse brukes både til tunnelrigg og
hovedrigg; det sørlige området kan evt. benyttes til noe deponering dersom det ikke
vil benyttes til overnattingsrigg. Område er foreløpig unntatt et mindre gårdsbruk.

3.4.4 Deponiområde Tangelandsheia
Tangelandsheia er området som ligger på åsryggen mellom Langedalen og
Arnadalen. Området grenser til BKK sitt areal der det står en kraftstasjon.
Tangelandsheia er et område med skrinn vegetasjon bestående av lyng, furu, bjørk
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og fjell i dagen. Dette er et område med flere stier som brukes til turgåing blant
annet av en barnehage. Det er flere alternative veger fra Hardangervegen FV587 til
deponiområdet. Støybelastning i området fra riggområdet og potensielt knuseverk.

4 RISIKOVURDERING

4.1 Identifiserte farer
Følgende farer er identifisert og vurdert i forbindelse med detaljplanarbeidet.

Tabell 5 - Identifiserte farer detaljplan.

F Fare

F01 Utfordrende plassforhold - rigg og lagring

F02 Utfordrende tilkomst

F03 Fare vedr. kjørebevegelser og gangtrafikk (prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

F04 Mangelfull tilkomst for beredskapskjøretøyer (prosjektmedarbeidere og 3.
person)

F05 Fare vedr. kjøreruter for massetransport-kjøretøy

F06 Fare vedr. kjørebevegelser (3. person)

F07 Fare vedr. trafikkavvikling for myke trafikanter (3. person
/prosjektmedarbeider)

F08 Ekstrem nedbør / flom

F09 Skred - stein, løsmasser og snø

F10 Forurensede masser

F11 Sprengningsuhell

F12 Avgraving av/kontakt med elektriske installasjoner

F13 Avgraving av VA-installasjoner/rør

F14 Berøring av kontaktledning (strømgjennomgang)

F15 Togpåkjørsel av prosjektmedarbeidere/anleggskjøretøy
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F Fare

F16 Støv- og støyproblematikk

F17 Kompleksitet mht. etablering av konstruksjoner

F18 Kompleksitet mht. montering av tekniske installasjoner

F19 Fall ifm. arbeider i høyden / fallende gjenstander

F20 Uhell ifm. rivearbeider

F21 Nærhet til annen virksomhet, tilstøtende prosjekter

F22 Tidspress

F23 Grensesnitt - parseller / entrepriser / aktører

F24 Rekkefølgemomenter

F25 Drukningsfare

F26 Brann- og eksplosjonsfare

F27 Fare for å synke i gjørme ifm. arbeider i myrområder

F28 Sjakter, underjordiske masseforflytning og arbeid i tunnel

F29 Senkekasser der luften er komprimert

F30 Drukning eller skade som følge av dykking

F31 Kontakt med helseskadelige stoffer

F32 Ioniserende stråling

4.2 Vurdering av farer
De identifiserte farene er vurdert iht. kriteriene beskrevet i kap. 2.4.

Det forenklede risikobildet som fremkom i risikovurderingen illustreres i Figur 18 og
Tabell 5, Tabell 7, Tabell 8 og Tabell 9 nedenfor. Risikobildet viser risikonivå iht.
kriteriene i kap. 2.4 etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra detaljplanfasen er
implementert.
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Figur 18 – Totalt antall farer fordelt på risikonivå etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra
detaljplanfasen er implementert.

Tabell 6 - Antall farer fordelt på risikonivå og strekning etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra
detaljplanfasen er implementert.

Risikonivå Antall farer
Område Øst

Antall farer
Område Midt

Antall farer
Område Vest

21 19 9

60 59 46

26 23 24

Antall farer: 49

Antall farer: 165

Antall farer: 73
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4.2.1 Vurdering av farer – Område Øst
Tabell 7 - Liste med farer og risikonivå etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra detaljplanfasen er
implementert – Område Øst.

F Farer Risikonivå

Dagsone
Helle (ID
1)

Risikonivå

Dagsone
Stanghell
e (ID 2)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
området
Fossmark
-
Svabakke
n)
Helle/Sta
nghelle –
Vaksdal
(ID 3)

Risikonivå

Deponi
Dalehage
n (ID 4)

Risikonivå

Deponi
Idlasund
-
Stanghell
e (ID5)

F01 Utfordrende plassforhold - rigg
og lagring

F02 Utfordrende tilkomst

F03 Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

F04 Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)

F05 Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

F06 Fare vedr. kjørebevegelser (3.
person)

F07 Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3. person
/prosjektmedarbeider)

F08 Ekstrem nedbør / flom

F09 Skred - stein, løsmasser og snø
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F Farer Risikonivå

Dagsone
Helle (ID
1)

Risikonivå

Dagsone
Stanghell
e (ID 2)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
området
Fossmark
-
Svabakke
n)
Helle/Sta
nghelle –
Vaksdal
(ID 3)

Risikonivå

Deponi
Dalehage
n (ID 4)

Risikonivå

Deponi
Idlasund
-
Stanghell
e (ID5)

F10 Forurensede masser

F11 Sprengningsuhell

F12 Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner

F13 Avgraving av VA-
installasjoner/rør

F14 Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)

F15 Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/
anleggskjøretøy

F16 Støv- og støyproblematikk

F17 Kompleksitet mht. etablering av
konstruksjoner

F18 Kompleksitet mht. montering
av tekniske installasjoner

F19 Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander

F20 Uhell ifm. rivearbeider

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter

F22 Tidspress
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F Farer Risikonivå

Dagsone
Helle (ID
1)

Risikonivå

Dagsone
Stanghell
e (ID 2)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
området
Fossmark
-
Svabakke
n)
Helle/Sta
nghelle –
Vaksdal
(ID 3)

Risikonivå

Deponi
Dalehage
n (ID 4)

Risikonivå

Deponi
Idlasund
-
Stanghell
e (ID5)

F23 Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører

F24 Rekkefølgemomenter

F25 Drukningsfare

F26 Brann- og eksplosjonsfare

F27 Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Sjakter, underjordiske
masseforflytning og arbeid i
tunnel

F29 Senkekasser der luften er
komprimert

F30 Drukning eller skade som følge
av dykking.

F31 Kontakt med helseskadelige
stoffer

F32 Ioniserende stråling
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4.2.2 Vurdering av farer – Område Midt
Tabell 8 - Liste med farer og risikonivå etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra detaljplanfasen er
implementert - Område Midt.

F Farer Risikonivå

Dagsone
Vaksdal
(B1, B2)
(ID 6)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
Boge kai
og
Langhelle
neset)
Vaksdal-
Trengerei
d (ID 7)

Risikonivå

Dagsone
Trengerei
d (ID 8)

Risikonivå

Deponi
Trengerei
ddalen (ID
9)

Risikonivå
Deponi
Vestredale
n (ID 10)

F01 Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring

F02 Utfordrende tilkomst

F03 Fare vedr. kjørebevegelser
og gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

F04 Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)

F05 Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

F06 Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)

F07 Fare vedr. trafikkavvikling
for myke trafikanter (3.
person
/prosjektmedarbeider)

F08 Ekstrem nedbør / flom

F09 Skred - stein, løsmasser og
snø
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F Farer Risikonivå

Dagsone
Vaksdal
(B1, B2)
(ID 6)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
Boge kai
og
Langhelle
neset)
Vaksdal-
Trengerei
d (ID 7)

Risikonivå

Dagsone
Trengerei
d (ID 8)

Risikonivå

Deponi
Trengerei
ddalen (ID
9)

Risikonivå
Deponi
Vestredale
n (ID 10)

F10 Forurensede masser

F11 Sprengningsuhell

F12 Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner

F13 Avgraving av VA-
installasjoner/rør

F14 Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)

F15 Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/
anleggskjøretøy

F16 Støv- og støyproblematikk

F17 Kompleksitet mht. etablering
av konstruksjoner

F18 Kompleksitet mht.
montering av tekniske
installasjoner

F19 Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander

F20 Uhell ifm. rivearbeider

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter

F22 Tidspress

F23 Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
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F Farer Risikonivå

Dagsone
Vaksdal
(B1, B2)
(ID 6)

Risikonivå

Tunneler
(og
tverrslag
Boge kai
og
Langhelle
neset)
Vaksdal-
Trengerei
d (ID 7)

Risikonivå

Dagsone
Trengerei
d (ID 8)

Risikonivå

Deponi
Trengerei
ddalen (ID
9)

Risikonivå
Deponi
Vestredale
n (ID 10)

F24 Rekkefølgemomenter

F25 Drukningsfare

F26 Brann- og eksplosjonsfare

F27 Fare for å synke i gjørme
ifm. arbeider i myrområder

F28 Sjakter, underjordiske
masseforflytning og arbeid i
tunnel

F29 Senkekasser der luften er
komprimert

F30 Drukning eller skade som
følge av dykking.

F31 Kontakt med helseskadelige
stoffer

F32 Ioniserende stråling
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4.2.3 Vurdering av farer – Område Vest
Tabell 9 - Liste med farer og risikonivå etter at aktuelle prosjekteringstiltak fra detaljplanfasen er
implementert – Område Vest.

F Farer Risikonivå

Tunneler
(tverrslag
Romslo og
Takvam)
Trengereid -
Arna (ID 11)

Risikonivå

Dagsone E16
Arna/Asko og
Arna stasjon
(ID 12)

Risikonivå

Deponi
Tangelands-
heia (ID 14)

Risikonivå

Riggområde
Espeland nord
(ID 13)

F01 Utfordrende
plassforhold - rigg og
lagring

F02 Utfordrende tilkomst

F03 Fare vedr.
kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

F04 Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere
og 3. person)

F05 Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-
kjøretøy

F06 Fare vedr.
kjørebevegelser (3.
person)

F07 Fare vedr.
trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person
/prosjektmedarbeider)

F08 Ekstrem nedbør / flom

F09 Skred - stein, løsmasser
og snø
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F Farer Risikonivå

Tunneler
(tverrslag
Romslo og
Takvam)
Trengereid -
Arna (ID 11)

Risikonivå

Dagsone E16
Arna/Asko og
Arna stasjon
(ID 12)

Risikonivå

Deponi
Tangelands-
heia (ID 14)

Risikonivå

Riggområde
Espeland nord
(ID 13)

F10 Forurensede masser

F11 Sprengningsuhell

F12 Avgraving av/kontakt
med elektriske
installasjoner

F13 Avgraving av VA-
installasjoner/rør

F14 Berøring av
kontaktledning
(strømgjennomgang)

F15 Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/a
nleggskjøretøy

F16 Støv- og
støyproblematikk

F17 Kompleksitet mht.
etablering av
konstruksjoner

F18 Kompleksitet mht.
montering av tekniske
installasjoner

F19 Fall ifm. arbeider i
høyden / fallende
gjenstander

F20 Uhell ifm. rivearbeider

F21 Nærhet til annen
virksomhet, tilstøtende
prosjekter

F22 Tidspress
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F Farer Risikonivå

Tunneler
(tverrslag
Romslo og
Takvam)
Trengereid -
Arna (ID 11)

Risikonivå

Dagsone E16
Arna/Asko og
Arna stasjon
(ID 12)

Risikonivå

Deponi
Tangelands-
heia (ID 14)

Risikonivå

Riggområde
Espeland nord
(ID 13)

F23 Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører

F24 Rekkefølgemomenter

F25 Drukningsfare

F26 Brann- og
eksplosjonsfare

F27 Fare for å synke i
gjørme ifm. arbeider i
myrområder

F28 Sjakter, underjordiske
masseforflytning og
arbeid i tunnel

F29 Senkekasser der luften
er komprimert

F30 Drukning eller skade
som følge av dykking.

F31 Kontakt med
helseskadelige stoffer

F32 Ioniserende stråling

4.3 Risikoreduserende tiltak
Ifm. arbeidet med detaljplan er det identifisert en rekke risikoreduserende tiltak
som angår både prosjektering (detaljplan eller neste planfase) og utførelse.

Ved å iverksette de identifiserte tiltakene, vil man enten redusere sannsynligheten
for at hendelsen inntreffer eller konsekvensene dersom den først inntreffer. Det
totale risikonivået reduseres følgelig.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

45 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

De risikoreduserende tiltakene er listet opp i Tabell 10 og Tabell 11 nedenfor. Tabell
10 angår prosjektering, mens Tabell 11 angår utførelse. Mer utfyllende informasjon
finnes i SHA-risikoregister i vedlegget.
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4.3.1 Identifiserte risikoreduserende tiltak – prosjektering
Risikoreduserende tiltakene knyttet til prosjektering for neste planfase er listet opp i tabell 10 nedenfor. Ved å gjennomføre disse,
vil risikoforholdene reduseres ytterligere før utførelsesfasen. Merk at risikoforhold knyttet til tverrslag med deponering av/
omlasting av masser til/ via sjø, ligger under tunneler. Slik at når det er identifisert risikoforhold som drukning er det relatert til
fare ved sjø områdene og ikke i selve tunnelen, se vedlegg for ytterligere informasjon.

Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F3 / F5 / F6 / F7
Trafikksikkerhetstiltak

Alle - Sette av nok areal til snuplass for massetransport der man ser det
blir mye rygging med maskiner.

- Optimalisere trafikkavvikling / gjennomføring av massetransport.
Område Øst
Dagsone Stanghelle
Dagsone Helle
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Dagsone Vaksdal, Tunneler Vaksdal-
Trengereid, Dagsone Trengereid,
Deponi Trengereiddalen

- Utredning for trafikkregulering nødvendig.
- Trafikksikkerhetsplan for myke trafikanter.

Tabell 10 – Identifiserte risikoreduserende tiltak i neste planfase – prosjektering.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon,
Tunneler Trengereid- Arna, Deponi
Tangelandsheia, Riggområde Espeland
nord
Område Øst
Dagsone Stanghelle

- Hensynta småbåttrafikk, laksefiske. Midlertidig flytting av barnehage
og lokal butikk.

- Utredning flytting /midlertidig flytting kajakkbrygge ved statlig
friluftsområde.

Område Øst
Deponi Dalehagen

- Vurdere akselerasjonsfelt.
- Utredning for trafikkregulering nødvendig.

Område Midt
Dagsone Vaksdal B1

- Planlegge oppgradering av anleggsvei (dårlig bygdevei).
- Planlegge for at gangveg bygges inn tidlig.

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Planlegge for båttrafikk ved lektere/kai.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Må reservere plass til bygging av bruer over dalen og Storelva i
forhold til myke trafikanter.

- Vurdere byggeperiode i forhold til sesong for laksefiske og
veteranbane.

Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Kartlegge innfallsporter. Ha samarbeid med kommunen.

Område Midt
Dagsone Trengereid

- Planlegge hovedrigg i jernbanetrase mellom portaler.

Område Øst
Deponi Idlasund- Stanghelle

- Hensynta småbåttrafikk.

F2 / Utfordrende
tilkomst

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Område Midt
Dagsone Vaksdal
Område Vest
Dagsone Arna Asko

- Faseplanlegging.
- Planlegging av sikker plassering av kraner i bebyggelse.
- Utredning for trafikkregulering nødvendig.

Område Øst
Deponi Idlasund- Stanghelle

- Faseplanlegging.

F4 / Mangelfull
tilkomst for

Alle - Beredskap må ivaretas (Sikre tilstrekkelig tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeider
e og 3. person)

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Faseplanlegging. Brannberedskap ifm. tunneldriving for hele
anleggsperioden.

F8 / Ekstrem nedbør /
flom

Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Planlegge erosjonssikring, i forhold til elven i Tolåsen.

Område Øst
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Midt
Dagsone Trengereid
Deponi Vestredalen
Deponi Trengereiddalen
Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon,
Riggområde Espeland nord

- Utrede flomsikringstiltak.

Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Nærmere utredninger omkring omlegging av bekk.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F9 / Skred - stein,
løsmasser og snø

Område Øst
Dagsone Stanghelle

- Se nærmere på utfordringer relatert til grunnforhold og dybder langs
land.

Alle - Ingeniørgeologiske vurderinger. Faseplanlegging.
Område Øst
Deponi Dalehagen

- Planlegge for opparbeiding av voll tidlig for å redusere risiko for at
anleggsarbeidere utsettes for ras/skred.

Område Midt
Dagsone Vaksdal B2

- Sprengning av loddrett fjellvegg over bane mot øst, må vurderes
nærmere. Vurdere plattform og fjellsikring.

Område Midt
Dagsone Trengereid

- Planlegge for skredsikring på eksisterende E16.

Område Øst
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Vest
Riggområde Espeland nord

- Utrede videre om det må etableres sikringstiltak for skred før
anleggsarbeid starter.

Område Midt
Deponi Vestredalen

- Snøskredfare bør vurderes nærmere for anleggsfasen.
- Aktivitet i Vestredalen bør tilpasses rasfaren. Tunnelmassen kan

brukes til rasvoller. Utredes videre. Sikre mot sørpeskred oppe ved
kilden.

F10 / Forurensede
masser

Alle - Videreføre Ytre miljøplan i prosjektering for anleggsarbeid.
- Gjennomføre fase 2 miljøkartlegging forurenset grunn med

prøvetaking.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F11 /
Sprengningsuhell

Område Øst
Dagsone Stanghelle,
Dagsone Helle
Område Midt
Dagsone Vaksdal, Tunneler Vaksdal-
Trengereid, Dagsone Trengereid
Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Faseplanlegging. Trafikkomlegging ifm. sprengning må planlegges.

Område Øst
Dagsone Stanghelle, Tunneler
Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Dagsone Vaksdal
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna, Dagsone
Arna Asko og Arna stasjon

- Planlegge for at beboere nært område hvor det sprenges
omplasseres midlertidig under arbeidene.

Område Øst
Deponi Idlasund- Stanghelle

- Trafikk jernbane ifm. sprengning må planlegges.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F12 / Avgraving av/
kontakt med
elektriske
installasjoner

Område Øst
Dagsone Helle,
Deponi Dalehagen,
Dagsone Stanghelle,
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid, Deponi
Trengereiddalen, Dagsone Trengereid,
Deponi Vestredalen
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna, Dagsone
Arna Asko og Arna stasjon, Deponi
Tangelandsheia, Riggområde Espeland
nord.

- Kartlegging av evt. konflikter mellom nytt anlegg og eksisterende
kabler.

- Faseplanlegging.

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Deponi Idlasund- Stanghelle

- Tiltak i form av flytting og omlegging av kabel utredes videre.

Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Tiltak i form av flytting og omlegging av høyspentkabel utredes
videre. Dialog med krafteier og avklare om kraftstasjonen stenges av
for en periode ifm. omlegging av rørgate.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Midt
Dagsone Trengereid

- Vurdere om omlegging nødvendig før anleggsgjennomføring.

Område Vest
Arna Asko og Arna stasjon

- Høyspentkabel langs ny vei må legges om før anleggsgjennomføring.

F13 / Avgraving av
VA-installasjoner/rør

Alle - Kartlegge private brønner, drikkvannanlegg.

Område Øst
Dagsone Stanghelle,
Dagsone Helle
Område Midt
Deponi Trengereiddalen, Dagsone
Vaksdal
Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Tiltak i form av flytting og omlegging av VA-installasjoner utredes
videre.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid,
Dagsone Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Planlegge for sikker anleggsdrift nær infrastruktur i bakken.
Faseplaner.

Område Øst
Deponi Dalehagen
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Midt
Deponi Trengereiddalen
Område Vest
Riggområde Espeland nord.

- Kartlegge hva som ligger i grunnen i dag, og om det er planer om
kabler etc. i fremtiden.

Område Midt
Dagsone Trengereid

- Ved omlegging av eksisterende VA-anlegg skal det etableres
midlertidige løsninger som ivaretar forbruksvann og kloakk og
tilførsel av brannvann.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Planlegge for sikker anleggsdrift nær kommunal hovedledning for
drikkevann.

- Faseplanlegging.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F14 / Berøring av
kontaktledning
(strømgjennomgang)

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Deponi Idlasund- Stanghelle
Omåde Midt
Dagsone Vaksdal B1

- Faseplanlegging. Brudd og arbeider i forhold til KL.

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid

- Faseplanlegging. Tiltak ifm. kryssing av eksisterende jernbane.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Faseplanlegging, arbeid ved eksisterende spor på Arna.

F15 / Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere
/anleggskjøretøy

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Faseplanlegging. Brudd i trafikk i forhold til arbeidsoperasjoner.

F16 / Støv- og
støyproblematikk

Alle - Utrede konsekvenser av støv, støy og hvilke midlertidige tiltak som
kan implementeres.

- Anleggsarbeidere skal beskyttes mot støy og støv, og belastning skal
søkes redusert til lavest mulig nivå.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Midt
Deponi Trengereiddalen, Deponi
Vestredalen
Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Vurdere mest egnet plassering av knuseverk.

Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Vurdere om knuseverk kan plasseres ved Romslo.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Arnadalen: Hvis det er kontorer i Asko-bygget må disse vurderes i
sammenheng med støyvurdering.

Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Trafostasjonen er ømfintlig for støv fra traktorvegen. Må utredes
videre og tiltak må vurderes.

F17 / Kompleksitet
mht. etablering av
konstruksjoner

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Legge inn god arbeidsplass mellom konstruksjoner og bebyggelse.
Faseplanlegging.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Legge inn god arbeidsplass mellom konstruksjoner og skjæringer/
bebyggelse. Faseplanlegging.

Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Planlegge for sikker plassering av kran i bebyggelse.
Faseplanlegging.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F18 / Kompleksitet
mht. montering av
tekniske installasjoner

Område Øst
Dagsone Stanghelle

-  Vurdere bruk av helikoptertransport ved etablering av master på
tunnelportal.

Område Øst
Dagsone Stanghelle
Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Faseplanlegging.

F19 / Fall ifm.
arbeider i høyden /
fallende gjenstander

Område Øst
Dagsone Stanghelle,
Dagsone Helle,
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Midt
Dagsone Vaksdal
Område Midt
Dagsone Trengereid, Tunneler
Trengereid- Arna

- Faseplanlegging.

Område Midt
Dagsone Trengereid
Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Det må settes opp anleggsgjerde generelt og ved skjæringer, for å
sikre fall.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

F20 / Uhell ifm.
rivearbeider

Område Øst
Dagsone Stanghelle,
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,
Deponi Dalehagen
Område Midt
Dagsone Trengereid, Dagsone
Vaksdal
Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Utarbeide riveplan.

Område Midt
Dagsone Trengereid

- Transformatorstasjon tilhørende BKK må flyttes.

F21 / Nærhet til
annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle-Vaksdal
Område Midt
Dagsone Trengereid

- Faseplanlegging

F22 / Tidspress Område Øst
Dagsone Stanghelle
Deponi Idlasund- Stanghelle

- Må avklares hvilke tider på døgnet det er best at godstog passerer.
Faseplanlegging.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Faseplanlegging.

Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Tiltak i forhold til rassikring før anleggsarbeider starter for å
minimere driftsstans som følge av rasfare.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Bruddplan må være robust, meget godt planlagt og tydelig detaljert.
Bruddplan må tilrettelegge for tilstrekkelig fleksibilitet. Brudd skal
fremkomme av fremdriftsplan.

F23 / Grensesnitt -
parseller / entrepriser
/ aktører

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- SVV og Bane NOR må koordinere aktørene/ prosjektene.

Område Midt
Deponi Vestredalen

- Hardangervegen Fv49 skal utbedres med krabbefelt. Vurdere å
etablere dette tidlig i anleggsfasen for å gjøre plass til anleggstrafikk
gjennom ny tunnel.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Midt
Deponi Trengereiddalen

- Finnes en tunnel midt i dalen. Prøvetunnel for kalk eller marmor. Ta
kontakt med eiere og avklare.

Område Vest
Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- SVV må koordinere prosjektene (dette prosjektet og
trafikksikringsprosjekt Fv49 Norheimsund).

F24 /
Rekkefølgemomenter

Alle - Faseplanlegging.

F25 / Drukningsfare Område Øst
Dagsone Stanghelle
Område Midt
Dagsone Vaksdal

- Faseplanlegging.

Område Øst
Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
Deponi Idlasund- Stanghelle
Område Midt
Tunneler Vaksdal- Trengereid
Område Vest
Tunneler Trengereid- Arna

- Sikkerhet for anleggsarbeidere ved arbeider nær sjø, og
dykkerarbeider, utredes nærmere.

- Faseplanlegging.
- Beredskapsplaner.

F26 / Brann- og
eksplosjonsfare

Alle - Faseplanlegging.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak - neste planfase

Område Øst
Deponi Dalehagen
Område Midt
Deponi Vestredalen

- Planlegge muligheter for tilkobling til brannvann for å ivareta
beredskap.

F27 / Fare for å synke
i gjørme ifm. arbeider
i myrområder

Område Vest
Deponi Tangelandsheia

- Vurdere masseutskifting.

F30 / Drukning eller
skade som følge av
dykking.

Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Dagsone Vaksdal

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Usikkert om det blir bruk av dykker eller kamera (ROV). Sterk strøm
kan bidra til at arbeidene ønskes utført med kamera.
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4.3.2 Identifiserte risikoreduserende tiltak – utførelse
De risikoreduserende tiltakene knyttet til utførelse er listet opp i Tabell 11 nedenfor. Merk at risikoforhold knyttet til tverrslag
med deponering av/ omlasting av masser til/ via sjø, ligger under tunneler. Slik at når det er identifisert risikoforhold som
drukning er det relatert til fare ved sjø områdene og ikke i selve tunnelen, se vedlegg for ytterligere informasjon.

Tabell 11 - Risikoreduserende tiltak – utførelse.

Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak

F3 / F5 / F6 / F7

Trafikksikkerhetstiltak

Alle - Trafikksikringstiltak og arbeidsvarsling. God informasjon om
veiendringer i ulike byggefaser.

- Riggplan.
- Det skal etableres oversiktlig anleggsveg, adkomstsoner og

anleggsgjerder.
- Koordinere trafikkavvikling og fremkommelighet på hele strekningen

både bane og veg, også ifm. økt trafikkmengde helger, ferier, sesong.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak

Område Øst

Dagsone Helle,

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Tunneler Vaksdal-Trengereid,

Dagsone Trengereid,

Område Øst

Tunneler Trengereid- Arna,

Dagsone Arna Asko og Arna stasjon

- Ekstra sikkerhetsvakt ved manøvrering av maskiner ved etablering av
omkjøringsveg og arbeid i bratt terreng.

- Etablere sikre, intuitive veger for 3. person. Spesielt hensyn til myke
trafikanter. Fysisk skille mellom myke trafikanter og annen trafikk, og
mellom anleggstrafikk og sivil trafikk.

Område Øst

Dagsone Helle

- Vurdere buss for skoleelever i perioder.
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Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal

- God informasjon om avstengte områder til båttrafikk.

Område Øst

Dagsone Stanghelle

- Midlertidig anlegg for småbåthavn.
- Kajakkbrygge ved statlig friluftsområde flyttes /midlertidig flyttes.

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

Tverrslag:

- Tilrettelegge for passering for annen båttrafikk, og melde fra om
dette i lokal presse og sosiale medier.

- Alle trosser må merkes slik at de er synlige for småbåter.

Område Midt

Deponi Vestredalen

- Vinterberedskapstiltak, strøing, måking osv. pga. bratt vei.

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Arna stasjon: Det vil i anleggsfasen være gjerder mellom
plattformene.

- Skjerming mot nedfall (stein) på sykkelveg i Arnadalen.
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Område Midt

Deponi Trengereiddalen

- Avklare gjennomføring av sykkelritt i område.

F4 / Mangelfull
tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere
og 3. person)

Område Øst

Dagsone Helle, Deponi Dalehagen

Dagsone Stanghelle,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal, Deponi
Trengereiddalen, Dagsone
Trengereid, Deponi Vestredalen,

Område Vest

Dagsone Arna Asko og Arna stasjon,
Deponi Tangelandsheia, Riggområde
Espeland nord

- Opprettholde tilkomstveger under anleggsarbeidet.
- Beredskapsplaner.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

Tverrslag:

- Landingsplass for helikopter/båtatkomst der det ikke er veg.
- Vurdere muligheter for selvberging ved tunneldriving og tverrslag.
- Krav om TETRA nødnett.
- Beredskapsplan. Plan for brannberedskap gjennom hele

anleggsperioden. Redningskontainere.
- Opprettholde tilkomstveger under anleggsarbeidet.

Område Midt

Deponi Vestredalen

- Entreprenøren må kanskje ha eget system for kommunikasjon dersom
det er dårlig dekning i området.

F8 / Ekstrem nedbør /
flom

Område Øst

Dagsone Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal

- Planlegge anleggsgjennomføring i forhold til meteorologiske forhold
(flom).

F9 / Skred - stein,
løsmasser og snø

Område Øst

Deponi Dalehagen

- Vurdere vær, ras-/skredfare.
- Begrense personopphold i potensielle utløpssoner nærmest fjellvegg.
- Etablere barrierer som voll, grøft. Vurdere bruk av fjernstyrte

maskiner i anleggsfase.
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Område Øst

Deponi Idlasund - Stanghelle

- -Det er behov for sikringstiltak der anleggsveg etableres både for
opparbeiding av anleggsveg og under transportfasen.

- Planlegge utfylling slik at unødvendig opphold i skredfaresonene
unngås på deponiområde.

Område Øst

Dagsone Helle

- Grunnforsterkende tiltak i form av geonett og duk nord for ny E16
(avkjørsel og busslomme).

- Ved påhugget til tunell er det behov for sikring mot steinsprang.

Område Øst

Dagsone Stanghelle

- Ved påhugget til Vaksdalstunnelen på Stanghelle er det behov for
omfattende sikring mot steinsprang, både med fanggjerde og
boltesikring før arbeidene starter.

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Rensk og bergsikring før sprengningsarbeider.
- Tilstrekkelig sikring av skjæring og tunnelpåhuggene.

Område Midt

Dagsone Vaksdal B1

- For påhuggene i sør på Vaksdal, er det behov for omfattende sikring
mot steinsprang, både med fanggjerde og boltesikring.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

68 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak

Område Midt

Dagsone Vaksdal B2

- Påhuggene i sør i Tolåsen, er utsatt for steinsprang, flomskred og
snøskred. Sikres mot ras.

Område Midt

Dagsone Trengereid

- Sikre anleggsarbeiderne mot sørpeskred langs Skredbekken og ned i
dalføret Vestredalen.

Område Midt

Dagsone Trengereid

- Sikre Påhuggene i vest på Trengereid for ras: sikring med bolter,
fanggjerde og støttegjerder mot snøskred.

Område Midt

Deponi Trengereiddalen

- Etablerer sikringstiltak for å minimere ras/skredfare før anleggsarbeid
starter.

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Etablerer sikringstiltak (bergsikring over påhugget) ifm.
steinsprangfare, før anleggsarbeid starter.

F10 / Forurensede
masser

Område Øst

Dagsone Helle,

Dagsone Stanghelle,

Område Midt

Dagsone Trengereid,

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Beredskapsplan
- Oppfølging miljøoppfølgingsplan.
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F11 /
Sprengningsuhell

Område Øst

Dagsone Helle,

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal, Tunneler Vaksdal-
Trengereid,

Dagsone Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna, Dagsone
Arna Asko og Arna stasjon

- Evakuering under sprenging og overvåking.
- Generell annonsering til 3. person i forkant om sprengningsarbeider i

tunnelen.
- Utplassere vakter ved sprengning i dagen.
- Elektroniske tennere.
- Eventuelle tiltak som rensk og bergsikring må utføres før

sprengningsarbeider.

Område Midt

Dagsone Trengereid

- Høyspent som ligger i grunnen øst for Tunesfjelltunnelen (E16) og
Arnatunnelen (bane) i samme område som det skal utføres
sprengningsarbeider, må legges om før sprengningsarbeidet startes
opp.
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Område Øst

Dagsone Stanghelle

- Høyspent som ligger i grunnen øst for tunnelen i samme område som
det skal utføres sprengningsarbeider, må legges om før
sprengningsarbeidet startes opp (Stanghelle sør).

- Rystelsesmålere.

Område Midt

Dagsone Vaksdal

- Høyspent som er i konflikt, må legges om før sprengningsarbeidet
startes opp.

- Rystelsesmålere.

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Meget forsiktig sprengning for å komme under museumsjernbane og
Indre-Arna-vegen, hvor det er klaring over tunnelhengen på bare ca.
7 m.

- Identifisere gammelt sprengstoff (udetonert), særlig langs
Hardangervegen.

- Rystelsesmålere.
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Fare (F) / beskrivelse Område Risikoreduserende tiltak

F12 / Avgraving
av/kontakt med
elektriske
installasjoner

Område Øst

Deponi Dalehagen,

Dagsone Helle,

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Deponi Trengereiddalen,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna, Dagsone
Arna Asko og Arna stasjon, Deponi
Tangelandsheia, Riggområde
Espeland nord

- Kabelpåvisning
- Forsiktig graving rundt infrastruktur som er kjent.
- Sikre traseer med merker/skilt slik at overgraving ikke kan skje.

Område Øst

Dagsone Helle

- Hensyn til høyspentlinje som krysser i luftspenn i anleggsfase.
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Område Øst

Dagsone Stanghelle

- Entreprenør må sikre gode løsninger for ankring i anleggsperioden.
Sjøkabler må hensyntas.

- Hensynta høyspentkabel i grøft.

Område Midt

Dagsone Trengereid

- Høyspentkabel langs ny veg legges om før anleggsgjennomføring.

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal
(Tverrslag)

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid
(Tverrslag)

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna
(Tverrslag)

- Entreprenøren er pliktet til å søke Kystverket om bruk av anker.
Vesentlige endringer i strømforholdene kan påvirke ankerstilling som
følge av press på anker.

F13 / Avgraving av
VA-installasjoner/rør

Alle - Kabelpåvisning, forsiktig graving.
- Sikre traseer med merker/skilt slik at overgraving ikke kan skje.
- Gjennomføre nødvendige tiltak med private brønner,

drikkevannanlegg.
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Område Midt

Dagsone Vaksdal

- Midlertidige løsninger som ivaretar forbruksvann og tilførsel av
brannvann når VA legges om.

F16 / Støv- og
støyproblematikk

Alle Vurdere:

- Tildekking og spyling av masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling av naboer.
- Vanning i tørkeperioder.
- Målinger på særlig utsatte steder.

Område Øst

Dagsone Stanghelle

- Vente med å fjerne støyskjerming så langt det lar seg gjøre.

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid

- Finne beste lokasjon for knuseverk. Skjermingstiltak.
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F19 / Fall ifm.
arbeider i høyden /
fallende gjenstander

Område Øst

Dagsone Helle,

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal – Trengereid,
Dagsone Trengereid

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Sette opp anleggsgjerde generelt og ved skjæringer, for å sikre fall.
- God informasjon om tunnelens særegenheter, inkl. portalområder.
- Sikring mot steinsprang.
- Sikring av graveskråning og grøfter.
- Fallsikringsutstyr ved arbeid i bratt sideterreng.
- Ekstra sikkerhetsvakt ved manøvrering av maskiner ved arbeid i bratt

terreng.
- Vurdering av hvilke maskiner som er mest egnet ved arbeid i bratt

sideterreng.

Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Rekkefølge planlegging.
- Entreprenør må gjøre egen risikovurdering ved vanskelige værforhold

– vind. Risikovurdere hva som løftes og dets vindfang i forhold til
areal og vekt.

- Det skal alltid etableres sikkerhetssoner under løft/heising av kran.
- Sikre løse gjenstander. Fokus på risiko for fallende gjenstander i

planlegging.
- Fallsikring.
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Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Ved bruk av kran kreves det at underlag er plant. Ta høyde for
flomfare.

F20 / Uhell ifm.
rivearbeider

Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Dalehagen Deponi

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Dagsone Trengereid

Område Vest

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- Riveplan
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F23 / Grensesnitt -
parseller / entrepriser
/ aktører

Område Øst

Dagsone Helle, Dagsone Stanghelle

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal, Tunneler Vaksdal-
Trengereid, Dagsone Trengereid

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna,

Dagsone Arna Asko, Arna stasjon

- God kommunikasjon, organisering og varsling mellom ulike aktører.
- Koordinere trafikkavvikling og fremkommelighet på hele strekningen

både bane og veg, også ifm. økt trafikkmengde helger, ferier, sesong.
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F25 / Drukningsfare Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Deponi Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal,

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna, Dagsone
Arna Asko

- Kontrollere at entreprenør har nødvendig kompetanse og sikre at de
har utført nødvendig forberedende planlegging.

- Gjennomføre beredskapsøvelse sammen med nødetater.
- Planlegge for mulighet for selvberging.
- Krav om redningsvest på anleggsarbeidere i maskiner i nærheten av

vann.
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Område Øst

Dagsone Stanghelle, Tunneler
Helle/Stanghelle- Vaksdal, Deponi
Idlasund- Stanghelle

Område Midt

Dagsone Vaksdal, Tunneler Vaksdal-
Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- God informasjon om avstengte områder til båttrafikk/ hensynta
båttrafikk.

- Krav om redningsvest på anleggsarbeidere i maskiner i nærheten av
vann.

- Redningsbåter/ beredskapsbåt.

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Krav til sjøsikkerhet til lekter.
- God merking for anleggskjøretøy på lekter. Doser som tipper masser

utfor kanten.
- Sikkerhetsvakt (under tipping).
- Vinterberedskap.
- Helikopter/båtatkomst der det ikke er veg.

F26 / Brann- og
eksplosjonsfare

Alle - Riggplan.
- Ekstra brannslukningsutstyr bør alltid være tilgjengelig ved arbeid

som medfører risiko for brann.
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F28 / Anleggsarbeid i
tunnel

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- God informasjon om tunnelens særegenheter og fjellkvalitet for
arbeid i tunnelen som forelegges byggherre.

F30 / Bruk av
dykkerutstyr

Område Øst

Dagsone Stanghelle,

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Dagsone Vaksdal

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Vurdere bruk av beredskapsbåt ved evt. dykking.
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F31 / Kontakt med
helseskadelige stoffer

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Stoffkartotek, riggplan, interne sikkerhetsrutiner og beredskapsplan
skal forelegges byggherre.

F32 / Ioniserende
stråling

Område Øst

Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal,

Område Midt

Tunneler Vaksdal- Trengereid,

Område Vest

Tunneler Trengereid- Arna

- Det kan ikke utelukkes at det kan være økt radonfare lokalt, og at
dette til enhver tid må ivaretas gjennom entreprenørens HMS og
sikkerhetsrutiner.

- Ivareta god tunnelventilasjon under driving av tunnelen og under alle
installasjonsarbeider og etterarbeider.
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5 KONKLUSJON
Gjennom den forenklede risikovurderingen har det fremkommet totalt 287 farer for hele
strekningen. Risikonivået er vurdert ut ifra tiltakene som er aktuelle for detaljplanfasen er
implementert. Følgende risiko i de ulike kategoriene har da blitt identifisert:

Med følgende antall farer fordelt på risikonivå og strekning:

Risikonivå Antall farer
Område Øst

Antall farer
Område Midt

Antall farer
Område Vest

21 19 9

60 59 46

26 23 24

Antall farer: 49

Antall farer: 165

Antall farer: 73
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For Område Øst er det spesielt farer knyttet til plassforhold og tilkomstmulighet på
riggområdet, anleggstrafikk og massetransport, fare vedrørende trafikkavvikling,
rasutsatte områder, støv og støy, sprengning, avgraving av/ kontakt med elektriske
installasjoner i grunn og luft, drukningsfare og krevende/kompleks
anleggsgjennomføring med tanke på høye og tunge konstruksjoner (bru), som krever
ytterligere tiltak i byggeplanfase eller utførelsesfase for å minimere eller eliminere risiko
for anleggsarbeider og 3. person som følge av anleggsgjennomføringen av prosjektet.
Det er spesielt dagsonen i Stanghelle som har mange risikoforhold, da det her er
anleggsgjennomføring i tett bebygd område.

I Område Midt er det spesielt farer knyttet til plassforhold og tilkomstmulighet på
riggområdet, anleggstrafikk og massetransport, fare vedrørende trafikkavvikling,
mangelfull tilkomst for beredskapskjøretøy, rasutsatte områder, krevende/kompleks
anleggsgjennomføring med tanke på høye og tunge konstruksjoner (bru), flom i Vaksdal,
støy, sprengning, avgraving av/ kontakt med elektriske installasjoner og VA
installasjoner/rør og drukningsfare, som krever ytterligere tiltak i byggeplanfase eller
utførelsesfase for å minimere eller eliminere risiko for anleggsarbeider og 3. person som
følge av anleggsgjennomføringen av prosjektet. Det er spesielt dagsonen i Vaksdal som
har mange risikoforhold, da det her er anleggsgjennomføring i tett bebygd område.

I Område Vest er det spesielt farer knyttet til plassforhold og tilkomstmulighet på
riggområdet, anleggstrafikk og massetransport, fare vedrørende trafikkavvikling, støy,
sprengning, avgraving av/ kontakt med elektriske installasjoner i grunn og luft, arbeid
nær eksisterende jernbane i forhold til høyspenning, krevende/kompleks
anleggsgjennomføring med tanke på høye og tunge konstruksjoner (bru), drukningsfare
og nærhet til annen virksomhet og 3. person som utgjør en risiko, og som krever
ytterligere tiltak i byggeplanfase eller utførelsesfase for å minimere eller eliminere risiko
for anleggsarbeider og 3. person som følge av anleggsgjennomføringen av prosjektet.

Restrisikoen fra detaljplanfasen må reduseres ytterligere gjennom risikovurderinger ifm.
neste planfase, sikker-jobb-analyser og risikoreduserende tiltak i utførelsesfasen. Alle
relevante spesifikke tiltak etter ferdig prosjektering skal overføres til prosjektets SHA-
plan for videre oppfølging.
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[1] FOR-2009-08-03-1028, Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)

[2] Veiledning SHA – For rådgivere i planlegging og prosjektering av
samferdselsprosjekter, Rådgivende Ingeniørers Forening, 2019

[3] Ref. UAS-01-A-0032, Fagrapport Anleggsgjennomføring, RambøllSweco
ANS

[4] UAS-01-A-00008, Fagrapport luft, RambøllSweco ANS

[5] UAS-02-A-00011, Eksisterende kabler og omlegginger, RambøllSweco

[6] UES-01-A-00009, Fagrapport Støy, RambøllSweco ANS

[7] UAS-03-A-00026, Geoteknisk rapport, RambøllSweco ANS

[7] UAS-02-A-00025, Geoteknisk rapport, RambøllSweco ANS

[8] UAS-03-A-00010, Fagrapport kontaktledningsanlegg, RambøllSweco ANS

[9] UAS-02-A-00018, Fagrapport trafikksikkerhet, RambøllSweco ANS

[10] Ref. UAS-01-A-00028, Forprosjektrapport, RambøllSweco ANS
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RambøllSweco ANS
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og landkar for E16, RambøllSweco ANS

VEDLEGG
Vedlegg Beskrivelse

1 Detaljert informasjon fra den forenklede risikovurderingen.



Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring

Egnet området for rigg for
tunneldrift mellom tunnelen og
påkjøringen av ny lokalvei.
Entreprenørens hovedkontor og
overnatting et annet sted pga.
støy.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Rundkjøring etableres for
påkjøring til eksisterende E16.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til snuplass
for massetransport der man ser
det blir mye rygging med
maskiner.

-Optimalisere trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Midlertidige veier, reduserte
fartsgrenser og massetransport
vil påvirke utrykningstiden.
Tungtransport vil kjøre fra tunnel
og via rundkjøring nord for E16.

-Midlertidig
rundkjøring nord på
E16 legges inn.

-Beredskap må ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholder
tilkomstveier under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplan.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Driving av vegtunnel fra Helle og
deponering ved Dalehagen.
Risiko med massetransport inn til
deponi er ivaretatt under deponi
Dalehagen. Tungtransport fra
tunnel via rundkjøringen.
Rundkjøring etableres for
påkjøring til eksisterende E16.
Det vil være begrenset
fremkommelighet og nedsatt
fartsgrense på E16.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.
Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også ifm.
økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)
Det vil være begrenset
fremkommelighet og nedsatt
fartsgrense på E16.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Utredning for trafikkregulering
nødvendig.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
Hellevegen er en viktig skoleveg.
Mange turgåere. Vegen må
opprettholdes.

-Trafikksikkerhetsplan for myke
trafikanter.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Ekstra sikkerhetsvakt
ved manøvrering av
maskiner ved etablering
av omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.

-Etablere sikre, intuitive
veger for 3. person.
Spesielt hensyn til myke
trafikanter. Fysisk skille
mellom myke
trafikanter og annen
trafikk, og mellom
anleggstrafikk og sivil
trafikk.

-Vurdere buss for
skoleelever i perioder.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Nei
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein, løsmasser og
snø
Omlegging av E16:
grunnforholdene kan være en
utfordring, da det er kvikkleire
og fjell som går opp og ned. Myr.
Artesisk trykk i grunnen.

Noen små skrenter med fare for
steinsprang ved påhugg.

Ref. UAS-02-A-00025,
Geoteknisk rapport

Rasfare og vurdering
av sikkerhet for
trafikanter ved kø er
tillagt betydning for
plassering og
utforming av
løsninger.

Grunnforhold er
vurdert tillagt
betydning for
plassering av
løsninger.

-Ingeniørgeologiske vurderinger.
-Faseplanlegging.

-Grunnforsterkende
tiltak i form av geonett
og duk nord for ny E16
(avkjørsel og
busslomme).

-Ved påhugget til tunell
er det behov for sikring
mot steinsprang.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Da det er mistanke om
forurensning i grunnen innenfor
tiltaksområdet, er det i henhold
til Forurensningsforskriftens kap.
2 behov for å utføre en
innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over
eventuell forurensning i
tiltaksområdet. (ref. UAS-01-A-
00028, Forprosjektrapport)

-Videreføre Ytre miljøplan i
prosjektering for anleggsarbeid.

-Gjennomføre fase 2
miljøkartlegging forurenset grunn
med prøvetaking.

-Beredskapsplan.

-Oppfølging
miljøoppfølgingsplan.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell
Det vil være sprengningsarbeid.
Etablering av forskjæring ny
tunnel.

-Faseplanlegging. -
Trafikkomlegging ifm. sprengning
må planlegges.

-Evakuering under
sprenging og
overvåking.

-Generell annonsering
til 3. person i forkant
om sprengningsarbeider
i tunnelen.

-Utplassere vakter ved
sprengning i dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som
rensk og bergsikring må
utføres før
sprengningsarbeider.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner

På Helle, over kryssområdet, er
det en høyspentlinje som krysser
i luftspenn. Den er ikke direkte i
konflikt, men må hensyntas i
anleggsfasen.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Kartlegging av evt. konflikter
mellom nytt anlegg og
eksisterende kabler.

-Faseplanlegging.

-Hensyn til
høyspentlinje som
krysser i luftspenn i
anleggsfase.

-Kabelpåvisning.
Forsiktig graving rundt
infrastruktur som er
kjent.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Eksisterende VA-installasjoner
ved eksisterende vei fjernes og
legges på nytt.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av flytting og
omlegging av VA-installasjoner
utredes videre.

-Kartlegge private brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning,
forsiktig graving.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

-Gjennomføre
nødvendige tiltak med
private brønner,
drikkevannanlegg.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Massetransport og
anleggstransport, drift av
anleggsmaskiner og sprengning.
Tunnelvifter kan gi
støveksponering for nærliggende
bebyggelse.

Støyproblematikk:
Boliger på Haugane og Brekkjen
som har sikt til anleggsområdet
blir eksponert for støy.
Tunnelvifte vil gi støy til
nærliggende bebyggelse.

Forutsetninger:
Tiltaksgrenser ligger til grunn.
Miljøverndepartementets T-
1442/2016 oppgir grenseverdier
for begrensning av støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet. Se
nærmere beskrivelse i UES-01-A-
00009, Fagrapport Støy.

Støyende drift og aktiviteter skal
normalt ikke forekomme om
natten.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft.

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

-Utrede konsekvenser av støv,
støy og hvilke midlertidige tiltak
som kan implementeres.

-Anleggsarbeidere skal beskyttes
mot støy og støv, og belastning
skal søkes redusert til lavest
mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling
av masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og informasjon
naboer.
-Vanning i tørkeperioder
-Målinger på særlig
utsatte steder.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei
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F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander
Bygging av tunnel
(Berrfjelltunnelen) og portal. Det
skal arbeides i høyden ute i
dagen. Spesifiseres ifm.
detaljering.

Det skal bygges en kulvert under
vegen for trafikk til og fra
området øst for ny E16.

Et nytt teknisk bygg blir plassert
langs vegen utenfor
Lågaskartunnelen.

-Faseplanlegging. -Sette opp
anleggsgjerde generelt
og ved skjæringer, for å
sikre fall.

-God informasjon om
tunnelens
særegenheter, inkl.
portalområder.

-Sikring mot
steinsprang.

-Sikring av
graveskråning og
grøfter.

-Fallsikringsutstyr ved
arbeid i bratt
sideterreng.

-Ekstra sikkerhetsvakt
ved manøvrering av
maskiner ved arbeid i
bratt terreng.

-Vurdering av hvilke
maskiner som er mest
egnet ved arbeid i bratt
sideterreng.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

94 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Manglende ivaretakelse av
grensesnitt kan gi økt risiko.

-God kommunikasjon,
organisering og varsling
mellom ulike aktører.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også ifm.
økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt
risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei Drukningsfare

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Anleggsarbeid, drivstoff,
sprengstoff, sveising gir fare for
brann og/ eller eksplosjon.
Spesifiseres ifm. detaljering.

-Faseplanlegging. -Riggplan og
faseplanlegging.

-Ekstra
brannslukningsutstyr
bør alltid være
tilgjengelig ved arbeid
som medfører risiko for
brann.
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Ja Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder
Omlegging av E16:
grunnforholdene kan være en
utfordring, grunnvann under
trykk (forurenset masser ut).
Kvikkleire og fjell som går opp
og ned. Myrområde.

Ref.UAS-02-A-00025,
Geoteknisk rapport.

Legge lokalrigg (lager
for innredning) på
andre siden av veien,
slik at det ikke berører
myrområde.

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei
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Område Øst - Dagsone Helle (ID 1)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risiko-
nivå
etter
tiltak

detalj-
plan

Prosjekteringstiltak overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold
Stanghelle nord:
Anleggsarbeider i område nord for
Dalevågen, med tilkobling til eksisterende
jernbane omfatter bl.a. etablering av
anleggsvei og riggområde. Stort
masseuttak i forhold til sprengning av
portal. Tett bebyggelse, trangt. Arbeid i
strandlinje. Arbeides mot eksisterende
spor, og det blir midlertidig sporomlegging.
Bru over Dalevågen: riggområde i hver
ende av brua avsettes for kran, lagring og
prefabrikasjon av forskalling, armering etc.
Det må i tillegg være plass langs sjø for
lagring, sammensveising og sjøsetting av
pelene. Ramming av peler fra flåte.
Sjøarbeider evt. dykkerarbeid.
Stanghelle sør: I område syd for Dalevågen
med stasjonsområde skal kulvert, portal og
stasjonsplattform bygges. Tett bebyggelse,
trangt område.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Stanghelle nord:
Tilkomst langs eksisterende jernbane og
strandlinje.

Bru over Dalevågen: En stor pelerigg som
må operere fra en solid flåte må benyttes,
og kommer ikke inn under eksisterende
jernbanebru til bruområdet. Flåten må
slepes inn tom og peleriggen kjøres om
bord langs Ardalsvegen. Kan medføre
utfordringer relatert til grunnforhold og
dybder langs land.

Stanghelle sør:
Midlertidig omlegging av dagens E16 som
første trinn i anleggsgjennomføringen.
Tilkomst gjennom tett bebygd område.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging.

-Planlegging av sikker
plassering av kraner i
bebyggelse.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk (prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Anleggsbeltet er mer begrenset i bebygde
områder. Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i anleggsbelte
kan utgjøre en fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig
anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3. person)
Her vil det i enkelte faser bli spesielt
vanskelig tilkomst for arbeidene som skal
skje nord og vest for Dalevågen. Trafikk på
E16 påvirkes når eksisterende E16
omlegges. Lokalveier påvirkes under
anleggsgjennomføring. Massetransport til
Dalehagen og omlegging av vei kan skape
kø og dermed påvirke utrykningstid.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst).
-Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholder
tilkomstveger under
anleggsarbeidet.
-Beredskapsplan.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Nord for Dalevågen skjer massetransport
langs jernbanelinja til Idlasundet. I
forbindelse med etablering av byggegrop
sør for Dalevågen skal det spuntes og
graves ut et relativt stort massvolum.
Massetransporten går her til Dalehagen
gjennom boligområde.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Ekstra
sikkerhetsvakt ved
manøvrering av
maskiner ved
etablering av
omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.

-Etablere sikre,
intuitive veger for 3.
person. Spesielt
hensyn til myke
trafikanter. Fysisk
skille mellom myke
trafikanter og annen
trafikk, og mellom
anleggstrafikk og sivil
trafikk.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser (3. person)
Omlegging av E16 langs lokalveier og inn
på eksisterende E16 lengre nord.
Trafikkomleggingen vil krysse byggegrop
for stasjonsområde. Anleggstrafikk tett opp
til kjørebevegelser for 3. person i hele
området.
Småbåttrafikk påvirkes av anleggsarbeid.
Kajakkbrygge ved statlig friluftsområde
Stanghelle må tas hensyn til.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Utredning
flytting/midlertidig
flytting av
kajakkbrygge ved
statlig friluftsområde.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.

-God informasjon om
avstengte områder til
båttrafikk.

-Kajakkbrygge ved
statlig friluftsområde
flyttes/midlertidig
flyttes.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for myke
trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
Massetransport gjennom boligområder, inn
på E16 og til Dalehagen deponi på sørsiden.
Det vil være omlegginger av veg gjennom
anleggsperiode.
Skolevei over den gamle broen og på tvers
av anleggsområde. Barnehage på sørsiden
av jernbane flyttes. Dagens gangruter vil til
en viss grad bli opprettholdt.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.

-Hensynta
småbåttrafikk,
laksefiske.

-Midlertidig flytting av
barnehage og lokal
butikk.

-Etablere sikre veier
for 3. person. Spesielt
hensyn til myke
trafikanter. Fysisk
skille mellom myke
trafikanter og annen
trafikk, og mellom
anleggstrafikk og sivil
trafikk.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Midlertidig anlegg for
småbåthavn.

-God informasjon om
avstengte områder til
båttrafikk.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Kommer ned mye vann fra fjellside sør. 4-5
bekkeinntak. Må legges om.

Ifm. omlegging av Ardalsvegen på
Stanghelle er veger som ligger lavere enn
2,0 moh. utsatt for flom med en 200- års
returperiode.

Ref. UAS-01-A-00031,
Vannlinjeberegning
Stanghelle Dalevågen.

-Planlegge
anleggsgjennomføring
i forhold til
meteorologiske
forhold.
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F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Dalevågen jernbanebru: meget løst lagret
topplag bestående av leirig siltig materiale.
Under dette laget er det innslag av fastere
masser, tolket til å være morene.
En stor pelerigg som må operere fra en
solid flåte må benyttes, og kommer ikke inn
under eksisterende jernbanebru til
bruområdet. Flåten må slepes inn tom og
peleriggen kjøres om bord langs
Ardalsvegen. Kan medføre utfordringer
relatert til grunnforhold og dybder langs
land. (Geoteknisk rapport UAS-03-A-
00026)

Skred - stein, løsmasser og snø
Stanghelle Syd: Utførelse av portalen
medfører utgraving av et betydelig volum
løsmasser som må sikres med spunt.

Rasutsatt område langs fjellside, men ikke
fare for prosjekt. Stor bergblokk som står i
fare for å falle ned, vurdert til å ikke
komme i konflikt med prosjektet.

Mellom eksisterende E16 og fjellsiden i sør,
ligger det urmasser som må sikres og
utgraves før etablering av påhugg.
Løsmassene i sør fremstår meget faste, og
er tolket til å bestå av morenemasser.
Mot nord blir løsmassene gradvis løsere, og
er dominert av sandige og siltige masser.

Ref. UAS-03-A-00026,
Geoteknisk rapport.

Rasfare og vurdering av
sikkerhet for trafikanter
ved kø-situasjoner er
tillagt betydning for
plassering og utforming
av løsninger.

-Se nærmere på
utfordringer relatert til
grunnforhold og
dybder langs land i
Dalevågen.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.
-Faseplanlegging.

-Ved påhugget til
Vaksdalstunnelen på
Stanghelle er det
behov for omfattende
sikring mot
steinsprang, både
med fanggjerde og
boltesikring før
arbeidene starter.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Da det er mistanke om forurensning i
grunnen innenfor tiltaksområdet, er det i
henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2
behov for å utføre en innledende
miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over eventuell
forurensning i tiltaksområdet. (ref. UAS-01-
A-00028, Forprosjektrapport)

Ref. UAS-01-A-00028,
Forprosjektrapport

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

-Gjennomføre fase 2
miljøkartlegging
forurenset grunn med
prøvetaking.

-Beredskapsplan.

-Oppfølging
miljøoppfølgingsplan.
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F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell
Rystelser ifm. sprengning vil påvirke
naboer. Butikk, barnehage, bedehus, pub i
planlagt riggområde. Butikk, barnehage og
bedehus må flyttes. Sprengning nært til
eksisterende jernbane. Det skal være
sprengningsarbeider med forskjæring i sør
og sprengning av skjæring i nord.

Forutsetninger:
Ved enhver sprengning på mindre avstand
enn 300 meter må det søkes om tillatelse
hos Bane NOR. Bane NOR kan ikke ha
passerende tog på utsatt område når det
skal sprenges. Banesjef skal ha beskjed.
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging.
-Trafikkomlegging ifm.
sprengning må
planlegges.

-Planlegge for at
beboere nært område
hvor det sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Evakuering under
sprenging og
overvåking.

-Generell annonsering
til 3. person i forkant
om
sprengningsarbeider i
tunnelen.

-Utplassere vakter
ved sprengning i
dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som
rensk og bergsikring
må utføres før
sprengningsarbeider.

-Høyspent som ligger
i grunnen øst for
tunnelen i samme
område som det skal
utføres
sprengningsarbeider,
må legges om før
sprengningsarbeidet
startes opp
(Stanghelle sør).

-Rystelsesmålere.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med elektriske
installasjoner
På Stanghelle krysser en høyspentkabel i
grøft over den nye jernbanetraséen nær
portalen. Denne må legges om. I tillegg
ligger det høyspentkabel i grøft langs ca.
200 meter av sideveg-tiltaket.

Sjøkabler som må hensyntas.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av
flytting og omlegging
av kabel utredes
videre.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Entreprenør må sikre
gode løsninger for
ankring i
anleggsperioden.
Sjøkabler må
hensyntas.
-Kabelpåvisning.
-Hensynta
høyspentkabel i grøft.
-Forsiktig graving
rundt infrastruktur
som er kjent.
-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-installasjoner/rør
Omlegging, flytting av kommunal
pumpestasjon ved Dalevågen.
Vannforsyningstårn; VA-nettet i konflikt
med utbyggingen. Blir ivaretatt og flyttet.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av
flytting og omlegging
av kabel utredes
videre.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning.

-Forsiktig graving.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

-Gjennomføre
nødvendige tiltak med
private brønner,
drikkevannanlegg.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Ja Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)
Arbeid langs bane i drift er aktuelt. I
område syd for Dalevågen med
stasjonsområde skal det gjøres
forberedende arbeider og kulvert, portal og
stasjonsplattform bygges. Det skal
etableres rassikring over skredutsatte
områder (forskjæring og tunnelpåhugg),
byggegrop for stasjon/kulvert og
forskjæring for tunnel. I forbindelse med
etablering av byggegrop skal det spuntes
og graves ut et relativt stort massvolum.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Ref. UAS-03-A-00010,
Fagrapport
kontaktledningsanlegg.

-Faseplanlegging.
Brudd og arbeider i
forhold til KL.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F15 Togfremføring i byggeperioden Ja Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/anleggskjøretøy
Arbeid langs bane i drift er aktuelt.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn. Togfremføringen skal
opprettholdes gjennom byggingen på
stasjon, unntatt i avtalte brudd. Ved enhver
sprengning på mindre avstand enn 300
meter må det søkes om tillatelse hos Bane
NOR. Bane NOR kan ikke ha passerende
tog på utsatt område når det skal sprenges.
Banesjef skal ha beskjed.

-Faseplanlegging.
Brudd i trafikk i
forhold til
arbeidsoperasjoner.
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F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører eksponering
for støy og støv for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Boligområde eksponeres for støv.
Massetransport gjennom område, drift av
anleggsmaskiner og sprengning.
Spuntarbeid ifm. utførelse av portalen.
Tunnelvifter kan gi støveksponering for
nærliggende bebyggelse.

Støyproblematikk:
Stanghelle eksponeres for støy ifm. boring,
sprengning, spuntarbeid (byggegrop),
graving og massetransport. Arbeidene med
bru over Dalevågen medfører støy i
peleperioden. Knusing ikke aktuelt.
Barnehage vil ikke kunne driftes i
anleggsfase.

Forutsetninger:
Tiltaksgrenser ligger til grunn.
Miljøverndepartementets T-1442/2016
oppgir grenseverdier for begrensning av
støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Se
nærmere beskrivelse i UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

Støyende drift og aktiviteter skal normalt
ikke forekomme om natten. Dersom dette
blir nødvendig skal ikke støygrensen
overskride grenseverdier.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft-

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy-

-Utrede konsekvenser
av støv, støy og hvilke
midlertidige tiltak som
kan implementeres.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling
av masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og
informasjon naboer.
-Vanning i
tørkeperioder
-Målinger på særlig
utsatte steder.

-Vente med å fjerne
støyskjerming så
langt det lar seg
gjøre.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Ja Kompleksitet mht. etablering av
konstruksjoner
Fundamentering av ny bru.
Etablering av brukar, støping av brupilarer
og bruplater.

-Legge inn god
arbeidsplass mellom
konstruksjoner og
bebyggelse.

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Ja Kompleksitet mht. montering av
tekniske installasjoner
Mast oppgraderes ifm. etablering av
tunnelportal. Tilkomstvei er utfordrende og
behov for helikopterbruk sannsynlig.

Teknisk bygg for banetunnelen plasseres
langs dagens E16, sørøst for tunnelen.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

-Faseplanlegging.
-Vurdere bruk av
helikoptertransport
ved etablering av
master på
tunnelportal.
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F19 Tilkomst/sikring ifm. arbeider/ferdsel
i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden / fallende
gjenstander
Der man skal jobbe med konstruksjoner, vil
det være fare for fall, fallende gjenstander
og klemfare. Ved arbeid med bru over
Dalevågen.

Arbeid med tunnelportal, kulvert i
Stanghelle syd og rassikring vi det være
fare for fallulykker og fallende gjenstander.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn. Ved bruk av kran
kreves det at underlag er plant. Ta høyde
for flomfare.

-Faseplanlegging. -Rekkefølge
planlegging.
-Entreprenør må
gjøre egen
risikovurdering ved
vanskelige værforhold
– vind.
-Det skal alltid
etableres
sikkerhetssoner under
løft/heising av kran.
-Sikre løse
gjenstander. Fokus på
risiko for fallende
gjenstander i
planlegging.
-Det må settes opp
anleggsgjerde
generelt og ved
skjæringer, for å sikre
fall.
-God informasjon om
tunnelens
særegenheter, inkl.
portalområder.
-Sikring av
graveskråning og
grøfter.
-Fallsikringsutstyr ved
arbeid i bratt
sideterreng.
-Ekstra
sikkerhetsvakt ved
manøvrering av
maskiner ved arbeid i
bratt terreng.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider
Riving av hus.

-Utarbeide riveplan. -Riveplan.

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Vil bli benyttet mye buss for tog i
anleggsperioden. Godstog må sleppes
gjennom, har ingen alternativer for dette.

Ønsker å legge landkar så tett opptil
eksisterende spor som mulig. Vil bli en
utfordring og ved feil i utbygging kan dette
føre til feil på eksisterende bane.

Forutsetning:
Ved enhver sprengning på mindre avstand
enn 300 meter må det søkes om tillatelse
hos Bane NOR. Bane NOR kan ikke ha
passerende tog på utsatt område når det
skal sprenges. Banesjef skal ha beskjed.

-Må avklares hvilke
tider på døgnet det er
best at godstog
passerer. -
Faseplanlegging.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller / entrepriser /
aktører
Manglende ivaretakelse av grensesnitt kan
gi økt risiko.

-God kommunikasjon,
organisering og
varsling mellom ulike
aktører.
-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også
ifm. økt
trafikkmengde helger,
ferier, sesong.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt risiko.

-Faseplanlegging.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Dalevågen jernbanebru: Brua skal krysse
Dalevågen på Stanghelle. Hovedspennet er
på 30 meter. Underkant overbygning vil
ligge kun 4,5 meter over normalvannstand.
Geotekniske undersøkelser viser at det er
svært dårlige grunnforhold og liten
vanndybde i Dalevågen. Det vil derfor ikke
være aktuelt med utfylling på grunn av fare
for utglidninger. Det er mulig med tilkomst
med lekter, men spesielt i nordre ende må
det påregnes mudring for å komme
tilstrekkelig nærme for å etablere
pelegrupper. Tilkomst fra land på nordre
ende vil være svært begrenset på grunn av
eksisterende Vossebanen.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging. -Kontrollere at
entreprenør har
nødvendig
kompetanse og sikre
at de har utført
nødvendig
forberedende
planlegging.

-Gjennomføre
beredskapsøvelse.

-Redningsbåter/
beredskapsbåt.

-God informasjon om
avstengte områder til
båttrafikk.

-Krav om
redningsvest på
anleggsarbeidere i
maskiner i nærheten
av vann.

-Mulighet for
selvberging.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Anleggsarbeid, sveising, sprengning,
borerigg, arbeid med høyspent gir fare for
brann og/ eller eksplosjon. Spesifiseres ifm.
detaljering.

-Faseplanlegging. -Riggplan og
faseplanlegging.
-Ekstra
brannslukningsutstyr
bør alltid være
tilgjengelig ved arbeid
som medfører risiko
for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm. arbeider
i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som følge av
dykking.

-Usikkert om det blir
bruk av dykker eller
kamera (ROV). Sterk
strøm kan bidra til at
arbeidene ønskes
utført med kamera.

-Vurdere bruk av
beredskapsbåt ved
dykking.
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Område Øst - Dagsone Stanghelle (ID 2)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller
som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Område Øst - Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal (Tverrslag området Fossmark - Svabakken) (ID 3)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold
Behov for arealer umiddelbart
utenfor tunnelpåhugg til tilrigging.
Etter at adkomsttunneler og
transporttunneler er ferdig drevet
kan det etableres verksted inne,
og parkering.
Behov for rigg og mellomlagring av
varer etter at bunnrensk og
etablering av ny kjørevei i hele
tunnellengden er utført
(innledningsfase).
Arealbehov for sprengstofflager,
større anleggskontor,
lagercontainere, overnatting,
parkering.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

121 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Øst - Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal (Tverrslag området Fossmark - Svabakken) (ID 3)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer
:

Ja Utfordrende tilkomst
To veiløse alternativer for tverrslag
lengst i sør kommer direkte ut til
lekter.
Fossmark kommer ut til
eksisterende E16. For alle tverrslag
alternativene må
transporttunnelene smyge seg
under eksisterende jernbane.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner ved og arbeid i
anleggsbelte i områdene kan
utgjøre en fare for
anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

-Koordinere trafikkavvikling
og fremkommelighet på hele
strekningen både bane og
veg, også ifm. økt
trafikkmengde helger, ferier,
sesong.
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Område Øst - Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal (Tverrslag området Fossmark - Svabakken) (ID 3)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
To veiløse alternativer ved
tverrslag lengst i sør.

Brann ifm. tunneldriving kan gi
store konsekvenser for liv og
helse.

-Sikre tilstrekkelig
tilkomst i området
mht. beredskap i
hele
anleggsperioden.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Faseplanlegging.
-Brannberedskap ifm.
tunneldriving for hele
anleggsperioden.

-Landingsplass for
helikopter/båt-atkomst der
det ikke er veg.

-Vurdere muligheter for
selvberging tunneldriving og
tverrslag.

-Krav om TETRA nødnett.

-Beredskapsplan.

-Plan for brannberedskap
gjennom hele
anleggsperioden.
Redningskontainere.
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Område Øst - Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal (Tverrslag området Fossmark - Svabakken) (ID 3)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

To angrepspunkter: Helle for
utkjøring til Dalehagen, og ved
området Fossmark–Svabakken
(Fossmark, Linnebakkane, Gamle
Fossen eller Svabakken) med et
tverrslag til sjø. Tverrslag
(Fossmark–Svabakken) benyttes
for utkjøring av tunnelmasser midt
på strekningen. Mengden som
kjøres ut til sjø gjennom ett av
tverrslagene vil avhenge av
disponering av Dalehagen.
Deponering/lasting ved sjø vil
være med alternativene:
transportlekter, lasterampe for
split-lektere, kai/lekter-kai, 1 stor
lekter.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

Ref. UAS-02A-
00026,
Massedeponi.

-Optimalisere
trafikkavvikling.

-Planlegge for
båttrafikk ved
lektere/kai.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Det skal etableres
oversiktlig anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.
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F6 Sikker trafikkavvikling mht.
kjøretøy (3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser (3.
person)
Det vi være transport og tipping i
sjø som kan komme i konflikt med
annen båttrafikk. Det vil også
være massetransport på, av og
langs E16.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Planlegge for
båttrafikk ved
lektere/kai.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner
ved etablering av
omkjøringsveg og arbeid i
bratt terreng.

-Etablere sikre, intuitive
veger for 3. person. Spesielt
hensyn til myke trafikanter.
Fysisk skille mellom myke
trafikanter og annen trafikk,
og mellom anleggstrafikk og
sivil trafikk.

-Tilrettelegge for passering
for annen båttrafikk, og
melde fra om dette i lokal
presse og sosiale medier.

-Alle trosser må merkes slik
at de er synlige for småbåter.
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Område Øst - Tunneler Helle/Stanghelle- Vaksdal (Tverrslag området Fossmark - Svabakken) (ID 3)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
Fossmark har en del bebyggelse.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Etablere sikre, intuitive
veger for 3. person. Spesielt
hensyn til myke trafikanter.
Fysisk skille mellom myke
trafikanter og annen trafikk,
og mellom anleggstrafikk og
sivil trafikk.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstid
s forhold:

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein, løsmasser og snø
Rystelser ved tunneldriving
Gjelder alle tverrslag og etablering
av tunnel mot Idlasundet.
Rystelser i området grunnet
rystelser fra tunneldriving.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger. -
Faseplanlegging.

-Rensk og bergsikring før
sprengningsarbeider.

-Tilstrekkelig sikring av
skjæring og
tunnelpåhuggene.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Flere alternativer for tunneldriften,
beskrivelse i UAS-01-A-00032.
Deponering av massene er i alle
alternativer beregnet utkjørt via
transporttunel (tverrslag) til sjø.
Alternativene er etablering
transportlekter, lasterampe for
split-lektere, kai/lekter-kai, 1 stor
lekter. Lenser med siltgardin
etableres rundt lekteren og
deponeringsområdet.

Prøver
gjennomføres.

Ta prøver av
sediment for
eventuell
forurensning før
sjødeponi.

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell
Sprengning i nærheten av bebygde
områder.

-Planlegge for at
beboere nært område
hvor det sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Evakuering under sprenging
og overvåking.
-Generell annonsering til 3.
person i forkant om
sprengnings-arbeider i
tunnelen.
-Utplassere vakter ved
sprengning i dagen.
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som rensk
og bergsikring må utføres før
sprengningsarbeider.

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
Gravearbeider og ankring med
lekter. Etablering av tunnel mot
Idlasundet.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Kabelpåvisning.

-Forsiktig graving rundt
infrastruktur som er kjent.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan skje.

-Entreprenøren er pliktet til å
søke Kystverket om bruk av
anker. Vesentlige endringer i
strømforholdene kan påvirke
ankerstilling som følge av
press på anker.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør

Kun identifisert VA-installasjoner
ved innslag (dagsoner).

-Planlegge for sikker
anleggsdrift nær
infrastruktur i bakken.
-Faseplanlegging.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning, forsiktig
graving.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan skje.
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

-Gjennomføre nødvendige
tiltak med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg
og/eller jernbane:

Nei Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)
For alle tverrslagalternativene må
transporttunnelene smyge seg
under eksisterende jernbane.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i
og ved spor ligger til grunn.

Ref. UAS-03-A-
00010, Fagrapport
kontaktlednings-
anlegg.

-Faseplanlegging.
-Tiltak ifm. kryssing
av eksisterende
jernbane.

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Støv fra massetransport til/fra,
sjødeponier, kaianlegg. Støv fra
massehåndtering, omlasting,
anleggsarbeid, knusing.
Tunnelvifter kan gi
støveksponering for nærliggende
bebyggelse.

Støyproblematikk:
Massetransport og aktiviteter på
kai (ved tverrslag) vil gi støy til
omliggende boliger.
Strukturlyd fra tunneldriving kan gi
støy til overliggende støyfølsomme
bygg, samt Stanghelle Skule.
Tunnelvifter vil gi støy til
nærliggende bebyggelse.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft.

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy.

-Utrede konsekvenser
av støv, støy og
hvilke midlertidige
tiltak som kan
implementeres.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling av
masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og informasjon
naboer.
-Vanning i tørkeperioder
-Målinger på særlig utsatte
steder.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse
på/av tekniske installasjoner:

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander
Det skal arbeides i høyden inne i
tunnelen og ute i dagen. Bygging
av tunnel og portal. Spesifiseres
ifm. detaljering.

-Faseplanlegging -Det må settes opp
anleggsgjerde generelt og
ved skjæringer, for å sikre
fall.
-God informasjon om
tunnelens særegenheter,
inkl. portalområder.
-Sikring av graveskråning og
grøfter.
-Fallsikringsutstyr ved arbeid
i bratt sideterreng.
-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner
ved arbeid i bratt terreng.
-Vurdering av hvilke
maskiner som er mest egnet
ved arbeid i bratt
sideterreng.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider
Bruk av området ved sjøen på
Fossmark som rigg- og driftsareal
vil kreve rivearbeider.
Transporrtunnel ut ved Fossmark:
vei ned medfører at bygda må
fraflyttes.
Adkomsttunnel fra oversiden av
E16: ett hus må fraflyttes.
De fire andre alternativene
medfører utkjøring av
tunnelmassen lenger sør, ved
Gamle Fossen.

Gul? -Utarbeide riveplan. -Riveplan

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Ja Nærføring til jernbanetunnel og
tilløpstunnel til Fossmark
kraftstasjon.

-Faseplanlegging.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Innredningsarbeidene i tunnel vil
ofte være til hinder for
varetransport forbi,
adkomstforholdene har stor
betydning for fremdriften.

-Faseplanlegging.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Ved innredningsarbeider er det
mange aktiviteter og flere
arbeidslag, veg, VA, vann- og
frostsikring, dette kan føre til økt
risiko for arbeidsulykker.

-SVV og Bane NOR
må koordinere
aktørene/
prosjektene.

-God kommunikasjon,
organisering og varsling
mellom ulike aktører.

-Koordinere trafikkavvikling
og fremkommelighet på hele
strekningen både bane og
veg, også ifm. økt
trafikkmengde helger, ferier,
sesong.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Mange samtidige aktiviteter på
begrenset området er en
risikoøkende faktor.
Innredningsarbeidene i tunnel vil
ofte være til hinder for
varetransport forbi,
adkomstforholdene har stor
betydning for fremdriften.

-Adkomst inn i
motsatt ende via et
tverrslag vil
forbedre
fremdriften
betydelig.

-Faseplanlegging.
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F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Det vil være drukningsfare ved
arbeider i strandsonen. I tillegg vil
det være to veiløse alternativer for
tverrslag lengst i sør som kommer
direkte ut til lekter.

-Sikkerhet for
anleggsarbeidere ved
arbeider nær sjø, og
dykkerarbeider,
utredes nærmere.
-Faseplanlegging.
-Beredskapsplan.

-Kontrollere at entreprenør
har nødvendig kompetanse
og sikre at de har utført
nødvendig forberedende
planlegging.

-Gjennomføre
beredskapsøvelse.

-God informasjon om
avstengte områder/ hensynta
båttrafikk.

-Krav om redningsvest på
anleggsarbeidere i maskiner i
nærheten av vann.

-Mulighet for selvberging.

-Redningsbåter/
beredskapsbåt.

-Krav til sjøsikkerhet til
lekter.

-God merking for
anleggskjøretøy på lekter.
Doser som tipper masser
utfor kanten og
sikkerhetsvakt.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm. detaljering. Fare
for brann og/ eller eksplosjon.
Drivstoff, sprengstoff og sveising.

Se F4 for tiltak beredskap.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.

-Ekstra brannslukningsutstyr
bør alltid være tilgjengelig
ved arbeid som medfører
risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Ja Anleggsarbeid i tunnel.
Spesifiseres ved andre farer.

-God informasjon om
tunnelens særegenheter og
fjellkvalitet for arbeid i
tunnelen som forelegges
byggherre.

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som følge
av dykking.

-Usikkert om det blir
bruk av dykker eller
kamera (ROV). Sterk
strøm kan bidra til at
arbeidene ønskes
utført med kamera.

-Vurdere bruk av
beredskapsbåt ved dykking.

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer
som kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til
helsekontroll

Ja Kontakt med helseskadelige
stoffer
Er en aktuell fare (sprøytebetong,
NOX osv.).

-Stoffkartotek, riggplan,
interne sikkerhetsrutiner og
beredskapsplan skal
forelegges byggherre.

F32 Arbeid med ioniserende stråling
som krever at det utpekes
kontrollerte eller overvåkede soner

Ja Generelt er radonfaren moderat til
liten for prosjektet, men det er
registrert noe i Vaksdal. Det kan
likevel alltid være fare for lokale
radonforekomster.

Det kan ikke utelukkes at det
kan være økt radonfare
lokalt, og at dette til enhver
tid må ivaretas gjennom
entreprenørens HMS og
sikkerhetsrutiner.

Ivareta god tunnelventilasjon
under driving av tunnelen og
under alle
installasjonsarbeider og
etterarbeider.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold
Dalehagen kan benyttes til
deponi, knusing og
sortering, og lagring av
utstyr. Brakker og kontorer
ikke aktuelt pga. støy.
Tilstrekkelig plassforhold.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Inn/ utkjøring fra
Dalehagen er planlagt enten
med forbikjøringsfelt eller
T-kryss.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr.
kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en
fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsveg, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere
og 3. person)
Massetransport til
Dalehagen og kryssing av
veien ifm. massetransport
kan skape kø og dermed
påvirke utrykningstid. Det
er god tilkomst til området
langs E16, og gode
kommunikasjonsmuligheter.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde tilkomstveger
under anleggsarbeidet.

-Beredskapsplaner.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Innkjøring til og utkjøring
fra Dalehagen er planlagt
enten med forbikjøringsfelt
eller T-kryss. Det blir mye
utkjøring og kryssing av
veien i perioder når
massetransport må inn på
eksisterende vei. Kan skape
kø i mest trafikkerte
perioder pga. akselerasjon.
Fartsforskjeller ifm.
kryssing av vei gir økt
sannsynlighet for
trafikkulykker.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Vurdere
akselerasjonsfelt.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsveg, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr.
kjørebevegelser (3.
person)
Anleggsmaskiner må krysse
kjørefelt for å komme ut av
deponiområde. Venting må
skje inne på område og ikke
ute på vegen for å unngå
kødannelse og
trafikkulykker.

Innkjøring til og
utkjøring fra
Dalehagen er
planlagt enten med
forbikjøringsfelt
eller T-kryss.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsveg, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.
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Detaljplan
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tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Nei

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Nei

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein, løsmasser
og snø
Bratt terreng, mye bratte
lier. Større rasfare i sør enn
nordsiden av deponiet.

Fare for skred og ras langs
fjellside ved deponi.
Steinsprang mest
sannsynlig høst/vår med
mye nedbør. Størst fare for
at det er stein som raser,
men kan ikke utelukke
andre typer ras. Store
steinblokker aktuelt.

Vannføring kan endres og
gå fortere etter inngrep.

-Fare for skred
vurderes av
geolog.

-Det er
gjennomført
grunnboringer.
Underlag består av
sand og grus, ikke
kvikkleire.

-Planlegge for
opparbeiding av voll
tidlig for å redusere
risiko for at
anleggsarbeidere
utsettes for ras/skred.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger. -
Faseplaner.

-Vurdere vær, ras-/skredfare.

-Begrense personopphold i
potensielle utløpssoner
nærmest fjellvegg.

-Etablere barrierer som voll,
grøft. Vurdere bruk av
fjernstyrte maskiner i
anleggsfase.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.
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Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F11 Sprengning: Nei

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt
med elektriske
installasjoner
Foreløpig ikke kartlagt.

Ref.UAS-02-A-
00011,
Eksisterende kabler
og omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og eksisterende
kabler. -
Faseplanlegging.

-Kabelpåvisning.

-Forsiktig graving rundt
infrastruktur som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan
skje.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Foreløpig ikke kartlagt.

Ref.UAS-02-A-
00011,
Eksisterende kabler
og omlegginger.

-Kartlegge hva som
ligger i grunnen i dag,
og om det er planer
om kabler etc. i
fremtiden.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

- Kabelpåvisning.

- Forsiktig graving.

- Sikre traseer med
merker/skilt slik at overgraving
ikke kan skje.

-Gjennomføre nødvendige
tiltak med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og
støv for
anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Massetransport og drift av
anleggsmaskiner. Det er få
nærliggende boliger og
deponiet er beskyttet av
terreng.

Støyproblematikk:
Eksponering for støy fra
deponi, knuseverk. Det er
få naboer i nærhet som blir
berørt. Deponi er godt
beskyttet av terreng.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft.

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy.

-Utrede konsekvenser
av støy, støv og hvilke
midlertidige tiltak som
kan implementeres.

-Anleggsarbeidere skal
beskyttes mot støy og
støv, og belastning
skal søkes redusert til
lavest mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling av
masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling av naboer.
-Vanning i tørkeperioder.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Nei

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider
Hus som skal rives.

-Utarbeide riveplan. -Riveplan

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Nei

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi
økt risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og
eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm.
detaljering. Fare for brann
og/ eller eksplosjon.
Drivstoff. Skogbrannfare
pga. maskiner som
tennkilder.

-Planlegge muligheter
for tilkobling til
brannvann for å
ivareta beredskap.

-Riggplan og faseplanlegging.

-Ekstra brannslukningsutstyr
bør alltid være tilgjengelig ved
arbeid som medfører risiko for
brann.
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risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme
ifm. arbeider i
myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold
Tilstrekkelig plassforhold til
massedeponi.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattforme
r:

Ja Utfordrende tilkomst
Ny, midlertidig bru og
anleggsveg over jernbanen
og Idlasundet etableres og
føres til kryssområdet ved
Helle gjennom en kort
tunnel. Midlertidig
anleggsveg legges videre
langs jernbanelinja mot
Stanghelle. Tilkomst vil skje
fra sørenden av området.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr.
kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en
fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsvei, adkomstsoner og
anleggsgjerder.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøy
(prosjektmedarbeidere og
3. person)
Tilkomstveger og midlertidig
bru må etableres.

-Beredskap må
ivaretas (sikre
tilstrekkelig tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde tilkomstveger
under anleggsarbeidet.

-Beredskapsplan.

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Anleggstrafikk via midlertidig
anleggsveg langs
eksisterende jernbane i drift.
Lite belastende for
lokalbefolkningen.
Det er store avløste blokker
som står i fare for utglidning
langs traseen for anleggsveg
til deponiområdet.

Ref. UAS-02-A-
00026,
Massedeponi.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
etablering av omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.

F6 Sikker trafikkavvikling mht.
kjøretøy (3. person):

Ja Fare vedr.
kjørebevegelser (3.
person)
Offentlig vei blir ikke berørt
etter at midlertidig
anleggsvei er etablert.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-God informasjon om
avstengte områder til
båttrafikk.

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling
for myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbei
der)

Ref. UAS-02-A-
00026,
Massedeponi.

-Hensynta
småbåttrafikk.

-Etablere sikre veier for
3.person.

-God informasjon om
avstengte områder.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan
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tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

Det går en sti gjennom
deponiområdet.

F8 Meteorologiske/topografiske/årsti
ds forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom

Massedeponi med hensyn til
nedbørfeltet. Deponiet ligger
på veldig bratt terreng langs
fjorden (40%). Anses liten
risiko for at vannet
oppstrøms vil gi
konsekvenser for deponiet
under flom. Vannet dreneres
til fjorden. Grøfter og
kulverter etableres.

Ref. UAS-02-A-
00026,
Massedeponi.

-Utrede
flomsikringstiltak

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Deponiet plasseres i sidebratt
terreng. Det er mye berg i
dagen og det forventes ikke
geotekniske utfordringer.
Pga. det sidebratte terrenget
skal massene legges på trygg
måte og fyllingsfoten må
ligge stabilt.

Skred - stein, snø og
sørpeskred

Ref. UAS-02-A-
00026,
Massedeponi.

-Utrede videre om
sikringstiltak for skred
før anleggsarbeid
starter.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.

-Faseplanlegging.

-Det er behov for sikringstiltak
der anleggsveg etableres både
for opparbeiding av anleggsveg
og under transportfasen.

-Planlegge utfylling slik at
unødvendig opphold i
skredfaresonene unngås på
deponiområde.
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risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

Steinsprang/Rasfare langs
traseen for anleggsveg.
Sikringsarbeid nødvendig.
Skredfare på deponiområdet
lengst vest i området.
Utfylling bør planlegges slik
at unødvendig opphold
innenfor sonene unngås.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Ja Sprengning ifm. etablering av
anleggsveg til deponiområdet
kan ha nærhet til
eksisterende jernbane. Det
går en kraftlinje øst/vest
gjennom deponiområde i sør.

Forutsetninger:
Ved enhver sprengning på
mindre avstand enn 300
meter må det søkes om
tillatelse hos Bane NOR. Bane
NOR kan ikke ha passerende
tog på utsatt område når det
skal sprenges. Banesjef skal
ha beskjed.
Bane NORs regelverk for
arbeid i og ved spor ligger til
grunn.

-Faseplanlegging.

-Trafikk jernbane ifm.
sprengning må
planlegges.

-Evakuering under sprenging
og overvåking.

-Generell annonsering til 3.
person i forkant om
sprengningsarbeider.

-Utplassere vakter ved
sprengning i dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som rensk og
bergsikring må utføres før
sprengningsarbeider.

-Rystelsesmålere.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt
med elektriske
installasjoner
(strømgjennomgang)

Kraftlinje øst/vest gjennom
deponiområde i sør må
hensyntas.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for
arbeid i og ved spor ligger til
grunn.

Ref. UAS-02-A-
00011,
Eksisterende
kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av
flytting og omlegging
av kabel utredes
videre.

-Faseplanlegging.

-Forsiktig graving rundt
infrastrukturen som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at
overgraving ikke kan skje.

-Kabelpåvisning.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør

-Kartlegge hva som
ligger i grunnen i dag,
og om det er planer
om kabler etc. i
fremtiden.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at
overgraving ikke kan skje.

-Gjennomføre nødvendige
tiltak med private brønner,
drikkevannanlegg.

-Kabelpåvisning.
-Forsiktig graving

F14 Nærhet til eksisterende veg
og/eller jernbane:

Ja Berøring av
kontaktledning(strømgjen
nomgang)
Arbeid langs bane i drift er
aktuelt i forbindelse med
etablering av anleggsveg.
Det kan være aktuelt med
sprengning.

-Faseplanlegging.
Brudd og arbeider i
forhold til KL.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for
arbeid i og ved spor ligger til
grunn.

F15 Togfremføring i byggeperioden Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/anl
eggskjøretøy
Arbeid langs bane i drift er
aktuelt ifm. etablering av
anleggsveg som krysser
jernbanelinje.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for
arbeid i og ved spor ligger til
grunn. Togfremføringen skal
opprettholdes gjennom
byggingen på stasjon,
unntatt i avtalte brudd. Ved
enhver sprengning på mindre
avstand enn 300 meter må
det søkes om tillatelse hos
Bane NOR. Bane NOR kan
ikke ha passerende tog på
utsatt område når det skal
sprenges. Banesjef skal ha
beskjed.

-Faseplanlegging.
Brudd i trafikk i
forhold til
arbeidsoperasjoner.
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Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og
støv for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Nærmeste bebyggelse er
boligene langs Hellevegen i
nordøst og på Stanghelle på
sørsiden av Idlasundet.
Terrenget muliggjør
etablering av deponiet slik at
bebyggelse blir skjermet for
spredning.

Støyproblematikk:
Uten knusing vil
anleggsarbeid ved deponiet
ikke gi overskridelser på dag,
men arbeid på kveld og natt
vil gi overskridelser.

Forutsetninger:
Tiltaksgrenser ligger til
grunn.
Miljøverndepartementets T-
1442/2016 oppgir
grenseverdier for
begrensning av støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet.
Se nærmere beskrivelse i
UES-01-A-00009, Fagrapport

Ref. UAS-02-A-
00026,
Massedeponi.

-Anleggsarbeidere skal
beskyttes mot støy og
støv, og belastning
skal søkes redusert til
lavest mulig nivå.

-Utrede konsekvenser
av støy, støv og hvilke
midlertidige tiltak som
kan implementeres.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av
masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon
naboer.
- Målinger på særlig utsatte
steder.
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Konkretisering av
risikoforhold

Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå etter
tiltak detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

Støy.

Støyende drift og aktiviteter
skal normalt ikke forekomme
om natten. Dersom dette blir
nødvendig, skal ikke
støygrensen overskride
grenseverdier.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei Kompleksitet mht.
etablering av
konstruksjoner

F18 Plassering/tilkomst/størrelse
på/av tekniske installasjoner:

Nei Kompleksitet mht.
montering av tekniske
installasjoner

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

 Ja Fall ifm. arbeider i høyden
/ fallende gjenstander
Der man skal jobbe med
konstruksjoner, vil det være
fare for fall, fallende
gjenstander og klemfare. Ved
arbeid med bru over
Idlasundet og over
jernbanen.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for
arbeid i og ved spor ligger til
grunn. Ved bruk av kran

-Faseplanlegging. -Rekkefølge planlegging.
-Entreprenør må gjøre egen
risikovurdering ved vanskelige
værforhold – vind.
-Det skal alltid etableres
sikkerhetssoner under
løft/heising av kran.
-Sikre løse gjenstander. Fokus
på risiko for fallende
gjenstander i planlegging.
-Det må settes opp
anleggsgjerde generelt og ved
skjæringer, for å sikre fall.

-Sikring av graveskråning og
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kreves det at underlag er
plant. Ta høyde for flomfare.

grøfter.
-Fallsikringsutstyr ved arbeid i
bratt sideterreng.
-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
arbeid i bratt terreng.

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Nærhet til jernbane ifm.
etablering av anleggsvei. Vil
bli benyttet mye buss for tog
i anleggsperioden. Godstog
må sleppes gjennom, har
ingen alternativer for dette.

Forutsetning:
Ved enhver sprengning på
mindre avstand enn 300
meter må det søkes om
tillatelse hos Bane NOR. Bane
NOR kan ikke ha passerende
tog på utsatt område når det
skal sprenges. Banesjef skal
ha beskjed.

-Må avklares hvilke
tider på døgnet det er
best at godstog
passerer.
-Faseplanlegging.
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(SHA-plan)

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Manglende ivaretakelse av
grensesnitt kan gi økt risiko.

-God kommunikasjon,
organisering og varsling
mellom ulike aktører.
-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi
økt risiko.

-Faseplanlegging

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Det vil være drukningsfare i
forbindelse med etablering av
bru over Idlasundet.
Det kan være behov for
arbeid fra flåte, eventuelt
dykking.

-Sikkerhet for
anleggsarbeidere ved
arbeider nær sjø, og
dykkerarbeider,
utredes nærmere.
- Faseplanlegging.
- Beredskapsplan.

-Kontrollere at entreprenør har
nødvendig kompetanse og
sikre at de har utført
nødvendig forberedende
planlegging.

-Gjennomføre
beredskapsøvelse sammen
med nødetater.

-God informasjon om
avstengte områder til
båttrafikk/ Hensynta båttrafikk.

-Krav om redningsvest på
anleggsarbeidere i maskiner i
nærheten av vann.

-Mulighet for selvberging.
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-Redningsbåter/
beredskapsbåt.

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm. detaljering.
Anleggsarbeid, sprengning,
drivstoff gir
brann/eksplosjonsfare.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.
-Ekstra brannslukningsutstyr
bør alltid være tilgjengelig ved
arbeid som medfører risiko for
brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme
ifm. arbeider i
myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som
følge av dykking.
Ved etablering av bru over
Idlasundet.

-Usikkert om det blir
bruk av dykker eller
kamera (ROV).

-Vurdere bruk av
beredskapsbåt ved dykking.

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer
som kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til
helsekontroll

Nei
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F32 Arbeid med ioniserende stråling
som krever at det utpekes
kontrollerte eller overvåkede soner

Nei
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Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring
B1: Trangt området og krevende
tilrigging. Ny E16 og jernbane
ligger plassert slik at
lokalvegsystemet og
eksisterende E16 må legges om.

B2: Ny stasjon på bru over
dalen.
Lokaltrafikken mellom Vaksdal
sentrum og Sædalen/Herfindal
går i samme trasé som i dag, og
vil når den nye stasjonen er
bygget gå under jernbanen.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
B1: Nedsatt fremkommelighet
når tunnel for E16
(Raudnipatunnelen) lages. E16
nord må knyttes til bygda sør for
anleggsområde.

B2: Lokaltrafikk opp i dalen
berøres av vegomlegging. Det er
omkjøringsmuligheter.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.

-Faseplanlegging.
-Planlegging av
sikker plassering
av kraner i
bebyggelse.
Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.
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F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Anleggsbeltet er mer begrenset i
bebygde områder.
Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok
areal til snuplass
for
anleggsmaskiner
der man ser det
blir mye rygging
med maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsveg, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Daganlegg Vaksdal B1: Nedsatt
fremkommelighet ifm. arbeider
med tunnel (E16). E16 nord må
knyttes til bygda sør for
anleggsområde.

Daganlegg Vaksdal B2:
Lokaltrafikk opp i dalen blir
berørt. Det finnes
omkjøringsmuligheter.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholder tilkomstveier under
anleggsarbeidet

-Beredskapsplaner.
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F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Arbeider på sørsiden av elva vil
kreve betydelig
sprengningsarbeid og
borttransport av masser på en
dårlig bygdevei med dårlig bru.
 Midlertidig tunnel drives fra
Vaksdal.

B2: Vei opp i Tolåsen
utbedres.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-B1: Planlegge
oppgradering av
anleggsvei (dårlig
bygdevei).

-God informasjon om vegendringer
i ulike byggefaser.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
etablering av omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.

-Etablere sikre, intuitive veger for
3. person. Spesielt hensyn til myke
trafikanter. Fysisk skille mellom
myke trafikanter og annen trafikk,
og mellom anleggstrafikk og sivil
trafikk.
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)
B1: Beboere ved omlegging av
veg må krysse anleggsområdet.

B2: Lokaltrafikk opp i dalen blir
berørt. Det finnes
omkjøringsmuligheter.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-God informasjon om vegendringer
i ulike byggefaser.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-God informasjon om avstengte
områder til båttrafikk.

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
B1: Myke trafikanter, bl.a.
skoleelever som krysser veg for
å komme fra skole til gymsal.
Beboere ved omlegging av veg
må krysse anleggsområdet.
Samlingspunkt i forhold til
senter.

-Trafikksikkerhets-
plan for myke
trafikanter.

-Vaksdal B1:
Planlegge for at
gangveg bygges
inn tidlig.

-Etablere sikre veier for 3. person.
Spesielt hensyn til myke
trafikanter. Fysisk skille mellom
myke trafikanter og annen trafikk,
og mellom anleggstrafikk og sivil
trafikk.

-God informasjon om vegendringer
i ulike byggefaser.

-God informasjon om avstengte
områder til båttrafikk.
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F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Her er det flomfare.

B1: Elv blir ikke berørt. Viktigste
er at man ikke blokkerer elveløp
under anleggsfase.

B2: Må gjøres inngrep i elven i
Tolåsen. Må sprenge ned
fjellknaus for å øke kapasitet i
elv til 200-årsflom.
Erosjonssikring. 10 og 20 års
flom er også relevant og kan
påføre store skader.

Ref. UAS-01-A-00017,
Vann-linjeberegning
Vaksdalselva.

-Planlegge
erosjonssikring, i
forhold til elven i
Tolåsen.

-Planlegge anleggsgjennomføring i
forhold til meteorologiske forhold.
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F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein, løsmasser og
snø
B1: Det er generelt store
løsmassetykkelser på Vaksdal.
Fjellside sør spesielt rasutsatt.
Tiltak kan gjennomføres i forkant
av anleggsgjennomføring.
Rassikring over påhuggsområder
for de nye tunnelene vil være en
del av forberedende arbeider.
B2:
Spesiell skjæring over bane mot
øst. Sprenges ned 40 meter i
loddrett fjellvegg. Lager ikke ny
rasfare. Sørlig område blir
ivaretatt. Våte snøskred,
jordskred.

Bru som plattform (Vaksdal
stasjon) over Vaksdalselva:
Massene over berg har
varierende bæreevne.

Ref. UAS-02-A-00025,
Geoteknisk rapport.

-Rasfare og vurdering
av sikkerhet for
trafikanter ved
køsituasjoner er også
tillagt betydning for
plassering og
utforming.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

Ingeniørgeologiske
vurderinger.
Faseplanlegging.

B2: Sprengning av
loddrett fjellvegg
over bane mot øst,
må vurderes
nærmere.
Vurdere plattform
og fjellsikring.

-For påhuggene B1 i sør på
Vaksdal, er det behov for
omfattende sikring mot
steinsprang, både med fanggjerde
og boltesikring.

-Påhuggene i B2, i sør i Tolåsen, er
utsatt for steinsprang, flomskred
og snøskred. Sikres mot ras.
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F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Da det er mistanke om
forurensning i grunnen innenfor
tiltaksområdet, er det i henhold
til Forurensningsforskriftens kap.
2 behov for å utføre en
innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over
eventuell forurensning i
tiltaksområdet. Ref. UAS-01-A-
00028, Forprosjektrapport.

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.
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F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell
B1: Eksisterende bane kommer
ikke i fysisk konflikt med
anleggsarbeid. Innenfor 300 m
og dermed meldeplikt ved
sprengning.

B2: 5 tunnelpåhugg etableres.
Rystelser fra sprengning kan
påvirke dam. Lite sannsynlig, ref.
UAS-01-Q-00014, Risiko- og
sårbarhetsanalyse anleggsfase.
Setter på rystelsesmålere og
følger krav. 50-100 m unna.

-Beboere nært
område hvor det
sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.
Faseplanlegging.
Trafikkomlegging
ifm. sprengning
må planlegges.

-Evakuering under sprenging og
overvåking.

-Generell annonsering til 3. person
i forkant om sprengnings-arbeider
i tunnelen.

-Utplassere vakter ved sprengning
i dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som rensk og
bergsikring må utføres før
sprengningsarbeider.

-Høyspent som er i konflikt, må
legges om før sprengningsarbeidet
startes opp.

-Rystelsesmålere
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)
B1: Høyspentkabel i grøft er i
omfattende konflikt 200-250
meter på tvers gjennom hele
krysset, og må legges om.
På en strekning ca. 70-80 meter
er det trolig tilstrekkelig med
mindre flyttinger av kabel.

B2: Høyspent i luftspenn
kommer i konflikt med ny veg,
og må flyttes til siden (ca. 2-3
master).
Ca. 70-80 meter luftspenn går
inn over et område som blir
hevet. Det må tas hensyn til
kabel, og samtidig må det
vurderes om nettstasjon skal
flyttes på grunn av tiltak med
veg.
Høyspentkabel i luftspenn
krysser ny jernbane, og må
legges om.

Eksisterende rørgate fra Tolåsen
til kraftstasjonen i Vaksdal
sentrum legges om. Ulike
løsninger er beskrevet i ref. UAS-
01-00028, forprosjektrapport.

Ref.UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av
flytting og
omlegging av
høyspentkabel
utredes videre.

-Dialog med
krafteier og
avklare om
kraftstasjonen
stenges av for en
periode ifm.
omlegging.

-Kabelpåvisning.

-Forsiktig graving rundt
infrastruktur som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan skje.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Vannledning og kloakk ligger i
området og må legges om.
Sannsynlig at den må stenges en
periode. Må lages midlertidige og
varige løsninger.
Omlegging av kabler og
ledninger vil være en del av
forberedende arbeider.

B1: medfører størst
ringvirkninger på
ledningsnettverket.
Eksisterende rørgate fra Tolåsen
til kraftstasjonen i Vaksdal
sentrum legges om. Ulike
løsninger er beskrevet i ref. UAS-
01-00028, forprosjektrapport.

B2:
Kryssing med ny E16 innebærer
at skjæringa krysser en
rørledning fra det lokale
kraftverket.
Rørledning krysser stasjon i sør.
Fare for brudd på ledning under
arbeid.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Tiltak i form av
flytting og
omlegging av VA-
installasjoner
utredes videre.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning.

-Forsiktig graving.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan skje.

-Gjennomføre nødvendige tiltak
med private brønner,
drikkevannanlegg.

-Midlertidige løsninger som
ivaretar forbruksvann og kloakk og
tilførsel av brannvann når VA
legges om.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde

R
el
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Ja Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)
Omlegging av kabler og
ledninger vil være en del av
forberedende arbeider.
B1: Arbeid i nærheten av
eksisterende spor er aktuelt.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i
og ved spor ligger til grunn.

Ref. UAS-03-A-00010,
Fagrapport
kontaktledningsanlegg.

-Faseplanlegging.
Brudd og arbeider
i forhold til KL.

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.
Tunnelvifter kan gi støv-
støyeksponering for nærliggende
bebyggelse.

Støvproblematikk:
B1: Støveksponering for naboer
og anleggsarbeidere. 5 påhugg,
betyr mye boring, sprenging,
pigging. Midlertidig tunnel vil
drives fra Vaksdal. Skal fjernes
mye løsmasser i nord som vil
føre til støy.
B2: Mindre støveksponering enn
B1, Massetransport gjennom
boligområde, anleggsmaskiner,
sprengning gir eksponering for
støv. Fotballbane og barnehage
mer utsatt enn i B1.
Støyproblematikk:
B1: Støyeksponering for hele
dalen. Nærliggende boliger rives.
Støy ifm. etablering av påhugg.
Peling og spunting ifm. bru.
Løsmasser fjernes i nord.
Midlertidig tunnel drives fra
Vaksdal.
B2: Støy ifm. etablering av
påhugg, anleggsarbeid.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft.

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal
søkes redusert til
lavest mulig nivå.

-Utrede
konsekvenser av
støv, støy og
hvilke midlertidige
tiltak som kan
implementeres.

Vurdere:
-Tildekking og spyling av masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og informasjon naboer.
-Vanning i tørkeperioder.
-Målinger på særlig utsatte steder.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Ja Etablering av bru. Benyttes
kraner.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Legge inn god
arbeidsplass
mellom
konstruksjoner og
bebyggelse.
Faseplanlegging.

-Planlegge for
sikker plassering
av kran i
bebyggelse.
Faseplanlegging.

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Ja Kompleksitet mht. montering
av tekniske installasjoner
B1: Etableres tekniske hus inne i
eksisterende veitunnel og trafoer
ute ved stasjon.
B2: Teknisk hus og trafoer
etableres ute i dagen.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander
Der man skal jobbe med
konstruksjoner, vil det være fare
for fall og klemfare. F.eks. ved
brukryssinger.

Det antas at det vil benyttes 2
store kraner for utførelsen, en på
hver side av elva/dalen.

Forutsetning: Ved bruk av kran
kreves det at underlag er plant.
Ta høyde for flomfare.

Planlegging av sikker
plassering av kraner i
bebyggelse.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging. -Rekkefølge planlegging.

-Entreprenør må gjøre egen
risikovurdering ved vanskelige
værforhold – vind. Sikre løse
gjenstander.

-Det skal alltid etableres
sikkerhetssoner.

-Det må settes opp anleggsgjerde
generelt og ved skjæringer, for å
sikre fall.

-God informasjon om tunnelens
særegenheter, inkl. portalområder.

-Sikring av graveskråning og
grøfter.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
arbeid i bratt terreng og vurdere
hvilke maskiner som er mest
egnet.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde

R
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider
Rivning av bygninger innenfor
anleggsområdet. Rivning av
eiendommer og etablering av
forskjæring for jernbanetunnel
mot Trengereid.

-Utarbeide
riveplan.

Riveplan.

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Rasfare, vær i anleggsperiode
kan by på utfordringer hvis man
ikke gjør midlertidige tiltak.
Unngå å jobbe i hardt vær.

-Tiltak i forhold til
rassikring før
anleggsarbeider
starter for å
minimere
driftsstans som
følge av rasfare.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Manglende ivaretakelse av
grensesnitt kan gi økt risiko.

-God kommunikasjon, organisering
og varsling mellom ulike aktører.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
B1: Nedsatt fremkommelighet
ifm. arbeider med tunnel (E16).
Fremkommelighet må ivaretas.

-Faseplanlegging.
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F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Bru som plattform (Vaksdal
stasjon) over Vaksdalselva.
Drukningsfare i forbindelse med
arbeider. Flomfare.

-Faseplanlegging. -Kontrollere at entreprenør har
nødvendig kompetanse og sikre at
de har utført nødvendig
forberedende planlegging.

-Gjennomføre beredskapsøvelse
sammen med nødetater.

-God informasjon om avstengte
områder til båttrafikk/ Hensynta
båttrafikk.

-Krav om redningsvest på
anleggsarbeidere i maskiner i
nærheten av vann.

-Mulighet for selvberging.

-Redningsbåter/ beredskapsbåt.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Det skal utføres
sprengningsarbeid, bruk av
borerigg, arbeid med omlegging
av høyspent, sveising. Bruk av
anleggsmaskiner.

Spesifiseres ifm. detaljering.

-Faseplanlegging. - Riggplan og faseplanlegging.

- Ekstra brannslukningsutstyr bør
alltid være tilgjengelig ved arbeid
som medfører risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som
følge av dykking.

-Usikkert om det
blir bruk av dykker
eller kamera
(ROV). Sterk
strøm kan bidra til
at arbeidene
ønskes utført med
kamera.

-Vurdere bruk av beredskapsbåt
ved dykking.
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Område Midt - Dagsone Vaksdal B1, B2 (ID 6)
F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Område Midt - Tunneler Vaksdal- Trengereid (Tverrslag Langhelleneset og Boge kai) (ID 7)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring
Angrepspunkter Langhelleneset,
ved Trengereid. Boge kai som
reservested.
Begrenset areal. Plassforholdene
utfordrende spesielt ved driving
av adkomsttunnel og deler av
transporttunnelen.
Verkstedtelt for tunnelriggen er
nødvendig dersom arbeid i kalde
årstider. Teltet vil ta mye plass
og påvirke sikt for E16-trafikken.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Ingen tilkomstvei ned til Boge
kai.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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Område Midt - Tunneler Vaksdal- Trengereid (Tverrslag Langhelleneset og Boge kai) (ID 7)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Kjørebevegelser i Langhelleneset
eller Boge kai med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok
areal til snuplass
for massetransport
der man ser det
blir mye rygging
med maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Riggplan.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Ingen tilkomstvei ned til Boge
kai (all trafikk går sjøveien).
Langhelleneset har veiadkomst.

Brann ifm. tunneldriving kan gi
store konsekvenser for liv og
helse.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Faseplanlegging.
Brannberedskap
ifm. tunneldriving
for hele
anleggsperioden.

-Landingsplass for helikopter/båt-
atkomst der det ikke er veg.

-Opprettholde tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Vurdere muligheter for selvberging.

-Krav om TETRA nødnett.

-Beredskapsplan.

-Redningskontainere.
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Område Midt - Tunneler Vaksdal- Trengereid (Tverrslag Langhelleneset og Boge kai) (ID 7)

F Aktivitet/Farekilde

R
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Dersom tilrigging skjer ved
Langhelleneset utvides området
for å gi plass for etablering og
driving av adkomst- og
transporttunnel.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-God informasjon om vegendringer i
ulike byggefaser.
-Ekstra sikkerhetsvakt ved manøvrering
av maskiner ved etablering av
omkjøringsveg og arbeid i bratt
terreng.
-Etablere sikre, intuitive veger for 3.
person. Spesielt hensyn til myke
trafikanter.
-Fysisk skille mellom myke trafikanter
og annen trafikk, og mellom
anleggstrafikk og sivil trafikk.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)
Plassforholdene utfordrende
spesielt ved driving av
adkomsttunnel og deler av
transporttunnelen. Verkstedtelt
for tunnelriggen er nødvendig
dersom arbeid i kalde årstider.
Teltet vil ta mye plass og påvirke
sikt for E16- trafikken.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Optimalisere
trafikkavvikling.
Planlegge for
båttrafikk ved
lektere/kai.

-God informasjon om vegendringer i
ulike byggefaser.
-Trafikksikringstiltak og arbeidsvarsling.
-Riggplan.
-Det skal etableres oversiktlig
anleggsveg, adkomstsoner og
anleggsgjerder.
-Tilrettelegge for passering for annen
båttrafikk, og melde fra om dette i lokal
presse og sosiale medier.
-Alle trosser må merkes slik at de er
synlige for småbåter.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

182 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Midt - Tunneler Vaksdal- Trengereid (Tverrslag Langhelleneset og Boge kai) (ID 7)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan
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F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
En del bebyggelse i
Langhelleneset og Boge kai.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Trafikksikkerhets-
plan for myke
trafikanter.

-God informasjon om vegendringer i
ulike byggefaser.

-Etablere sikre, intuitive veger for 3.
person. Spesielt hensyn til myke
trafikanter.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Nei
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F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein, løsmasser og
snø
Det meste av tunnelene sikres
med spredt eller systematisk
bolting og sprøytebetong. Ved
kryssende svakhetssoner vil det
stedvis være behov for tung
sikring i form av armerte
sprøytebetongbuer.

Basert på geologisk kartlegging
og befaring av de mange
eksisterende tunnelene på
strekningen Stanghelle-Arna, er
behov for vannsikring og
injeksjon estimert.

Rystelser ved tunneldriving
Gjelder alle tverrslag. Rystelser i
området grunnet rystelser fra
tunneldriving.

Ref. UAS-01-A-
0032, Fagrapport
Anleggs-
gjennomføring.

-Ingeniør-
geologiske
vurderinger.
-Faseplanlegging.

-Rensk og bergsikring før sprengnings-
arbeider.

-Tilstrekkelig sikring av skjæring og
tunnelpåhuggene.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Deponering av massene ved
Langhelleneset kjøres ut på
fortøyd lekter og dumpes i sjøen.

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.
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F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell
Sprengning av lite areal langs
sjøen og utsprengning av
skjæring for plassering gjennom
eksisterende E16.
Sprengning tunnel.

-Faseplanlegging.
-Trafikkomlegging
ifm. sprengning
må planlegges.

-Evakuering under sprenging og
overvåking.

-Generell annonsering til 3. person i
forkant om sprengningsarbeider i
tunnelen.

-Utplassere vakter ved sprengning i
dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som rensk og
bergsikring må utføres før
sprengningsarbeider.
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F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
Gravearbeider og ankring med
lekter.

Forutsetning: Entreprenøren er
pliktet til å søke Kystverket om
bruk av anker. Vesentlige
endringer i strømforholdene kan
påvirke ankerstilling som følge
av press på anker.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende
kabler.

-Kartlegging av
evt. konflikter
mellom nytt
anlegg og
eksisterende
kabler. -
Faseplanlegging.

-Forsiktig graving rundt infrastrukturen
som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt slik at
overgraving ikke kan skje.

-Kabelpåvisning.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Kun identifisert VA-installasjoner
på Vaksdal (tunnelinnslag).

-Planlegge for
sikker anleggsdrift
nær infrastruktur i
bakken. -
Faseplanlegging.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

- Gjennomføre nødvendige tiltak med
private brønner, drikkevannanlegg.

- Kabelpåvisning, forsiktig graving.
- Sikre traseer med merker/skilt slik at
overgraving ikke kan skje.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Ja Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)
Tverrslag krysser eksisterende
jernbanetunnel ca. 200 m inn i
jernbane.

Ref. UAS-03-A-
00010, Fagrapport
kontakt-
ledningsanlegg.

-Faseplanlegging.
-Tiltak ifm.
kryssing av
eksisterende
jernbane.
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F15 Togfremføring i byggeperioden Nei

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Støv fra massetransport til/fra
sjødeponier, kaianlegg.
Støv fra massehåndtering,
omlasting, anleggsarbeid,
knusing. Tunnelvifter kan gi
støveksponering for nærliggende
bebyggelse.

Støyproblematikk:
Massetransport og aktiviteter på
kai/ ved tverrslag vil gi støy til
omliggende boliger.
Strukturlyd fra tunneldriving kan
gi støy til overliggende
støyfølsomme bygg. Tunnelvifter
vil gi støy til nærliggende
bebyggelse.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft.

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy.

-Utrede
konsekvenser av
støv, støy og
hvilke midlertidige
tiltak som kan
implementeres.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal
søkes redusert til
lavest mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling av masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og informasjon naboer.
-Vanning i tørkeperioder.
-Målinger på særlig utsatte steder.

-Finne beste lokasjon for knuseverk.

-Skjermingstiltak.
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F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei
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F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander
Det skal arbeides i høyden inne i
tunnelen og ute i dagen. Bygging
av tunnel og portal. Spesifiseres
ifm. detaljering.

-Sette opp anleggsgjerde generelt og
ved skjæringer, for å sikre fall.

-God informasjon om tunnelens
særegenheter, inkl. portalområder.

-Sikring mot steinsprang.

-Sikring av graveskråning og grøfter.

-Fallsikringsutstyr ved arbeid i bratt
sideterreng.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved manøvrering
av maskiner ved arbeid i bratt terreng.

-Vurdering av hvilke maskiner som er
mest egnet ved arbeid i bratt
sideterreng.

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei
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F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Innredningsarbeidene i tunnel vil
ofte være til hinder for
varetransport forbi,
adkomstforholdene har stor
betydning for fremdriften.

-Faseplanlegging.

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Ved innredningsarbeider er det
mange aktiviteter og flere
arbeidslag, veg, VA, vann- og
frostsikring, dette kan føre til økt
risiko for arbeidsulykker.

-SVV og Bane NOR
må koordinere
aktørene/
prosjektene.

-God kommunikasjon, organisering og
varsling mellom ulike aktører.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele strekningen
både bane og veg, også ifm. økt
trafikkmengde helger, ferier, sesong.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Mange samtidige aktiviteter på
begrenset området er en
risikoøkende faktor.
Innredningsarbeidene i tunnel vil
ofte være til hinder for
varetransport forbi,
adkomstforholdene har stor
betydning for fremdriften.

-Faseplanlegging.
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F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Det vil være drukningsfare ved
arbeider i strandsonen. I tillegg
vil det være veiløs forbindelse til
Boge kai.

-Sikkerhet for
anleggsarbeidere
ved arbeider nær
sjø, og
dykkerarbeider,
utredes nærmere.
Faseplanlegging.
Beredskapsplaner.

-Redningsbåter Landingsplass for
helikopter/ båtatkomst der det ikke er
veg.

-Hensynta båttrafikk ifm. sjødeponi.

-Kontrollere at entreprenør har
nødvendig kompetanse og sikre at de
har utført nødvendig forberedende
planlegging.

-Krav til sjøsikkerhet til lekter.

-Krav om redningsvest på anleggs-
arbeidere i maskiner i nærheten av
vann.

-Mulighet for selvberging.

-God merking for anleggskjøretøy på
lekter. Doser som tipper masser utfor
kanten. Sikkerhetsvakt (under tipping).

-Gjennomføre beredskapsøvelser (med
nødetater).
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F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm. detaljering.
Drivstoff, sprengstoff og
sveising, tunneldriving.

Brann ifm. tunneldriving kan gi
store konsekvenser for liv og
helse. Se F4.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.

-Ekstra brannslukningsutstyr bør alltid
være tilgjengelig ved arbeid som
medfører risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Ja Anleggsarbeid i tunnel.
Spesifiseres ved andre farer.

-God informasjon om tunnelens
særegenheter og fjellkvalitet for arbeid
i tunnelen som forelegges byggherre.

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

192 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Midt - Tunneler Vaksdal- Trengereid (Tverrslag Langhelleneset og Boge kai) (ID 7)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som følge
av dykking.

-Usikkert om det
blir bruk av dykker
eller kamera
(ROV). Sterk
strøm kan bidra til
at arbeidene
ønskes utført med
kamera.

-Vurdere bruk av rednings-/
beredskapsbåt ved dykking.

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Ja Kontakt med helseskadelige
stoffer
Er en aktuell fare
(sprøytebetong, NOX osv.).

-Stoffkartotek, riggplan, interne
sikkerhetsrutiner og beredskapsplan
skal forelegges byggherre.

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Ja Generelt er radonfaren moderat
til liten for prosjektet, men det er
registrert noe i Vaksdal. Det kan
likevel alltid være fare for lokale
radonforekomster.

Det kan ikke utelukkes at det kan være
økt radonfare lokalt, og at dette til
enhver tid må ivaretas gjennom
entreprenørens HMS og
sikkerhetsrutiner.

Ivareta god tunnelventilasjon under
driving av tunnelen og under alle
installasjonsarbeider og etterarbeider.
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F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold - rigg og
lagring

Tilrigging for driving av jernbanetunnelen
mot Vaksdal vil måtte være på den vel 100
m lange strekningen mellom tunnelene. Når
strekningen er opparbeidet ansees dette for
å være tilstrekkelig areal for denne
tunneldrivingen.

-Det reguleres inn
tilstrekkelig god plass
for riggplasser. Det er
viktig at dagsonene
ferdiggjøres på et
tidlig tidspunkt slik at
de kan tjene som
riggarealer for
innredningen.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Mye anleggsvirksomhet på lite område. Høy
skjæring tett på eksisterende E16 byr på
utfordringer mht. trafikkavvikling.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk (prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Anleggsbeltet er mer begrenset i bebygde
områder. Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i anleggsbelte
kan utgjøre en fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal
til snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig
anleggsvei,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3. person)

Anleggsarbeidet vil føre til redusert
fremkommelighet i perioder.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde
tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplaner.
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F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

Prosjektet vil generere mye
overskuddsmasser.
Anleggstrafikk fra Romslo vil passere
Trengereid til deponi i dal.

Massetransport anses ikke å være spesielt
problematisk for anleggsplassene ved
Trengereid. Området ligger høyt over
eksisterende bebyggelse, og anleggstrafikk
ned gjennom bygda er ikke planlagt.

Overbelastning av omkjøringsvei
Hardangervegen FV49, redusert kapasitet
av uttransport av steinmasser (Ref.
vurdering Deponi Trengereiddalen (ID 8)).

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Viktig å holde
Hardangervegen Fv49
åpen som både
hovedvei og
omkjøringsvei. Kan
regulere tungtransport
ift. rushtrafikk.
Tungtransport kan
stoppes i perioder.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.
Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også
ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.

-Ekstra sikkerhetsvakt
ved manøvrering av
maskiner ved
etablering av
omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.

-Utførende må gjøre
en vurdering av hvilke
maskiner som er mest
egnet ved arbeid i
bratt sideterreng.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser (3. person)

Krevende område å opprettholde
fremkommelighet. Mye anleggsvirksomhet
på lite område. Høy skjæring tett på
eksisterende E16 byr på utfordringer mht.
trafikkavvikling.

Anleggsperiode kan
måtte forlenges fordi
man kan bli nødt å
bruke ekstra tid for å
opprettholde god
fremkommelighet på
E16.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Planlegge hovedrigg
i jernbanetrase
mellom portaler.

-Etablere sikre,
intuitive veger for 3.
person. Spesielt
hensyn til myke
trafikanter.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også
ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for myke
trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)

Lite gangtrafikk, litt syklister i området.
Syklister som skal opp Trengeridsvingane
og videre opp Hardangervegen FV49. Det
er ingen langsgående tilbud til myke
trafikanter ned Trengereidsvingane mot
tettstedet Trengereid. Med unntak av
personer som skal ta bussen, antas det å
være lite trafikk av lokale, myke trafikanter
i området.

Gjestene til Hjelle bakeri kommer i
hovedsak i bil.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Trafikksikkerhets-
plan for myke
trafikanter.

-Etablere sikre veier
for 3. person. Spesielt
hensyn til myke
trafikanter.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.

-Fysisk skille mellom
myke trafikanter og
annen trafikk, og
mellom anleggstrafikk
og sivil trafikk.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Det er utført vannlinjeberegninger for
dimensjonering av kulverter i Skredbekken
og Manndalselva på Trengereid. Det trengs
erosjonssikringstiltak i bekkeløpene
nedstrøms utløp kulvertene på grunn av de
store vannhastighetene ved utløp
kulvertene.

Anbefales flom- og
erosjonssikring med
plastring.

Ref. UAS-01-A-00028,
Forprosjektrapport,
Hydrogeologi.

-Utrede
flomsikringstiltak.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Bane
Jernbanetraséen vil krysse en meget stor
fylling, noe som medfører et stort
terrenginngrep og utgraving av masser.

Vei
Massene er meget faste, og det forventes
ikke utfordringer knyttet til fundamentering
av veg eller portal.

Skred - stein, snø og sørpeskred
Skred på eksisterende E16 under
anleggsarbeidet vil kunne påvirke
anleggsgjennomføringen.

Påhuggene i vest på Trengereid er utsatt
for steinsprang og snøskred. Videre kan
området være utsatt for sørpeskred langs
Skredbekken og ned i dalføret Vestredalen.

Grunnforhold:
Det er utført
geoteknisk vurdering
og presentert mulig
løsning for
jernbanebygging i
dagsonen. Portalene
blir direkte
fundamentert på
sprengt berg.
Ref. UAS-01-A-00023,
Geotekniske
forutsetninger for
fundamentering av
bru og landkar for
E16.

Skred:
Etablerer sikringstiltak
før anleggsarbeid
starter.
Ref. UAS-01-A-00028,
Forprosjektrapport,
Ingeniørgeologi og
skred.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.
-Faseplanlegging.

-Planlegge for
skredsikring på
eksisterende E16.

-Sikre Påhuggene i
vest på Trengereid for
ras: sikring med
bolter, fanggjerde og
støttegjerder mot
snøskred.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser

Da det er mistanke om forurensning i
grunnen innenfor tiltaksområdet, er det i
henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2
behov for å utføre en innledende
miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over eventuell
forurensning i tiltaksområdet. (ref. UAS-01-
A-00028, Forprosjektrapport)

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

-Gjennomføre fase 2
miljøkartlegging
forurenset grunn
med prøvetaking.

-Beredskapsplan.

-Oppfølging
miljøoppfølgingsplan.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell

Potensielle farer i forbindelse med
etableringer av forskjæringer og
tunnelpåhugg, sprengning nært trafikkert
vei etc.

-Faseplanlegging. -
Trafikkomlegging
ifm. sprengning må
planlegges.

-Generell annonsering
til 3. person i forkant
om
sprengningsarbeider.

-Utplassere vakter ved
sprengning i dagen.

-Elektroniske tennere.

-Høyspent som ligger i
grunnen øst for
Tunesfjelltunnelen
(E16) og Arnatunnelen
(bane) i samme
område som det skal
utføres
sprengningsarbeider,
må legges om før
sprengningsarbeidet
startes opp.

-Eventuelle tiltak som
rensk og bergsikring
må utføres før
sprengningsarbeider.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

202 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med elektriske
installasjoner (strømgjennomgang)

Fra rundkjøring og oppover hele tiltaket
(ca. 800 meter) langs Fv49
Hardangervegen, ligger det en
høyspentkabel. Det vil trolig være mulig å
ivareta den og evt. flytte den til siden om
nødvendig.
Samme høyspentkabel har en omfattende
konflikt med resten av kryssområdet, den
krysser alle veger, og må legges om.

Bane: Eksisterende kraftlinje krysse
kommende jernbanetrasé og må flyttes når
ny toglinje skal bygges.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
Legge om
høyspentkabel.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Forsiktig graving
rundt infrastrukturen
som er kjent.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

-Kabelpåvisning.

-Høyspentkabel langs
ny vei må evt. legges
om før
anleggsgjennomføring.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-installasjoner/rør

Eksisterende infrastruktur som er i konflikt
med nytt veganlegg legges om i nye
traséer. Nye traséer planlegges etter
kommunal VA-norm.

Ref. UAS-01-A-00028,
Forprosjektrapport.

-Planlegge for sikker
anleggsdrift nær
infrastruktur i
bakken. -
Faseplanlegging.

-Ved omlegging av
eksisterende VA-
anlegg skal det
etableres
midlertidige
løsninger som
ivaretar
forbruksvann og
kloakk og tilførsel av
brannvann.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning,
forsiktig graving.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

- Gjennomføre
nødvendige tiltak med
private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)

Dagens jernbanetrasé, med stasjon, ligger
nede ved fjorden.
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/anleggskjøretøy

Dagens jernbanetrasé, ligger nede ved
fjorden.

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører eksponering
for støy og støv for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
- Massetransport og anleggstransport
- Drift av anleggsmaskiner
- Sprenging
Boligområde vil bli rammet av støv.
Tunnelvifter kan gi støveksponering for
nærliggende bebyggelse.

Støyproblematikk:
Stor støybelastning ifm. etablering av
påhugg, anleggsarbeid.
Noen av arbeidene vil være skjermet av
terreng mot boligene i Trengereid, men
store deler av arbeidene vil gi
støybelastning mot boligene. Tunnelvifter
kan gi støveksponering for nærliggende
bebyggelse.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft.

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

-Utrede
konsekvenser av
støv, støy og hvilke
midlertidige tiltak
som kan
implementeres.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

Vurdere:
-Tildekking og spyling
av masser.
-Fysisk skjerming.
-Transportplan.
-Reduserte driftstider.
-Varsling og
informasjon naboer.
-Vanning i
tørkeperioder.
- Målinger på særlig
utsatte steder.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei Kompleksitet mht. etablering av
konstruksjoner
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Område Midt - Dagsone Trengereid (ID 8)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei Kompleksitet mht. montering av
tekniske installasjoner
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden / fallende
gjenstander

Høy skjæring tett på eksisterende E16.

Det må settes opp
anleggsgjerde
generelt og ved
skjæringer, for å sikre
fall.

-Faseplanlegging.

-Det må settes opp
anleggsgjerde
generelt og ved
skjæringer, for å
sikre fall.

-Sette opp
anleggsgjerde
generelt og ved
skjæringer, for å sikre
fall.
-God informasjon om
tunnelens
særegenheter, inkl.
portalområder.
-Sikring mot
steinsprang.
-Sikring av
graveskråning og
grøfter.
-Fallsikringsutstyr ved
arbeid i bratt
sideterreng.
-Ekstra sikkerhetsvakt
ved manøvrering av
maskiner ved arbeid i
bratt terreng.
-Vurdering av hvilke
maskiner som er mest
egnet ved arbeid i
bratt sideterreng.
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider

Transformatorstasjon tilhørende BKK må
flyttes.

Transformatorstasjon
tilhørende BKK må
flyttes.
-Utarbeide riveplan.

-Riveplan

F21 Nærhet til annen virksomhet,
 tilstøtende prosjekter:

Ja Hjelle bakeri blir lagt ned i en periode,
samme med el-lading. Blir reetablert.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Faseplanlegging.

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller / entrepriser /
aktører
Manglende ivaretakelse av grensesnitt kan
gi økt risiko.

-God kommunikasjon,
organisering og
varsling mellom ulike
aktører.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen både
bane og veg, også
ifm. økt trafikkmengde
helger, ferier, sesong.
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F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Det er bekker ned Trengereiddalen og
Vestredalen, som krysser under E16 i
kulverter.

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare

Spesifiseres ifm. detaljering. Anleggsarbeid,
drivstoff, sprengstoff og sveising utgjør
brannfare.

-Faseplanlegging. -Riggplan og
faseplanlegging.

-Ekstra
brannslukningsutstyr
bør alltid være
tilgjengelig ved arbeid
som medfører risiko
for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm. arbeider
i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei
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tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak-
utførelse (SHA-plan)

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

210 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
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tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring

Det kan antas at det i
Trengereiddalen vil bli
virksomhet med deponering og
produksjon av masser gjennom
store deler av prosjektet, noe
som gjør at annen riggetablering
her neppe er realistisk. Men ved
god planlegging av produksjonen
i området bør det være mulig å
benytte deler av området til
dagmellomlagring av
betongelementer til
veitunnelene.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst.
Det vil være et T-kryss ifm. inn-
og utkjøring av deponi. Enkel
tilkomst langs Fv49,
Hardangervegen.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Faseplanlegging. -Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.
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Byggeplan
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plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok areal
til snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Vurdere behov for
trafikksikringstiltak, skilting og
anleggsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsvei, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Tilstrekkelig tilkomst i området
må ivaretas ifm. detaljering
neste fase.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplaner.
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F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

Overbelastning av omkjøringsvei
Hardangervegen Fv49, redusert
kapasitet av uttransport av
steinmasser. Uhell på E16 som
øker belastning på
Hardangervegen Fv49 samtidig
som vi driver uttransport av
masser. Viktig omkjøringsvei
hvis det blir stopp i trafikk lengre
øst. Vei blir påvirket av
anleggstrafikk, anleggstrafikken
kan stoppes i perioder.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Viktig å holde
Hardangervegen
FV49 åpen som
både hovedvei og
omkjøringsvei. Kan
regulere
tungtransport ift.
rushtrafikk.
Tungtransport kan
stoppes i perioder.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Koordinere trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og veg,
også ifm. økt trafikkmengde helger,
ferier, sesong.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)

Det vil være et T-kryss ifm. inn-
og utkjøring av deponi. Enkel
tilkomst langs Fv49.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan
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detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)

Syklister bruker vegbane når de
trener. Spesielt
mye syklister om vår og
sommer. Kan oppstå
trafikkulykker med økt
anleggstrafikk.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Avklare gjennomføring sykkelritt i
område.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Endring i 200-årsflom pga.
påfylling av masser
i området. 200-årsflom kan nå
Hardangervegen hvis dal heves.
Hardangervegen ligger da lavest
og vil være
vannveg for flom. Ville hatt
konsekvenser for
framkommelighet på veg.

Anbefales
flomsikring (ref.
UAS-02-A-00018,
Fagrapport
Hydrogeologi).

-Utrede
flomsikringstiltak.
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Byggeplan
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plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Berg, morenemasser - gode
grunnforhold.

Skred - stein, snø og
sørpeskred
Kan være skredfare, noen
skrenter. Fare for at arbeider
skaper ny rasfare ifm. deponi.

Skred:
Etablerer
sikringstiltak før
anleggsarbeid
starter.  Ref. UAS-
01-A-00028,
Forprosjektrapport,
Ingeniørgeologi og
skred.

Etablering av
deponi med
tunnelstein gjør
området mer
stabilt mht. ras.
Forebygger andre
typer skred.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger. -
Faseplanlegging.

-Etablerer sikringstiltak for å
minimere ras/skredfare før
anleggsarbeid starter.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Nei
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)

Konflikt mad kabler/ rør i grunn.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende
kabler. (Ref. UAS-
02-A-00011,
Eksisterende
kabler og
omlegginger)

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Kabelpåvisning. Forsiktig graving
rundt infrastrukturen som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt slik
at overgraving ikke kan skje.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør

Ikke identifisert installasjoner.

-Kartlegge hva som
ligger i grunnen i
dag, og om det er
planer om kabler
etc. i fremtiden.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning. Forsiktig graving
rundt infrastrukturen som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt slik
at overgraving ikke kan skje.

- Gjennomføre nødvendige tiltak
med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Massetransport og drift av
anleggsmaskiner vil
føre til støvutfordringer. Støv i
luften vil forekomme, få naboer i
nærhet som vil bli påvirket.

Støyproblematikk:
Støy fra anleggsdrift og
eventuelt knuseverk. Deponering
vil føre til ny kontinuerlig
støykilde for naboer i Trengereid.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

-Utrede
konsekvenser av
støv, støy og hvilke
midlertidige tiltak
som kan
implementeres.

-Vurdere mest egnet
plassering av
knuseverk.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon naboer.
- Målinger på særlig utsatte steder.
-Målinger på særlig utsatte steder.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
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plan)

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Nei

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører

Finnes en tunnel midt i dalen.
Prøvetunnel for kalk eller
marmor.

-Finnes en tunnel
midt i dalen.
Prøvetunnel for kalk
eller marmor. Ta
kontakt med eiere
og avklare.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter

Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt
risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare

Spesifiseres ifm. detaljering.
Anleggsmaskiner, drivstoff etc.
utgjør brannfare.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.

-Ekstra brannslukningsutstyr bør
alltid være tilgjengelig ved arbeid
som medfører risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring
Deponi og bearbeiding av
tunnelmasser.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst.
Den anbefalte adkomstveien til
deponiet er krevende.

-Sikre god
adkomstvei til
deponiet.

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
og gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet
Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en
fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal
til snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig anleggsvei,
adkomstsoner og anleggsgjerder.
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Detaljplan
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overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og
3. person)
Vanskelig tilkomst, men
akkurat innenfor Brannvesens
krav. Mobiltelefoni litt dårlig.
Dab dekning.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.

-Entreprenøren må kanskje ha eget
system for kommunikasjon dersom det er
dårlig dekning i området.

-Opprettholde tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplan.

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
11 % stigning. Kan føre til
problemer på vinterstid når
det er glatt. Anleggstrafikk og
privat trafikk sammen.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Vinterberedskapstiltak, strøing, måking
osv.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)
11 % stigning. Kan føre til
problemer på vinterstid når
det er glatt. Anleggstrafikk og
privat trafikk sammen.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Vinterberedskapstiltak, strøing, måking
osv.
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Detaljplan
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Nei

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Flom kan påvirke
framkommelighet på E16.
Flomfare i Skredbekken som
kommer inn på vestre side av
deponiet, nesten på toppen.
Bekken skal heves. Økt fare
for flom etter endring på bekk.

-Utrede
flomsikringstiltak.
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F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Berg, morenemasser - gode
grunnforhold.

Skred - stein, snø og
sørpeskred
Kan være skredfare, noen
skrenter. Bratt på østsiden.
Rasfarlig område, sørpe-,
stein- og snøras.

Skjæringer som må sikres.

Skred:
Etablerer
sikringstiltak før
anleggsarbeid
starter.

Ref. UAS-01-A-
00028,
Forprosjektrapport,
Ingeniørgeologi og
skred.

Etablering av deponi
med tunnelstein gjør
området mer stabilt
mht. ras. Forebygger
andre typer skred.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.

-Faseplanlegging.

-Snøskredfare bør
vurderes nærmere
for anleggsfasen.
Aktivitet i
Vestredalen bør
tilpasses rasfaren.
Tunnelmassen kan
brukes til rasvoller.
Utredes videre.

-Sikre mot
sørpeskred oppe ved
kilden.

-Sikre anleggsarbeiderne mot sørpeskred
langs Skredbekken og ned i dalføret
Vestredalen.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Nei
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)
Ingen konflikt med
infrastruktur i dette området
(ref. UAS-01-Q-00014, Risiko-
og sårbarhetsanalyse,
anleggsfasen)

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende kabler.
Faseplanlegging.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør

Ingen konflikt med
infrastruktur i dette området
(ref. UAS-01-Q-00014, Risiko-
og sårbarhetsanalyse,
anleggsfasen)

-Kartlegge hva som
ligger i grunnen i
dag, og om det er
planer om kabler
etc. i fremtiden.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

 - Gjennomføre nødvendige tiltak med
private brønner, drikkevannanlegg.

- Kabelpåvisning, forsiktig graving.
- Sikre traseer med merker/skilt slik at
overgraving ikke kan skje.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

224 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Midt - Deponi Vestredalen (ID 10)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og
støv for anleggsarbeidere.
Støvproblematikk:
Massetransport og drift av
anleggsmaskiner vil
føre til støvutfordringer. Støv i
luften vil
forekomme, få naboer i
nærhet som vil bli
påvirket.
Støyproblematikk:
Støy fra anleggsdrift og
eventuelt knuseverk.
Deponering vil føre til ny
kontinuerlig støykilde
for naboer i Trengereid.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft.

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal
søkes redusert til
lavest mulig nivå.

-Utrede
konsekvenser av
støy, støv og hvilke
midlertidige tiltak
som kan
implementeres.

-Vurdere mest egnet
plassering av
knuseverk.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon naboer.
- Målinger på særlig utsatte steder.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Nei



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

225 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Midt - Deponi Vestredalen (ID 10)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Etablering av ny tunnel vil
kunne påvirke trafikk på
dagens fylkesvei.

-Fv49
Hardangervegen
skal utbedres med
krabbefelt. Vurderes
å etablere dette
tidlig i anleggsfasen
for å gjøre plass til
anleggstrafikk
gjennom ny tunnel.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi
økt risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare

Spesifiseres ifm. detaljering.
Anleggsmaskiner, drivstoff
utgjør fare for
brann/eksplosjon samt
skogbrannfare.

-Planlegge
muligheter for
tilkobling til
brannvann for å
ivareta beredskap.
Faseplanlegging.

-Riggplan og faseplanlegging.

-Ekstra brannslukningsutstyr bør alltid
være tilgjengelig ved arbeid som medfører
risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme
ifm. arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter tiltak
detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-plan)

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold -
rigg og lagring
Tunneldrift fra Takvam er mulig,
men plassforholdene er dårlige.
Bebyggelse rundt.

Tunneldrift fra Arna stasjon vil
tilføye tilleggsrisiko som følge av
anleggsarbeid langs spor med
trafikk, tettbebygd område.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst
Romslo grei tilkomst.
Massetransport går til Trengereid
før tilrettelagt for sjøtransport på
Romslo. Entreprenør velger
Lekter eller kaianlegg på Romslo.
Delvis fylling i strandsone.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Spesielt ved Takvam:
Anleggsbeltet er mer begrenset i
bebygde områder.
Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok areal
til snuplass for
anleggsmaskiner der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsvei, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

-Riggplan.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
etablering av omkjøringsveg og
arbeid i bratt terreng.
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plan)

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Tilgjengelighet er opprettholdt.
E16 går forbi begge steder.

Brann ifm. tunneldriving kan gi
store konsekvenser for liv og
helse.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig
tilkomst). Utarbeide
beredskapsplan.

-Faseplanlegging.
-Brannberedskap
ifm. tunneldriving for
hele
anleggsperioden.

-God informasjon om
vegendringer i ulike byggefaser.

-Vurdere muligheter for
selvberging.

-Krav om TETRA nødnett.

-Beredskapsplan.

-Redningskontainere.

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

Prosjektet vil generere mye
overskuddsmasser.
Anleggstrafikk fra Takvam må
kjøres til Romslo for deponering.
På Takvam er trafikkforholdene
på eksisterende E16 forbi
tverrslaget utfordrende.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

På Takvam er
trafikkforholdene på
eksisterende E16 forbi
tverrslaget
utfordrende og
anbefales løst med
ekstra filer.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-God informasjon om
vegendringer i ulike byggefaser.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsvei, adkomstsoner og
anleggsgjerder.
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Byggeplan
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plan)

F6 Sikker trafikkavvikling mht.
kjøretøy (3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)

På Takvam er trafikkforholdene
på eksisterende E16 forbi
tverrslaget utfordrende.

Kollisjon mellom fritidsbåter og
lekter ved Romslo.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

På Takvam er
trafikkforholdene på
eksisterende E16 forbi
tverrslaget
utfordrende og
anbefales løst med
ekstra filer.

-Optimalisere
trafikkavvikling.
-Planlegge for
båttrafikk ved lekter
på Romslo.

-God informasjon om
vegendringer i ulike byggefaser.

-God skilting.

-Tilrettelegge for passering for
fritidsbåter, og melde fra om dette
i lokal presse og sosiale medier.

-Alle trosser må merkes slik at de
er synlige for småbåter.

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)

På Romslo og Takvam er det en
del bebyggelse.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-
Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.

-God informasjon om
vegendringer i ulike byggefaser.

-Etablere sikre, intuitive veger for
3. person. Spesielt hensyn til
myke trafikanter.
Fysisk skille mellom myke
trafikanter og annen trafikk, og
mellom anleggstrafikk og sivil
trafikk.

F8 Meteorologiske/topografiske/
årstids forhold:

Nei Ekstrem nedbør / flom
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
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detaljplan
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Skred - stein
Rystelser ved tunneldriving
Gjelder alle tverrslag. Rystelser i
området grunnet rystelser fra
tunneldriving.

Ras Takvam og Romslo
Rasfare fra skråninger ved
forskjæring.

Ras Takvam:
Etablering av
forskjæring medføre
rørspunt mot
Herlandsveien,
utgraving av et stort
volum løsmasser,
samt slake
graveskråninger mot
omgivelsene for å
unngå mer spunt.
Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport
Anleggsgjennomføring.
Steinras Romslo:
Etablerer sikringstiltak
før anleggsarbeid
starter.
Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

Avhengig av
fjellforholdene kan det
være nødvendig å
legge Romslovegen i
bru over adkomsten.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger. -
Faseplanlegging.

-Rensk og bergsikring før
sprengningsarbeider.

-Tilstrekkelig sikring av skjæring
og tunnelpåhuggene.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

233 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
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Prosjekteringstiltak
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Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Ja Sprengningsulykker

Sprengning i tunell i nærheten
av bebygde områder.

-Beboere nært område
hvor det sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Beboere nært
område hvor det
sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Evakuering under sprenging og
overvåking.

-Generell annonsering til 3.
person i forkant om
sprengningsarbeider i tunnelen.

-Utplassere vakter ved sprengning
i dagen.

-Elektroniske tennere.

-Eventuelle tiltak som rensk og
bergsikring må utføres før
sprengningsarbeider.
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plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)

Gravearbeider og ankring med
lekter.

Forutsetning: Entreprenøren er
pliktet til å søke Kystverket om
bruk av anker. Vesentlige
endringer i strømforholdene kan
påvirke ankerstilling som følge
av press på anker.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.

-Legge om
høyspentkabel.

Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler og
omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Forsiktig graving rundt
infrastrukturen som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan skje.

-Kabelpåvisning.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør

Over portalene i Arna er det
eksisterende VA-rør som
undergraves.

-Planlegge for sikker
anleggsdrift nær
infrastruktur i
bakken. Faseplaner.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan skje.

- Gjennomføre nødvendige tiltak
med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.
Støvproblematikk:
Romslo
For Romslo (sjødeponier og
kaianlegg) vil det i
utgangspunktet være liten grad
av utslipp til luft forbundet med
selve deponeringen; eventuell
utslippsproblematikk under drift
vil generelt knyttes til
massetransport.
Tunnelvifter kan gi
støveksponering for nærliggende
bebyggelse.

Støyproblematikk:
Strukturlyd fra tunneldriving kan
gi støy til overliggende bygg.
Tunnelvifte vil gi støy til
nærliggende bebyggelse.
Anleggsarbeid, omlastning,
massetransport ifm. tverrslag vil
gi støy til nærliggende
bebyggelse.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft.

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

-Utrede
konsekvenser av
støv, støy og hvilke
midlertidige tiltak
som kan
implementeres.

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

-Vurdere om
knuseverk kan
plasseres ved
Romslo.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon naboer.
- Målinger på særlig utsatte
steder.
-Målinger på særlig utsatte steder.
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Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden /
fallende gjenstander
Det skal arbeides i høyden inne i
tunnelen og ute i dagen. Bygging
av tunnel og portal. Spesifiseres
ifm. detaljering.

-Faseplanlegging. -Sette opp anleggsgjerde generelt
og ved skjæringer, for å sikre fall.

-God informasjon om tunnelens
særegenheter, inkl.
portalområder.

-Sikring av graveskråning og
grøfter.

-Fallsikringsutstyr ved arbeid i
høyden og sikker sone under.

-Ekstra sikkerhetsvakt ved
manøvrering av maskiner ved
arbeid i bratt terreng.

-Vurdering av hvilke maskiner
som er mest egnet ved arbeid i
bratt sideterreng.
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Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde

R
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Innredningsarbeidene i tunnel vil
ofte være til hinder for
varetransport forbi,
adkomstforholdene har stor
betydning for fremdriften.

-Faseplanlegging.

F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller /
entrepriser / aktører
Ved innredningsarbeider er det
mange aktiviteter og flere
arbeidslag, veg, VA, vann- og
frostsikring, dette kan føre til økt
risiko for arbeidsulykker.

-SVV og Bane NOR
må koordinere
aktørene/
prosjektene.

-God kommunikasjon,
organisering og varsling mellom
ulike aktører.

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt
risiko.

-Faseplanlegging.
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Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare
Deponering av massene i sjøen
ved Romslo vil skje på samme
måte som for de andre
sjødeponiene og medfører
drukningsfare når man tipper
massene i sjø (eksportering av
masser). Transporttunnelen vil
ende ut på et utsprengt område
langs sjøen, og utenfor dette vil
det måtte fortøyes lektere for at
massene skal kunne tippes på
dypt vann.

-Faseplanlegging.
-Planlegges for god
nok plass for
manøvrering av
anleggsmaskiner.

-Sikkerhet for
anleggsarbeidere
ved arbeider nær
sjø, og
dykkerarbeider,
utredes nærmere.
-Faseplanlegging.
-Beredskapsplan.

-Redningsbåter/ beredskapsbåt.
-Hensynta båttrafikk ifm.
sjødeponi.
-Kontrollere at entreprenør har
nødvendig kompetanse og sikre at
de har utført nødvendig
forberedende planlegging.
-Krav til sjøsikkerhet til lekter.
-Krav om redningsvest på
anleggsarbeidere i maskiner i
nærheten av vann.
-Mulighet for selvberging.
-God merking for anleggskjøretøy
på lekter. Doser som tipper
masser utfor kanten.
-Gjennomføre beredskapsøvelse
sammen med nødetater.
-Sikkerhetsvakt (under tipping).
-Vinterberedskap.
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Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm. detaljering.
Fare for brann og/ eller
eksplosjon. Drivstoff, sprengstoff
og sveising.
Brann ifm. tunneldriving kan gi
store konsekvenser for liv og
helse. Se F4.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Ja Anleggsarbeid i tunnel.
Spesifiseres ved andre farer.

-God informasjon om tunnelens
særegenheter og fjellkvalitet for
arbeid i tunnelen som forelegges
byggherre.

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Ja Drukning eller skade som følge
av dykking.

-Usikkert om det blir
bruk av dykker eller
kamera (ROV). Sterk
strøm kan bidra til at
arbeidene ønskes
utført med kamera.

-Vurdere bruk av beredskapsbåt
ved dykking.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

240 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Vest- Tunnelstrekningen fra Trengereid til Arna (Tverrslag Romslo og Takvam) (ID 11)

F Aktivitet/Farekilde
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t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse (SHA-
plan)

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer
som kan medføre en belastning for
SHA, eller som innebærer et lov-
eller forskriftsfestet krav til
helsekontroll

Ja Kontakt med helseskadelige
stoffer
Er en aktuell fare
(sprøytebetong, NOX osv.).

-Stoffkartotek, riggplan, interne
sikkerhetsrutiner og
beredskapsplan skal forelegges
byggherre.

F32 Arbeid med ioniserende stråling
som krever at det utpekes
kontrollerte eller overvåkede soner

Ja Generelt er radonfaren moderat
til liten for prosjektet, men det er
registrert noe i Vaksdal. Det kan
likevel alltid være fare for lokale
radonforekomster.

Det kan ikke utelukkes at det kan
være økt radonfare lokalt, og at
dette til enhver tid må ivaretas
gjennom entreprenørens HMS og
sikkerhetsrutiner.

Ivareta god tunnelventilasjon
under driving av tunnelen og
under alle installasjonsarbeider og
etterarbeider.
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Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Utfordrende plassforhold - rigg og
lagring
Arna stasjon:
En evt. tunneldrift fra Arna stasjon vil by på
en del plassutfordringer, i tillegg til
støyende anleggsdrift og vanskelige
transportforhold i et relativt tett befolket
område. Tunnelmassen vil trolig kjøres til
Tangelandsheiene, eventuelt til privat
pukkverk ved Gaupås for videreforedling.
Arna Asko:
Det antas at det vil benyttes 2 store
tårnkraner for utførelsen, en på hver side
av elva/dalen. I tillegg vil det uansett
brutype måtte klargjøres relativt stort areal
for montasje av store forskallingsvogner.
Tunneldriften av veitunnelene fra Arna Asko
vil også ha utfordring med plass til
nødvendig tilrigging. Ved tunnelpåhugget
vil det nesten ikke være plass for den mest
nødvendige tilriggingen.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.

-Arna stasjon: Må
avklare hvor riggareal
skal plasseres.
Forsøke å ta hensyn til
nærliggende
funksjoner så langt
det er mulig.
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Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Utfordrende tilkomst

Arna Asko: Det antas at det vil benyttes 2
store tårnkraner for utførelsen, en på hver
side av elva/dalen. I tillegg vil det uansett
brutype måtte klargjøres relativt stort areal
for montasje av store forskallingsvogner og
annet utstyr.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Faseplanlegging.
-Planlegging av sikker
plassering av kraner i
bebyggelse.
-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.
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F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk (prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Anleggsbeltet er mer begrenset i bebygde
områder. Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i anleggsbelte
kan utgjøre en fare for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
anleggsmaskiner der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.
-Riggplan.
-Det skal etableres
oversiktlig
anleggsveg,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.
-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen
både bane og veg,
også ifm. økt
trafikkmengde
helger, ferier,
sesong.
-Ekstra
sikkerhetsvakt ved
manøvrering av
maskiner ved
etablering av
omkjøringsveg og
arbeid i bratt
terreng.
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Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3. person)
Beredskapen: Tilgjengelighet er
opprettholdt.

Anleggsarbeidet vil føre til redusert
fremkommelighet i perioder.
Arna stasjon: Etablering av påhugg kan
stenge museumsbane og lokalveg i
perioder.
Sannsynlig at lokalveg og museumsbane vil
få korte perioder med nedetid. Deler av
museumsbane vil rives når tunnelpåhugg
etableres, blir reetablert.

-Sikre tilstrekkelig
tilkomst i området for
ivaretakelse av
beredskap i hele
anleggsperioden.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde
tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplan.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

245 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)

F Aktivitet/Farekilde
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Prosjektet vil generere mye
overskuddsmasser.
Arna stasjon:
Eventuell massetransport fra tunneldriving
(enstuffs-drift). Tunnelmassen vil trolig
kjøres til Tangelandsheiene, eventuelt til
privat pukkverk ved Gaupås.
Arna Asko:
Er en del trafikk morgen og ettermiddag.
Blir mye utkjøring og kryssing av
Hardangervegen FV587 i perioder når
massetransport må inne på eksisterende
vei. Kan skape kø i mest trafikkerte
perioder. Asko har distribusjon til hele
region og utgjør dermed mye trafikk.

Massetransport går på østsiden, egen vei
opp til Tangelandsheia.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.

-Intuitive løsninger
for gående og
syklende.

-God planlegging av
gjennomføring av
massetransport,
spesielt gjennom
sårbare områder.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser (3. person)

Arna stasjon: Påkjørsel kjøretøy bruk av
offentlige veger. Faren knyttet til ut- og
innkjøring på veger som er åpen for
alminnelig ferdsel.

Arna Asko: Omlegging/etablering av
rundkjøringer og nye lokalveger
(Omfattende anleggsarbeid i forbindelse
med påkobling av ramper og etablering av
rundkjøring i sør som vil medføre mye
regulering av trafikken på Hardangervegen
Fv587). Tilkomst til Asko og næringsbygg.

Lokalvei kan stenges i
korte perioder - har
gode
omkjøringsmuligheter.
Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling.

-God informasjon om
vegendringer i ulike
byggefaser.

-Trafikksikringstiltak
og arbeidsvarsling.
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F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for myke
trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
Arna stasjon:
Ulykke pga. kryssing av spor istedenfor å
bruke korrekte inn/utganger. 2 plattformer
vil bli benyttet i anleggsfase. 1 felles
plattform i driftsfase. Trafikkulykker med
myke trafikanter.

Arna Asko: I Arnadalen skal ny E16 koples
til dagens Fv 587 Hardangervegen omtrent
ved Terminalvegen (Asko).
Her er det gang- og sykkelvegforbindelse
fra bussholdeplassen “Arnadalen sør” på Fv
587, over til Magnusvegen. Det er
undergang for myke trafikanter under Fv
587 ved holdeplassen. Langs Magnusvegen
er det ensidig fortau fram til
Terminalvegen. Det er også bygget ensidig
fortau langs deler av Arnadalsflaten. Det
går langsgående gang- og sykkelveg/tursti
langs Storelva, samt en veteranjernbane. I
Arnadalen påvirker prosjektet tilbudet til
myke trafikanter i liten grad (ref. UAS-01-
A-00028, Forprosjektrapport).

Ref. UAS-02-A-00018,
Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.

-Må reservere plass til
bygging av bru i
forhold til myke
trafikanter.

-Vurdere byggeperiode
i forhold til sesong for
laksefiske og
veteranbane.

-Etablere sikre,
intuitive veger for 3.
person. Spesielt
hensyn til myke
trafikanter. Fysisk
skille mellom myke
trafikanter og annen
trafikk, og mellom
anleggstrafikk og
sivil trafikk.

-Intuitive løsninger
for gående og
syklende.

-Skjerming mot
nedfall (stein) på
sykkelvei.

-Arna stasjon:
Det vil i
anleggsfasen være
gjerder mellom
plattformene.
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Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Arna Asko: Dalselvi er en liten sideelv til
Storelva som drenerer fra Tangelandsheia.
Dalselvi tar en 90-grader-høyre sving vest
for planlagt rundkjøring. Dette medfører
fare for overtopping av elvebredden og
flomfare for ny rundkjøring.

Anbefales flom- og
erosjonssikring med
en sperreterskel.

Ref. UAS-01-A-0032,
Fagrapport Anleggs-
gjennomføring.

-Utrede
flomsikringstiltak.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak
- utførelse
(SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold

Arna stasjon: Ny jernbanetrasé på Arna
stasjon skal bygges på sørsiden av
eksisterende trasé, der det også skal
etableres en ny portal ved siden av
eksisterende jernbaneportal.
Grunnundersøkelser viser relativt korte
dybder til berg i området.

Arna Asko:
I Arna er det hovedsakelig grunnundersøkt
for ny E16, som skal bygges på
brukonstruksjon på begge side av Storelva.
Det er også utført grunnundersøkelser på
vestsiden, ved nye ramper og kulverter.
Grunnboringene på vestsiden av elven, ved
næringsbygg, viser vekslende grunnforhold,
bestående av humus og sandig silt.

Skred - stein
Lokal steinsprangfare over påhugg.

-Arna stasjon: Det
skal prosjekteres
spunt for å støtte
lokalveg, som blir
etablert etter at
veteranjernbanen er
midlertidig demontert
for bygging av ny
portal.

-Arna Asko:
Landkar i vest skal
fundamenteres på
peler.

Ref. UAS-01-A-00023,
Geotekniske
forutsetninger for
fundamentering av
bru og landkar for
E16.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.
-Faseplanlegging.

-Etablerer
sikringstiltak
(bergsikring over
påhugget) ifm.
steinsprangfare, før
anleggsarbeid
starter.
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Byggeplan
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(SHA-plan)

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser

Da det er mistanke om forurensning i
grunnen innenfor tiltaksområdet, er det i
henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2
behov for å utføre en innledende
miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over eventuell
forurensning i tiltaksområdet. I tillegg
anbefales det at tettsteder som Arna,
undersøkes i mer detalj grunnet høyere
sjanse for forurensning i grunnen.  (ref.
UAS-01-A-00028, Forprosjektrapport)

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

-Gjennomføre fase 2
miljøkartlegging
forurenset grunn med
prøvetaking.

-Beredskapsplan.

-Oppfølging
miljøoppfølgingsplan.
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F11 Sprengning: Ja Sprengningsuhell

Arna: Sprengning i nærheten av spor og
bebygde områder.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Arna Asko: Sannsynlig at det kan være
gammelt sprengstoff langs Hardangerveien
ifm. boring og sprengning rundt
Hardangerveien Fv587. Sprenging i
forbindelse med Tunnel.

Beboere nært område
hvor det sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Planlegge for at
beboere nært område
hvor det sprenges
omplasseres
midlertidig under
arbeidene.

-Faseplanlegging.
-Trafikkomlegging ifm.
sprengning må
planlegges.

-Meget forsiktig
sprengning for å
komme under
museumsjernbane
og Indre-Arna-
vegen, hvor det er
klaring over
tunnelhenge på bare
ca. 7 m.
-Identifisere
udetonert
sprengstoff, særlig
langs
Hardangerveien.
-Evakuering under
sprenging og
overvåking.
-Generell
annonsering til 3.
person i forkant om
sprengningsarbeider
i tunnelen.
-Utplassere vakter
ved sprengning i
dagen.
-Elektroniske
tennere.
-Rensk og
bergsikring før
sprengningsarbeider.
-Rystelsesmålere.
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F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med elektriske
installasjoner (strømgjennomgang)

Arna Asko: Høyspentkabel ligger i konflikt
med ny veg gjennom hele strekningen på
ca. 1700 - 1800 meter, og må legges om.
Deler av dette (ca. 250 meter) har
tilsynelatende bare moderat konflikt, og
kan ligge eller eventuelt flyttes til siden
eller senkes.
To høyspentlinjer krysser vegen helt sør i
tiltaket. Den ene er en 300 kV linje, relativt
høyt over vegen. Det må tas hensyn til,
men trenger ikke endres. Den andre er 11
eller 22 kV, og må måles inn for å
identifisere om den må heves. Den blir
trolig ikke berørt.

Arna stasjon: Omlegging av kabler.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
Ref. UAS-02-A-00011,
Eksisterende kabler
og omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
-Faseplanlegging.

-Høyspentkabel langs
ny vei må legges om
før
anleggsgjennomføring.

-Forsiktig graving
rundt infrastrukturen
som er kjent.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

-Kabelpåvisning.
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F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-installasjoner/rør

I Arnadalen krysser veganlegget over
kommunal hovedledning for drikkevann.
Mindre vannledning krysser veganlegget og
må legges om. Ved aktsom
anleggsutførelse vil ikke ledninger ha behov
for omlegging i nye traséer.  (ref. UAS-01-
A-00028, Forprosjektrapport)

-Planlegge for sikker
anleggsdrift nær
kommunal
hovedledning for
drikkevann.

-Planlegge for sikker
anleggsdrift nær
kommunal
hovedledning for
drikkevann.
-Faseplanlegging.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning,
forsiktig graving.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

- Gjennomføre
nødvendige tiltak
med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Ja Berøring av kontaktledning
(strømgjennomgang)

Arbeid ved eksisterende spor er aktuelt på
Arna. Bygge om KL på deler av stasjonen.
Nye sporveksler, eksisterende plattform
utvides mot Trengereid.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn.

Ref. UAS-03-A-00010,
Fagrapport
kontaktlednings-
anlegg.

-Faseplanlegging,
arbeid ved
eksisterende spor på
Arna.
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F15 Togfremføring i byggeperioden Ja Togpåkjørsel av
prosjektmedarbeidere/anleggskjøretøy

Togavvikling gjennom et anleggsområde
gjennom stasjonen på Arna.

Forutsetninger:
Bane NORs regelverk for arbeid i og ved
spor ligger til grunn. Togfremføringen skal
opprettholdes gjennom byggingen på Arna
stasjon, unntatt i avtalte brudd. Noe av
arbeider må påregnes og gjøres i brudd.
Ved enhver sprengning på mindre avstand
enn 300 meter må det søkes om tillatelse
hos Bane NOR. Bane NOR kan ikke ha
passerende tog på utsatt område når det
skal sprenges. Banesjef skal ha beskjed.
Dette er en problemstilling som gjelder alle
dagsoner og vil kunne skape forsinkelser.

-Faseplanlegging.
-Brudd i trafikk i
forhold til
arbeidsoperasjoner.
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F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører eksponering for
støy og støv for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Arna Stasjon:
Vil føre til støvutfordringer:
- Massetransport og anleggstransport
- Drift av anleggsmaskiner
- Sprenging
Boligområde vil bli rammet av støv.
Tunnelvifter kan gi støveksponering for
nærliggende bebyggelse.

Støyproblematikk:
Arna stasjon
-Støy fra etablering av påhugg. Kirkegård,
barnehage (ligger godt skjermet bak ny
blokk) påvirket, samt strukturlyd og
vibrasjoner til boliger.
- Hvis det blir driving og dermed også
massetransport vil dette også være
belastende.
- Eksisterende støyskjermer må tas ned i
anleggsfase, midlertidige støyskjermer blir
satt opp.
- Tunnelvifte vil gi støy til nærliggende
bebyggelse.
Arna Asko:
Etablering av påhugg og skjæring vil gi
støy. Peling og arbeider med bru. Støy fra
anleggsarbeider.

Ref. UAS-01-A-00008,
Fagrapport luft.

Ref. UES-01-A-00009,
Fagrapport Støy.

-Anleggsarbeidere skal
beskyttes mot støy og
støv, og belastning
skal søkes redusert til
lavest mulig nivå.

-Utrede konsekvenser
av støy, støv og hvilke
midlertidige tiltak som
kan implementeres.

-Arnadalen:
Hvis det er kontorer i
Asko-bygget må disse
vurderes i
sammenheng med
støyvurdering.

Vurdere:
- Tildekking og
spyling av masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte
driftstider.
- Varsling og
informasjon naboer.
- Målinger på særlig
utsatte steder.
-Målinger på særlig
utsatte steder.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle Fagrapport SHA

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

256 av 277
UAS-01-Q-00005

02B
09.10.2020

E16 og Vossebanen

Område Vest - Dagsone Arna Asko og Arna stasjon (ID 12)

F Aktivitet/Farekilde

R
el

ev
an

t

Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan
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(SHA-plan)

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Ja Kompleksitet mht. etablering av
konstruksjoner

Arna Asko:
- Fundamentering av ny bru
- Etablering av brukar, støping av
brupilarer og bruplater
- Et område ved rampe i vest, vanskelig å
få på plass borerigger på grunn av høy
skjæring.

Legge inn god
arbeidsplass mellom
konstruksjoner og
skjæringer.

-Legge inn god
arbeidsplass mellom
konstruksjoner og
skjæringer.
-Faseplanlegging.

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei Kompleksitet mht. montering av
tekniske installasjoner
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F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Ja Fall ifm. arbeider i høyden / fallende
gjenstander

Arna Asko: Høye skjæringer kan gi
fallulykker.

Der man skal jobbe med konstruksjoner, vil
det være fare for fall og klemfare. F.eks.
ved brukryssinger. Ref. ID F2.

-Det må settes opp
anleggsgjerde
generelt og ved
skjæringer, for å sikre
fall.

-Det må settes opp
anleggsgjerde generelt
og ved skjæringer, for
å sikre fall.

-Rekkefølge
planlegging.
-Entreprenør må
gjøre egen
risikovurdering ved
vanskelige
værforhold – vind.
-Videre må
entreprenør
risikovurdere
hva som løftes og
dets vindfang i
forhold til areal og
vekt.
-Det skal alltid
etableres
sikkerhetssoner
under løft/heising av
kran.
-Ved bruk av kran
kreves det at
underlag er plant.
-Sikre løse
gjenstander. Fokus
på risiko for fallende
gjenstander i
planlegging.
Fallsikring.
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F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Ja Uhell ifm. rivearbeider
Arna Asko:
Rivearbeider av flere bygninger (ca. 3 stk.),
eventuell riving av konstruksjoner.

-Riveplan må
utarbeides.

-Utarbeide riveplan. -Riveplan.

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei
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F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Ja Tidspress
Arna Asko: Kan oppstå utenforliggende
hendelser som kan gi forsinkelser i
anleggsgjennomføring.
- Bring og Schenker har blitt oppsagt fra
lokaler i sentrum. Kan være aktuelt for dem
å finne lokaler i Arnadalen.
- Trafikksikringsprosjekt Fv49
Norheimsund, kan påvirke prosjektet.

Arna stasjon: er transportknutepunkt. Må
beregne ekstra tid i anleggsgjennomføring
pga. utenomliggende faktorer som krever
at Arna stasjon benyttes. Hvis noe skjer i
Bergen gir dette ekstra trykk i Arna. Buss
for tog osv. i Arna. Stopp i anleggsdrift pga.
fredet fugl. Bane NOR sliter med å få
gjennomført pågående utbygging grunnet
fredet fugl i Arna. Kan ikke bygge fra mars
- august.

-Bruddplan må være
robust, meget godt
planlagt og tydelig
detaljert. Bruddplan
må tilrettelegge for
tilstrekkelig
fleksibilitet. Brudd
skal fremkomme av
fremdriftsplan.

-Bruddplan må være
robust, meget godt
planlagt og tydelig
detaljert. Bruddplan
må tilrettelegge for
tilstrekkelig
fleksibilitet. Brudd skal
fremkomme av
fremdriftsplan.
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F23 Grensesnitt Ja Grensesnitt - parseller / entrepriser /
aktører
Manglende ivaretakelse av grensesnitt kan
gi økt risiko.

Arna Asko: Trafikksikringsprosjekt Fv49
Norheimsund, kan påvirke prosjektet.

Forutsetninger:
Arna stasjon er midt i et stort
ombyggingsprosjekt (Arna-Fløen) der alt av
spor skal bygges på nytt. Planlagt
ferdigstatus på dette prosjektet vil være
grunnlag for vår planlegging da denne
stasjonen skal være ferdigstilt før Arna-
Stanghelle-prosjektet begynner bygging.
Spor er ikke plassert etter innmålinger,
men etter planlagt plassering fra
fagmodeller for Arna-Fløen-prosjektet. Ny
trasé vil ikke berøre eksisterende
baneanlegg (Vossebanen) i området
mellom påkoblingspunktene Arna og
Stanghelle.
Fellesprosjektet E16 VB, Arna – Stanghelle
har kun ansvar for jernbanelinja fra Arna og
østover, og ikke
stasjonen/stasjonsområdet, selv om det må
gjøres noen tilpasninger.

-SVV må koordinere
prosjektene (dette
prosjektet og
trafikksikringsprosjekt
Fv49 Norheimsund).

-God
kommunikasjon,
organisering og
varsling mellom ulike
aktører.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på
hele strekningen
både bane og veg,
også ifm. økt
trafikkmengde
helger, ferier,
sesong.
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F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt risiko.

-Faseplanlegging.

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Ja Drukningsfare

Arna Asko: Storelva. Bruarbeider og turvei
langs med.

-Kontrollere at
entreprenør har
nødvendig
kompetanse og sikre
at de har utført
nødvendig
forberedende
planlegging.
-Krav om
redningsvest på
anleggsarbeidere i
maskiner i nærheten
av vann.
-Mulighet for
selvberging.

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare

Spesifiseres ifm. detaljering. Anleggsarbeid,
drivstoff, sprengstoff og sveising utgjør fare
for brann /eksplosjon.

-Faseplanlegging. -Riggplan og
faseplanlegging.
-Ekstra
brannslukningsutstyr
bør alltid være
tilgjengelig ved
arbeid som medfører
risiko for brann.
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F27 Arbeid i myrområder/gjørme Ja Fare for å synke i gjørme ifm. arbeider
i myrområder
Arna Asko:
Grunnforholdene i området er generelt bra,
men det ligger et myrområde vest for
Hardangervegen, mot
boligområdet/fjellsiden.

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Skal først og fremst brukes som
riggområde, eventuelt
overnattingsrigg. Dersom
området benyttes til overnatting,
blir det ikke deponi.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja T-kryss blir etablert fra hovedvei
(Arnatveitvegen), lite sannsynlig
at trafikk på eksisterende vei blir
vesentlig påvirket. Direkte
avkjøring.

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der man
ser det blir mye rygging
med maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres
oversiktlig anleggsvei,
adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Beredskapen: Enkel tilkomst
langs Arnatveitvegen, og gode
kommunikasjonsmuligheter.

-Beredskap må ivaretas.
Utarbeide beredskapsplan.

-Opprettholde
tilkomstveger under
anleggsarbeidet.

-Beredskapsplan.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy

T-kryss blir etablert fra
Arnatveitvegen, lite sannsynlig at
trafikk på eksisterende vei blir
vesentlig påvirket.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Koordinere
trafikkavvikling og
fremkommelighet på hele
strekningen både bane og
veg, også ifm. økt
trafikkmengde helger,
ferier, sesong.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)

T-kryss blir etablert fra hovedvei,
lite sannsynlig at trafikk på
eksisterende vei blir vesentlig
påvirket.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Trafikksikkerhetsplan for
myke trafikanter.

-Utredning for
trafikkregulering
nødvendig.

-tablere sikre, intuitive
veger for 3. person.
Spesielt hensyn til myke
trafikanter. Fysisk skille
mellom myke trafikanter
og annen trafikk, og
mellom anleggstrafikk og
sivil trafikk.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Drenering av overflatevann fra
Espelandsåsen til Storelva går
gjennom riggområde.
Flomvurderinger nødvendige for
eventuelle tiltak.

-Utrede flomsikringstiltak.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan
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tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Det er ikke forventet store
løsmasser. Noen flater langs
eksisterende veg der større
løsmasser kan påtreffes.
Forutsettes at alle svake masser
masseutskiftes for etablering av
deponi.

Skred - stein, snø og
sørpeskred
Det er stedvis risiko for
steinsprang ved vestvendt
skråningsfot. Skredvoll,
fanggjerde/ boltesikring kan
være nødvendig.

-Utrede videre om det må
etablerer sikringstiltak mot
skred før anleggsarbeid
starter.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.

-Faseplanlegging.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser -Videreføre Ytre miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Nei

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)

Konflikt mad kabler/ rør i grunn.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom
nytt anlegg og
eksisterende kabler.

Ref. UAS-02-A-
00011, Eksisterende
kabler og
omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og eksisterende
kabler. Faseplanlegging.

-Forsiktig graving rundt
infrastrukturen som er
kjent.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

-Kabelpåvisning.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan
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tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Infrastruktur i grunnen må
kartlegges.

-Kartlegge hva som ligger i
grunnen i dag, og om det
er planer om kabler etc. i
fremtiden.

-Kartlegge private
brønner, drikkvannanlegg.

-Sikre traseer med
merker/skilt slik at
overgraving ikke kan
skje.

- Gjennomføre
nødvendige tiltak med
private brønner,
drikkevannanlegg.

-Kabelpåvisning.
F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller

jernbane:
Nei Berøring av kontaktledning

(strømgjennomgang)

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei Togpåkjørsel
Museumsjernbane blir ikke
berørt.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.

Støvproblematikk:
Riggområde og mulig deponi.
Massetransport og drift av
anleggsmaskiner vil
føre til støvutfordringer.
Barnehage i sørvest ligger
nærmere enn 500 m fra
riggområdet og vil bli eksponert.

Støyproblematikk:
Kort avstand til boliger. Boliger
vest og nord for området
skjermes med masevoller
dersom det blir aktuelt med
knusing.
Støybelastning ved utfylling.
Området blir fylt ut og planert.
Barnehage i sørvest ligger
nærmere enn 500 m fra
riggområdet og vil bli eksponert.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft.

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy.

-Anleggsarbeidere skal
beskyttes mot støy og
støv, og belastning skal
søkes redusert til lavest
mulig nivå.

-Utrede konsekvenser av
støy, støv og hvilke
midlertidige tiltak som kan
implementeres.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av
masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon
naboer.
- Målinger på særlig
utsatte steder.

F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei
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detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Nei

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Nei

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter
Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt
risiko.

-Faseplanlegging

F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare

Spesifiseres ifm. detaljering.
Anleggsarbeid, anleggsmaskiner,
drivstoff gir
brann/eksplosjonsfare.

-Faseplanlegging. -Riggplan og
faseplanlegging.
-Ekstra
brannslukningsutstyr bør
alltid være tilgjengelig
ved arbeid som medfører
risiko for brann.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Nei Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller
som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F1 Plassforhold på rigg-, lager- eller
arbeidsområder:

Ja Deponi og evt. knuseverk.

F2 Tilkomstmulighet for personer og
arbeidsutstyr til alle rigg-, lager,
avfall- eller
arbeidsområder/arbeidsplattformer:

Ja Flere mulige tilkomstveier.

F3 Trafikkavvikling internt på
byggeplassen/ anleggsområdet:

Ja Fare vedr. kjørebevegelser og
gangtrafikk
(prosjektmedarbeidere) i
anleggsbeltet

Kjørebevegelser med
anleggsmaskiner og arbeid i
anleggsbelte kan utgjøre en fare
for anleggspersonell.

-Sette av nok areal til
snuplass for
massetransport der
man ser det blir mye
rygging med
maskiner.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

-Trafikksikringstiltak og
arbeidsvarsling.

-Riggplan.

-Det skal etableres oversiktlig
anleggsvei, adkomstsoner og
anleggsgjerder.

F4 Beredskap for anleggsområdet/3.
person:

Ja Mangelfull tilkomst for
beredskapskjøretøyer
(prosjektmedarbeidere og 3.
person)
Veien for anleggstrafikk må
etableres, den vil da også sikre
atkomstmuligheter for
brannbiler.

Veien skal
tilrettelegges for
anleggstrafikk i
forhold til
massehåndtering og
nødetater.
Tilrettelegges for
toveistrafikk.

-Beredskap må
ivaretas (Sikre
tilstrekkelig tilkomst).
Utarbeide
beredskapsplan.

-Opprettholde tilkomstveger
under anleggsarbeidet.
-Beredskapsplaner.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F5 Anleggstrafikk og massetransport: Ja Fare vedr. kjøreruter for
massetransport-kjøretøy
Det er tre alternative veger fra
Rv 580 til deponiområdet. Den
ene går i nordlig retning til et
nedlagt deponiområde,
Arnatippen. Den andre går via en
tunnel som går opp til BKK sin
trafostasjon i Langedalen. Herfra
går det en mindre driftsveg opp i
området. Det er også en
Traktorvegen som kan benyttes.
Veien til deponi blir etablert for
anleggstrafikk.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.

F6 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy
(3. person):

Ja Fare vedr. kjørebevegelser
(3. person)

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

-Optimalisere
trafikkavvikling /
gjennomføring av
massetransport.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
etter
tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F7 Sikker trafikkavvikling mht. myke
trafikanter (3. person):

Ja Fare vedr. trafikkavvikling for
myke trafikanter (3.
person/prosjektmedarbeider)
Dette er et område med flere
stier som brukes til turgåing
blant annet av en barnehage.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
trafikksikkerhet.

Vurderinger rundt å
skille harde og myke
trafikanter.

-Trafikksikkerhetsplan
for myke trafikanter.
-Kartlegge
innfallsporter. Ha
samarbeid med
kommunen.

F8 Meteorologiske/topografiske/årstids
forhold:

Ja Ekstrem nedbør / flom
Økt flomfare pga. fylling av bekk.
Hydrologiske utfordringer ved
fylling av bekk i Tangelandsheia.
Endring gjør at man fordrøyer og
skaper større flomfare. Lukking
av myrområdet vil føre til store
endringer av eksisterende elv.

Fylling av bekk må
gjennom NVE og
kommunen.

Ref. UAS-02-A-
00018, Fagrapport
Hydrogeologi.

-Nærmere
utredninger omkring
omlegging av bekk.
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan

Risikonivå
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tiltak

detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F9 Grunnforhold, lokal og
områdestabilitet i alle faser:

Ja Grunnforhold
Fell i dagen, gode grunnforhold.
Stabilt. Lite sannsynlig at det vil
oppstå problemer.
Skred - stein, snø og
sørpeskred
Ligger på toppen av fjellet og
dermed ikke utsatt for ras.

-Ingeniørgeologiske
vurderinger.
Faseplanlegging.

F10 Forurensning i grunnen eller
fjell/berget:

Ja Forurensede masser
Arnatippen er et forurenset
område med urensede masser.
Passerer dette området på vei til
nytt deponiområde på
Tangelandsheia.

Vurderinger
konkluderer med at
deponiområde ikke er
i kontakt med
forurenset område.
Man passerer kun
dette området med
anleggstrafikk og
slipper videre
oppfølging av
forurensing.

-Videreføre Ytre
miljøplan i
prosjektering for
anleggsarbeid.

F11 Sprengning: Nei
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Konkretisering av risikoforhold Prosjekteringstiltak
Detaljplan
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detaljplan

Prosjekteringstiltak
overføres til
Byggeplan

Spesifikke tiltak- utførelse
(SHA-plan)

F12 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av/kontakt med
elektriske installasjoner
(strømgjennomgang)
Konflikt mad kabler/ rør i grunn.

Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler.
Ref. UAS-02-A-
00011, Eksisterende
kabler og
omlegginger.

-Kartlegging av evt.
konflikter mellom nytt
anlegg og
eksisterende kabler. -
Faseplanlegging.

-Forsiktig graving rundt
infrastrukturen som er kjent.

-Sikre traseer med merker/skilt
slik at overgraving ikke kan
skje. Kabelpåvisning.

F13 Nærhet til eksisterende teknisk
infrastruktur på, over eller under
bakken:

Ja Avgraving av VA-
installasjoner/rør
Infrastruktur i bakken. Her er det
nok diverse infrastruktur i
bakken som må legges om.

-Tiltak i form av
flytting og omlegging
av VA-installasjoner
utredes videre.

-Kartlegge private
brønner,
drikkvannanlegg.

-Kabelpåvisning, forsiktig
graving.

- Sikre traseer med
merker/skilt slik at overgraving
ikke kan skje.

- Gjennomføre nødvendige
tiltak med private brønner,
drikkevannanlegg.

F14 Nærhet til eksisterende veg og/eller
jernbane:

Nei

F15 Togfremføring i byggeperioden Nei
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F16 Eksponering for helseskadelige
stoffer, støv, gass, støy og
vibrasjoner:

Ja Anleggsarbeid medfører
eksponering for støy og støv
for anleggsarbeidere.
Støvproblematikk:
Massetransport og drift av
anleggsmaskiner vil
føre til støvutfordringer. Støv i
luften vil
forekomme, få naboer i nærhet
som vil bli
påvirket.

Støyproblematikk:
Støybelastning i området fra
riggområdet og potensielt
knuseverk. Egnet sted for deponi
og knuseverk med tanke på støy.
Er en stille dal i utgangspunktet
som vil påvirkes når støykilde
kommer, men godt innenfor
krav.

Ref. UAS-01-A-
00008, Fagrapport
luft

Ref. UES-01-A-
00009, Fagrapport
Støy

-Anleggsarbeidere
skal beskyttes mot
støy og støv, og
belastning skal søkes
redusert til lavest
mulig nivå.

-Utrede konsekvenser
av støv, støy og
hvilke midlertidige
tiltak som kan
implementeres.

-Vurdere mest egnet
plassering av
knuseverk.

-Trafostasjonen er
ømfintlig for støv fra
traktorveien. Må
utredes videre og
tiltak må vurderes.

Vurdere:
- Tildekking og spyling av
masser.
- Fysisk skjerming.
- Transportplan.
- Reduserte driftstider.
- Varsling og informasjon
naboer.
- Målinger på særlig utsatte
steder.
-Målinger på særlig utsatte
steder.
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F17 Konstruksjonenes utforming med
hensyn på tilkomst for arbeidstaker
og/eller arbeidsutstyr

Nei

F18 Plassering/tilkomst/størrelse på/av
tekniske installasjoner:

Nei

F19 Tilkomst/sikring ifm.
arbeider/ferdsel i høyden

Nei

F20 Riving av eksisterende og/eller
bærende konstruksjoner:

Nei

F21 Nærhet til annen virksomhet,
tilstøtende prosjekter:

Nei

F22 Fremdrift: (Byggetid i detaljfase) Nei

F23 Grensesnitt Nei

F24 Rekkefølgemomenter Ja Rekkefølgemomenter

Manglende ivaretakelse av
rekkefølgemomenter kan gi økt
risiko.

-Faseplanlegging
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F25 Arbeid som innebærer fare for
drukning

Nei

F26 Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

Ja Brann- og eksplosjonsfare
Spesifiseres ifm. detaljering.
Fare for brann og/ eller
eksplosjon. Drivstoff.

-Faseplanlegging. -Riggplan og faseplanlegging.

F27 Arbeid i myrområder/gjørme Ja Fare for å synke i gjørme ifm.
arbeider i myrområder
Det er myrområde.

-Vurdere
masseutskifting.

F28 Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler

Nei

F29 Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert

Nei

F30 Arbeid som innebærer bruk av
dykkerutstyr

Nei

F31 Arbeid som utsetter personer for
kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Nei

F32 Arbeid med ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte
eller overvåkede soner

Nei
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