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Sammendrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med reguleringsplan av E16/Vossebanen, Arna – 

Stanghelle i Bergen og Vaksdal Kommune. Formålet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å 

kartlegge risiko i anleggsfasen av prosjektet med hensyn til samfunnsverdiene «liv og helse», 

«stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø».  

Det er gjennomført to tverrfaglige analysemøter for å avdekke potensielle uønskede hendelser. 

I det første møtet, avholdt 11.12.19, ble hendelser ifm. deponering og tverrslag identifisert. I 

det andre møtet, avholdt 14.01.20, ble hendelser ifm. anleggsgjennomføring identifisert. 

Hendelsene er kategorisert ut ifra konsekvens og sannsynlighet for å danne et risikobilde. 

Det er identifisert totalt 182 uønskede hendelser. Under er det fremstilt en oppsummering av 

resultatene, fordelt på konsekvenskategoriene «liv og helse», «stabilitet/framkommelighet», 

«materielle verdier» og «miljø». 

«Liv og helse»:    

«Stabilitet/framkommelighet»:   

«Materielle verdier»:    

«Miljø»:     

Det er en rekke hendelser som er vurdert til å havne i tolerabelt risikoområde (gule og oransje 

hendelser). «Liv og helse» er utsatt for størst risiko i anleggsfasen av prosjektet. I tillegg er det 

identifisert to hendelser, med konsekvens for «stabilitet/framkommelighet», som er vurdert 

som uakseptable (røde). Det er foreslått ulike tiltak for å redusere risiko, som bør vurderes 

implementert enten i neste fase eller i anleggsfase. Dette kan gi positive utslag på alle 

konsekvenskategorier og kan redusere risikoforhold for utbyggingen av E16 og Vossebanen. 

Helst skal risiko for hendelser reduseres til akseptabelt nivå (grønt risikoområde), eventuelt 

redusere hendelser vurdert som «røde» og «oransje» til «gule» hendelser. Vurderinger av tiltak 

gjøres ut fra ALARP-prinsippet. 

Oppsummert er risiko for prosjektet i anleggsfasen tolerabel. Hovedkonklusjonen er at 

sikkerhet for helse/liv, materielle verdier, fremkommelighet og miljø er godt ivaretatt gjennom 

prosjektering, så langt i prosjektet. Samtidig gjenstår det i påfølgende fase å detaljere ut 

løsninger som optimalt ivaretar sikkerhet. 

Det er ikke identifisert noen «show stoppere» for noen av løsningene på dette tidspunktet i 

prosjektet. 

Analysen er utført iht. Norsk Standard 5814, Statens Vegvesens Håndbok «V712 

Konsekvensanalyser kapittel 8.2 – Risiko- og sårbarhetsanalyser» og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging». 
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1 Innledning 

Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen 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. I den sammenheng skal det 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for drifts- og anleggsfasen av 

prosjektet. 

Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med 

stor trafikk, samtidig som 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.  

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 jernbanetrase. På hele strekningen skal det 

etableres signalanlegg av typen ERTMS.  

Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner på 

Trengereid, Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges med to 

tunnelløp. Tunnelen mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle skal bygges 

med ett tunnelløp med tovegstrafikk. Kryssløsninger i fjell benyttes for avgreining til 

Vaksdal og Trengereid.  

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. Mellom 

Arna og Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrase.  

Denne rapporten danner sammen med andre fagrapporter et grunnlag for utarbeidelse av 

forprosjektrapport, detaljplan for bane samt planbeskrivelse.  



E16 og Vossebanen, Arna - 
Stanghelle 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
anleggsfase  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

8 av 86 
UAS-01-Q-00014 

04B 
09.10.2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E16 og Vossebanen 

                              

 
E16 og Vossebanen 

                              

 

Figur 1-1: Oversiktskart med lokalisering av anbefalt løsning for E16 og Vossebanen mellom Arna og 

Stanghelle. 

 

1.1 Formål 

Hensikten med ROS-analysen er å gi myndigheter og utbygger beslutningsstøtte for å 

ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko 

i anleggsfasen for samfunnsverdiene liv og helse, stabilitet, materielle verdier og miljø i 

dagsonene på nye E16 mellom Arna og Stanghelle.  

Mer konkret er formålet følgende:  

• Å identifisere risiko og sårbarhet i planforslaget, og få et risikobilde over de 

uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  
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Risiko og sårbarhet knytter seg både til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at 

det er utsatt for flom eller ras, og til hendelser som kan oppstå som en følge av 

arealbruken.  

ROS-analysen vil være et vedlegg til reguleringsplan for E16/Vossebanen Arna – 

Stanghelle.  

 

1.2 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal 

utarbeides en ROS-analyse ved planer for utbygging. 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, 

jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

1.3 Oppdatering av analysen – versjon 03B 

Det er gjort en oppdatering av analysen pr. 15.09.20 med hensyn til nye deponier som nå 

er aktuelle, samt et deponi som ikke lengre er aktuelt. Under er det gitt en kort 

beskrivelse av endringene som er gjort i oppdateringen av analysen: 

- Deponi på Espelandsmarka er tatt ut av analysen. Området er forkastet som 

deponiområde på grunn av store utfordringer knyttet til hydrologi og flomfare. 

- Deponi på Idlasund i Stanghelle er inkludert i analysen. 

- «Espeland nord» er nytt deponi/riggområde som er inkludert i analysen. 

Endringene er implementert i rapport på lik linje med de andre analyseobjektene. 
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2 Begreper, definisjoner og forkortelser 

2.1 Begreper og definisjoner 

Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 

industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av 

en uønsket hendelse. 

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller 

utbyggingsformålet. DSBs veileder tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for 

alle mulige uønskede hendelser. Konsekvens skal vurderes for de fire konsekvenstypene 

liv og helse, stabilitet/framkommelighet, materielle verdier og miljø.  

Konsekvensvurdering: Vurdering av de uønskede hendelsenes konsekvens for de gitte 

konsekvenstypene, som for eksempel «liv og helse» og «materielle verdier».  

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan oppstå, hva konsekvensen vil bli og 

usikkerhetene knyttet til dette. Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger: 

• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

• hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

• usikkerheten ved vurderingene.  

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket 

hendelse vil inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt 

kunnskapsgrunnlag. 

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle 

barrierer, og evnen til gjenopprettelse. 

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å 

redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

Usikkerhet: Mangel på informasjon, kunnskap og kontroll over fremtidige hendelser. 
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2.2 Forkortelser 

Tabell 2-1 viser en oversikt over forkortelser benyttet i analysen.  

Tabell 2-1. Forkortelser.  

Forkortelse 

 

Forklaring 

DSB 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

KU 

 

Konsekvensutredning 

ROS 

 

Risiko og sårbarhet 

SVV Statens Vegvesen 

NVE 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

 ERTMS European Rail Traffic Management System 

KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

RAMS Reliability – Availability – Maintainability - Safety 

ALARP As Low As Reasonably Practicable 

FV Fylkesveg 

GS-veg Gang- og sykkelveg 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Am3 Volum av masser etter at de er komprimert 
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3 Metode 

3.1 Om ROS-analyser 

En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt 

å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi myndigheter 

og utbygger beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I 

denne analysen følges metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (ref. /1/) 

og Statens Vegvesens Håndbok «V712 Konsekvensanalyser kapittel 8.2 – Risiko- og 

sårbarhetsanalyser» (ref. /2/). Figur 3-1 viser trinnene i en ROS-analyse og beskriver 

hvor de forskjellige elementene er omtalt i denne rapporten. 

 

 

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (ref. /1/). 

 

Modellen i Figur 3-2 under illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Venstre 

side viser hva som påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side 

hva som påvirker konsekvensene av hendelsen. I begge tilfeller dreier dette seg om 

sårbarhet og etablerte barrierer (tiltak). Det knytter seg ofte usikkerhet både til om 

hendelsen vil inntreffe, og hva konsekvensene vil bli. 

 

Kapittel 4
• Beskrivelse av planområdet

Kapittel 5 
• Identifisere mulige uønskede hendelser

Kapittel 6

• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet), 
forslag til tiltak for å redusere risiko

Kapittel 7
• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
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Figur 3-2. Bow-tie diagram som viser forebygging og tiltak (ref. /1/). 

 

3.2 Sannsynlighetsvurdering 

For ROS-analyser til reguleringsplan benyttes forslaget til sannsynlighetskategorier slik 

de fremgår av Håndbok V712 kap. 8.2. (ref. /2/). Det er valgt å benytte 5-delt 

sannsynlighetstabell. Tabell 3-1 gir en oversikt over sannsynlighetskategorier benyttet i 

denne ROS-analysen.  

Tabell 3-1. Sannsynlighetskategorier for ROS. 

Sannsynlighetskategorier Tidsintervall 

Svært høy Flere ganger i løpet av et år 

Høy 1 gang i løpet av 1 til 10 år 

Middels 1 gang i løpet av 10 til 100 år 

Lav 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 

Svært lav Sjeldnere enn 1 gang per 1000 år 
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3.3 Konsekvensvurdering 

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille ut de uønskede hendelsene fra 

hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad slik at konsekvens sammen med sannsynlighet 

kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Hensikten er ikke å sammenlikne 

mellom konsekvenstyper. Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot materielle verdier.  

Konsekvenskategoriene er knyttet opp mot samfunnsverdiene «liv og helse», 

«stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» og «miljø».  

3.3.1 Liv og helse 

Psykiske skader kan ofte være en konsekvens ved blant annet brann eller trafikkulykke. 

Det er vanskelig å kvantifisere antall psykisk skadde i en hendelse og er derfor ikke 

inkludert i konsekvens for liv og helse. 

Inndelingen i konsekvensklasser for «liv og helse» er gjort på grunnlag av Statens 

Vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. (ref. /2/). Se Tabell 3-2 for 

oppsummering av konsekvensklasser for «liv og helse».  

Tabell 3-2. Konsekvenskategorier for liv og helse. 

K Konsekvens-

kategorier 

Forklaring 

5 Svært store Svært mange drepte eller alvorlig skadde 

4 Store Mange drepte eller alvorlig skadde 

3 Middels Flere drepte eller alvorlig skadde 

2 Små Få drepte eller alvorlig skadde 

1 Svært små Ingen drepte eller alvorlig skadde 

 

3.3.2 Stabilitet/fremkommelighet 

Manglende dekning av grunnleggende behov (som drikkevann og varme) er ikke vurdert 

som aktuelt for dette prosjektet og er derfor heller ikke medtatt som konsekvens for 

«stabilitet/framkommelighet» (som i typisk helhetlig ROS for kommune). Det er kun sett 

på forstyrrelser i dagliglivet som at veg blir stengt i lengre perioder og befolkningen må 

benytte omkjøring. 

Inndelingen i konsekvensklasser for «stabilitet/framkommelighet» er gjort på grunnlag av 

Statens Vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. Se Tabell 3-3 for 

oppsummering av konsekvensklasser for «stabilitet/framkommelighet».  
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Tabell 3-3. Konsekvenskategorier for stabilitet. 

K Konsekvens-

kategorier 

Forstyrrelser i dagliglivet  

5 Svært store Stengt veg i veldig lang tid, lang/dårlig omkjøring, 

nasjonale konsekvenser for samfunnet. 

4 Store Stengt veg i lang tid, lang/dårlig omkjøring, regionale 

konsekvenser for samfunnet 

3 Middels Stengt veg i lengre periode og lang/dårlig omkjøring, lokale 

konsekvenser for samfunnet. 

2 Små Stengt veg i kortere periode, god omkjøring, få 

konsekvenser for samfunnet. 

1 Svært små Åpen veg, men redusert framkommelighet. Ingen 

konsekvenser for samfunnet. 

 

3.3.3 Materielle verdier 

Inndelingen i konsekvensklasser for «materielle verdier» er vurdert basert på om kan få 

økonomisk tap på veg, jernbane, bru, biler eller lignende. Grenseverdier for 

konsekvenskategorien «materielle verdier» er basert på anbefalinger fra DSBs veileder om 

helhetlig ROS i kommunen (ref. /3/). Se Tabell 3-4 for oppsummering av 

konsekvenskategorier for «materielle verdier». 

Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for materielle verdier.  

K Konsekvens-

kategorier 

Økonomisk tap/materielle verdier 

5 Svært store > 5 milliarder kroner 

4 Store 2-5 milliarder kroner 

3 Middels 0,5-2 milliarder kroner 

2 Små 100-500 millioner 

1 Svært små < 100 millioner 

 

3.3.4 Miljø 

Inndeling i konsekvensklasser for «miljø» er vurdert basert på om prosjektet påfører 

naturen uopprettelig miljøskade eller om prosjektet kan påføre skader som tar tid å rette 

opp. Inndeling i konsekvensklasser er gjort på grunnlag av Statens Vegvesens håndbok 
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V712 – Konsekvensanalyser, kap. 8.2. Se Tabell 3-5 for oppsummering av 

konsekvenskategorier for «miljøskade».  

Tabell 3-5. Konsekvenskategorier for miljø.  

K Konsekvens-

kategorier 

Påvirkning på miljø 

5 Svært store Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta 

flere tiår å rette opp 

4 Store Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta 

flere år å rette opp 

3 Middels Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta 

ett år å rette opp 

2 Små Liten til alvorlig skade med konsekvenser som vil ta ett år 

å rette opp 

1 Svært små Liten lokal skade uten særlige konsekvenser 

 

3.4 Risikomatrise 

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem 

et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved 

hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes (som vist i Tabell 3-6) er hentet 

fra SVVs Håndbok V712 (ref. /2/) og Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (ref. /4/), 

og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype (se kapittel 3.3).  

Tabell 3-6. Risikomatrise. 

 

Konsekvens for <konsekvenstype> 

S
a
n
n
s
y
n
li
g
h
e
t 

fo
r 

h
e
n
d
e
ls

e
 

 
1 - Svært små 2 - Små 3 - Middels 4 - Store 5 - Svært store 

5 - Svært høy 
     

4 - Høy 
     

3 - Middels 
     

2 - Lav 
     

1 - Svært lav 
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3.5 Akseptkriterier 

Tabell 3-7 viser akseptkriterier lagt til grunn i denne analysen. 

Tabell 3-7. Akseptkriterier. 

Nivå  Forklaring 

 
Uakseptabel 

risiko 

Risiko er så høy at det må gjennomføres forebyggende 

tiltak og/eller beredskapstiltak for å redusere 

sannsynlighet og/eller konsekvens. 

 
Tolerabel risiko 

Tiltak bør vurderes for å redusere risikoen så mye som 

mulig, basert på en kost-nyttevurdering. 

 
Tolerabel risiko 

Tiltak kan vurderes for å redusere risikoen så mye som 

mulig, basert på en kost-nyttevurdering. 

 

Akseptabel risiko 

Risikoen er ivaretatt av ordinære rutiner, ved tilsyn, lover 

og forskrifter. Ytterligere risikoreduserende tiltak kan 

gjennomføres dersom det er ønskelig ut fra økonomiske 

og praktiske vurderinger. 

 

3.6 Vurderingskriterier - ALARP 

I tillegg til akseptkriteriene er ALARP-prinsippet lagt til grunn ved risikoevaluering. 

For alle identifiserte farer skal behov for risikoreduserende tiltak vurderes ut fra ALARP-

prinsippet, det vil si at risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig, der «praktisk 

mulig» ses i forhold til alle de andre fordelene (godene) og ulempene ved alternativet. 

ALARP-prinsippet innebærer «omvendt bevisbyrde» som betyr at identifiserte tiltak skal 

implementeres, med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og 

nytten av tiltaket. ALARP-prosessen innebærer med andre ord, mer en kost/nytte 

vurdering.  

Dersom risikoen er neglisjerbar er det vanlig å si at risikoen ikke er i ALARP-område. 

Tiltak kan fortsatt identifiseres og anbefales, men det er ikke nødvendigvis et krav. Det 

anbefales at alle tiltak vurderes for alle risikoer, da det kan ligge antagelser eller 

forutsetninger til grunn som har blitt endret, eller var uriktige under analysetidspunktet. 
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Figur 3-3. ALARP-prinsippet. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Planområdet 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens Vegvesen region vest 

om å bygge en sikrere og raskere veg- og banetrasé mellom Arna og Voss. E16 Arna - 

Helle er en del av nasjonal hovedveg mellom Oslo og Bergen. Vegen er en viktig 

forbindelse lokalt og nasjonalt med mye trafikk, samtidig som denne strekningen er 

svært utsatt for ras og ulykker. Området består av mye fjell og bratte fjellsider.  

Dagens jernbane har på store deler av strekningen bare ett spor, og E16 er ikke 

dimensjonert for å takle den økende trafikkmengden. Utbyggingen vil for både veg og 

bane gi økt sikkerhet, økt kapasitet og redusert reisetid.   

Lengden på nåværende trasé er omtrent 30 kilometer. Første halvdel av traséen ligger i 

Bergen kommune, andre halvdel i Vaksdal kommune. Planområdet er vist på Figur 4-1 

under. 

 

Figur 4-1. Området for statlig plan E16 Vossebanen Arna – Stanghelle.  
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4.2 Planlagt tiltak 

På dagens E16 mellom Arna og Helle er det 18 tunneler og tunnelene tilfredsstiller ikke 

EU sine tunneldirektiv. 

Ny løsning for E16 er ca. 28km, og det meste av traséen går i tunneler. Den nye 

løsningen består av tre tunneler mellom hhv. Arnadalen og Trengereid 

(Tunesfjelltunnelen - ca. 9km), Trengereid og Vaksdal (Raudnipatunnelen - ca. 10km) og 

Vaksdal og Stanghelle (Berrfjelltunnelen - ca. 9km). Tunnelen mellom Arna og Trengereid 

går i to løp og tilsvarer fire felt, mens det i de to andre tunnelene vil være én tunneltube 

med tovegstrafikk. Det er likevel sikret areal i reguleringsplanarbeidet og det tekniske 

forprosjektet for fremtidig utvidelse til fire-felts veg med to tunnelløp. Det tekniske 

forprosjektet beskriver bygging av to-felts veg med ett tunnel-løp, men med noen 

forberedende arbeider for neste byggetrinn, der dette er nødvendig for å unngå for store 

ulemper ved en eventuell utvidelse. 

For jernbanen vil det også bli tre nye tunnelstrekninger, med stasjoner i Arna, Vaksdal og 

Stanghelle: Stanghelle - Vaksdal (Vaksdalstunnelen), Vaksdal - Trengereid 

(Skulstadtunnelen) og Trengereid - Arna stasjon (Arnatunnelen). Figur 4-2 viser et grovt 

tverrsnitt av lengdeprofilen til traséen og tunnelene som er planlagt på strekningen.  

 

 

Figur 4-2: Lengdeprofil av E16 som viser kommende tunneler og dagsoner. 

I de kommende delkapitlene beskrives anleggsarbeidet, med tilhørende lokasjoner, fra 

øst til vest. Anleggsarbeidet er delt opp i deponier, tverrslag og anleggsområder. 
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4.3 Deponier 

 

Figur 4-3 – Oversikt over deponi, tverrslag og kaianlegg. 

E16 og Vossebanen vil gå i lange tunneler som vil generere betydelige masser som må 

transporteres til deponier. Det er anslått at det vil være omtrent 11 millioner m3 i 

masseoverskudd. 
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I forbindelse med ROS-analyse i anleggsfasen er det nødvendig å se på eventuell risiko 

massedeponering fører til. Det er pr. februar 2020 planlagt 5 deponier på ulike 

geografiske lokasjoner. Deponiet i Sædalen er nylig fjernet som aktuelt deponi. Det vil 

være betydelig massetransport langs traséene til og fra deponiene.  

I de kommende delkapitlene er deponiene, med tilhørende tilkomstveg, beskrevet.  

4.3.1 Dalehagen 

Dalehagen ligger i Vaksdal kommune rett nord for Dalevågstunnelen, på østsiden av 

vegen. Området er relativt flatt og er avgrenset av berg i øst og E16 i vest. Området 

benyttes i dag til dyrket mark. Eiendommen er i dag bebodd med ett hus. Trolig må hele 

eiendommen innløses og boligen og andre bygninger fjernes dersom dette arealet skal 

benyttes. Dette gir et tilgjengelig areal på cirka 40 dekar. Tilkomstmulighetene er gode 

og avstanden til Sædalen/Helle hvor ny vegtunnel kommer ut er kun ca. 2,5 km. Området 

har en fyllingskapasitet på ca. 700 000 am3, og er egnet for knusing og bearbeiding av 

masser. 

  
Figur 4-4: Kartutsnitt av Dalehagen og flyfoto (2008, pga. av skyggeforhold). Kilde Nordhordlandskart og 

«Norge i bilder» (www.norgeibilder.no).  

Arealet er omkranset av bratte fjellsider. E16 avgrenser området fra Daleelva som ligger 

nordvest for området. Daleelva er regulert og har en bestand av laks og sjøørret. Modell 

for dette tiltaket viser potensialet for deponi ved avslutning av prosjekt dersom det er 

behov for å legge masser her. Hovedformen er som en rasvifte og det er lagt i noe 

avstand til dagens E16. Det er også aktuelt å legge dette arealet igjen som en flate som 

kan benyttes som rigg i senere E16-prosjekter. Da skal arealet dekkes til med jord og 

tilsåes.  
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Figur 4-5 - Skissert forslag av skråning ved Dalehagen, som vil romme 700 000 m3 stein. 

Dalehagen er det eneste stedet man har lokalisert i dette området hvor det er mulig å 

deponere tunnelmasser, samt hvor det også kan utføres knusing og bearbeiding. Selv om 

det være plass for ca. 700.000 m3 masser er det er trolig ikke økonomisk riktig å plassere 

mer masse her enn det det er bruk for som oppfylling i tunnelene frem til Vaksdal. 

Vurderingene som er gjort for effektiv gjennomføring med hensyn til tid og økonomi, 

tilsier at dette volumet er ca. 300 000 am3.  

 

Figur 4-6 – Tilkomst til deponiet vil bli utformet som T-kryss fra eksisterende E16. 
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4.3.2 Idlasund 

Dette deponiområdet ligger på vestsiden av Idlasundet, omtrent midt mellom Helle og 

Stanghelle, se Figur 4-7. Området er egnet for å lagre massene som sprenges ut til 

påkoblingen til den eksisterende Vossebanen, nord for ny, midlertidig bru over Dalevågen 

(126 000 am3), se Figur 4-8. Denne brua vil kobles til kryssområdet ved Helle med en 

kort tunnel. Ved å etablere midlertidig anleggsveg vest for jernbanelinja kan 

massetransport til deponi ved Idlasundet skje utenom offentlig veg. Dette vil redusere 

belastningen for lokalbefolkningen i anleggsperioden. 

  
Figur 4-7 - Kartutsnitt dagens situasjon Idlasund. Kilde: Norgeskart 

Dette området ligger i åssiden på vestsiden av Idlasundet og er uten bolig- eller 

næringsbebyggelse. Det er i dag ikke vegforbindelse mellom Idlasundet og 

påkoblingsområdet som skal sprenges ut ved Dalevågen. 
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Figur 4-8 - Illustrasjon av deponiområdet i Idlasund, sett fra nord mot sør. 126 000 am3. Ny, midlertidig bro 

og anleggsveg over jernbanen og Idlasundet er aktuell å etablere i anleggsfasen. Denne vil føres til 

kryssområdet ved Helle gjennom en kort tunnel. 

 

Tilkomst for deponering vil skje fra sørenden av området. Det er innsyn til dette området 

fra Sundhaugane, Helle og østsiden av Stanghelle med nytt stasjonsområde. 

Tilkomstveger bør i størst mulig grad tilbakeføres etter anleggsfasen, ellers blir disse 

svært synlige. 

 

4.3.3 Trengereiddalen 

Trengereddalen er dalføret langs Fv. 49 sør for eksisterende E16 på Trengereid. 

Trengereiddalen strekker seg fra Trengereid opp mot Gullbotn. Manndalselva renner 

gjennom dalen og er lagt i kulvert under eksisterende E16. Det går i dag en adskilt gang – 

og sykkelveg fra Trengereid og ca. 500 meter videre mot Gullbotn. Gang- og sykkelvegen 

stopper ved Trengereidsvingene, som går videre ned mot Trengereid. 

Planlagt deponi er tenkt på sørsiden av ny planlagt tunnelportal mot Vaksdal og sørover i 

en ca. 700 meter lang strekning. Terrenget stiger mot sør. Deponi muliggjør utvidelse av 

vegbane og etablering av gang og sykkelveg. 
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Figur 4-9 - Kartutsnitt over Trengereiddalen. Kilde: Norgeskart. 

Tiltaket ligger i umiddelbar nærhet til Trengereid som er en av dagsonene i prosjektet. 

Det vil være behov for både riggområde i anleggsfasen og areal for permanent 

deponering av masser. Gang- og sykkelveg langs Fv. 49 er flyttet bort fra vegen og 

plassert på motsatt side av Manndalselva. Det er inntil 30 dekar tilgjengelig til riggareal. 

Ved ferdigstilling av deponi vil dette romme cirka 300 000 m3. Tilkomst til er gjennom T-

kryss tilknyttet Fv. 49 Hardangervegen. 

 

Figur 4-10 – Foreslått utforming etter ferdig utbygget deponi i Trengereiddalen. 
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4.3.4 Vestredalen 

Vestredalen ligger på Trengereid og går parallelt med Trengereiddalen fra sør til nord. 

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.   

 

 

Figur 4-11 - Kartutsnitt over Vestredalen. Kilde: Norgeskart. 

I tidlige skisser utarbeidet av SVV, var deponiet plassert som en flate over dalbunnen fra 

dagens rundkjøring på Trengereid og oppover dalen. Oppfyllingen var tenkt utført fra 

nedsiden med anleggsveg oppover dalen. Gjennom forprosjektet har man sett på å 

komme inn med veg fra Trengereiddalen og fylle opp fra oppsiden. I tillegg er deponiet 

flyttet ca. 100 meter lenger opp i dalen og det er utformet slik at det i større grad ivaretar 

eksisterende landskapsform og landskapskarakter.  

Det er utformet med et lavbrekk i fyllingen slik at denne danner et nytt elveløp som kan 

håndtere tilsig og bekker fra fjellsidene. I forslaget vist under er elven hevet 12 meter 

over dagens nivå. Modellert deponi rommer i overkant av 500 000 m3 masser. Fyllingsfot 

må tilpasses terrenget og i tett samarbeid med hydrolog og geoteknikk for å oppnå en 

stabil avslutning på fyllingen. Beslaglagt areal er cirka 92 000 m2, tilkomstveg kommer i 

tillegg til dette arealet.  
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Figur 4-12 – Utforming av deponi i Vestredalen. 

4.3.5 Espeland nord 

Espeland nord er et område som er regulert til næringsformål i kommunedelplan for 

Bergen kommune og godsterminal i eldre eksisterende reguleringsplan. Området er egnet 

til bruk som riggområde/lager. Foreløpig kan en anta at det er massebalanse for å 

etablere dette, og at deponipotensialet dermed er null. Men det tas høyde for at noe 

tunnelmasse kan deponeres midlertidig (støyvoll) eller permanent. 

Området er i dag et kulturlandskap med spredt bebyggelse. Planområdet ligger sør for 

eksisterende nærings- og landbruksareal, nordøst for eksisterende landbruksareal og 

vest for dalsiden Espelandsåsen, se Figur 4-13. Etter planering av området vil det egne 

seg godt til riggområde på denne strekningen, se Figur 4-14. Området har også blitt 

vurdert for deponering av masser, men potensialet for deponering er beregnet til 0 am3 

for dette området.  
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Figur 4-13 - Kartutsnitt over dagens situasjon Espeland nord. Kilde: Norgeskart.no 

Tilkomst til riggområdet kan skje i tilknytning til eksisterende vegnett uten store inngrep. 

Det kan også etableres direkte tilkomst fra riggområdet til påhugget for vegtunnelene 

ved Arna/Asko. 
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Figur 4-14 – Riggområde ved Espeland nord. Til venstre: Det aktuelle riggområdet er det lysegule arealet. Til 

høyre: Mer detaljert kart over riggområdet (grått areal). 

4.3.6 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 bart 

område med skrinn vegetasjon bestående av lyng, furu, bjørk og fjell i dagen. Dette er et 

område med flere stier som blir brukes til turgåing blant annet av en barnehage. 

Turterrenget er vurdert som et svært viktig friluftsområde av miljødirektoratet. 
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Figur 4-15 - Kartutsnitt av Tangelandsheia. Kilde: Norgeskart. 

Det er to alternative veger fra Rv 580 til deponiområdet. Den ene går i nordlig retning til 

et nedlagt deponiområde, Arnatippen, som ligger i nordre ende av planlagt massedeponi. 

Den andre går via en tunnel som går opp til BKK sin trafostasjon i Langedalen og andre 

siden av deponiområdet. Herfra går det en mindre driftsveg opp i området. 

Vegen til Arnatippen har varierende bredde mellom 6,5 – 7 meter med breddeutvidelse i 

svinger og enkelte møteplasser. Stigning er ca. 14% i bunnen og 10% mot toppen. Vegen 

har varierende bredde.  

Tunnelen til sørlig ende tilhører BKK og har kun ett kjørefelt. En eventuell bruk forutsetter 

envegskjøring og trafikkregulering.   

Fyllingen er foreslått slik at den ikke er høyere enn landskapsformene på Tangelandsheia. 

Dette medfører at deponiet vil romme ca. 630 000 m3 stein. Det totale inngrepet er på ca. 

90 dekar og ved ferdigstilling kan ca. 50 dekar benyttes til jordbruk. Resterende areal 

ligger i skråning ned mot Arna og er anbefalt revegetert for å stabilisere skråningen og 

for å dempe tiltaket visuelt.  
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Figur 4-16 – Illustrasjon av ferdigstilt deponi på Tangelandsheia. 

 
Figur 4-17 - 3D-skisse viser deponi og Langedalen, alternativ med 630 000 am3.  
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4.4 Tverrslag 

Ved planlegging av anleggsgjennomføringen er det lagt meget stor vekt på å utføre 

arbeidene på en så skånsom måte som mulig med hensyn til miljøulemper, hensyn til 

beboere og andre berørte parter, og trafikksikkerhet i bygge- og anleggsperioden. For å 

begrense anleggstrafikk langs E16, er det lagt opp til deponering enten i sjø eller 

transport sjøvegen til et mottak.  

Det er lagt stor vekt på å få en fordeling av drivelengder slik at tidsforbruket for de 

forskjellige driveretningene er relativt like. Bruk av tverrslagene som en ekstra adkomst til 

hovedløpene, medfører kortere produksjonstid for innredningsarbeider i tunnelene. 

I de kommende delkapitlene er tverrslagene beskrevet, se Figur 4-3 for oversikt.  

4.4.1 Fossmark 

Fossmark er det nordligste av de aktuelle sjødeponiområdene og er en liten bygd i 

Vaksdal kommune. Bygden består av noe bebyggelse bestående av bolighus og 

fritidsboliger. Eksisterende jernbane går gjennom området. Området preges av innmark 

som i dag benyttes til beitemark. I strandsonene er det svaberg og rullestein i dagen. 

Fossmark er ett av flere steder hvor det er mulig å komme ut fra hovedtunnelene med 

transporttunnel til sjøen for direkte deponering, eller for skiping til f.eks. Bergen.  

 

Figur 4-18 - Kartutsnitt over Fossmark. Kilde: Norgeskart. 
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4.4.2 Linnebakkane 

Linnebakkane ligger rett sør for Fossmark i Vaksdal kommune, vest for eksisterende E16. 

Tverrslag må krysse under eksisterende jernbane som i området går i tunnel, for å 

komme ut ved fjord. På land er det berg i dagen i hele påhuggsområdet. Den gamle 

Vossebanen har stor verdi som kulturminne.  

 

Figur 4-19 - Kartutsnitt over Linnebakkane. Kilde: Norgeskart.no. 
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4.4.3 Gamle Fossen 

Gamle Fossen i Vaksdal kommune har sin beliggenhet ca. 1 km sør for Linnebakkane. 

Tverrslaget vil komme ut på et nes med betydelig berg i dagen, under eksisterende E16.  

 

Figur 4-20 – kartutsnitt over Gamle Fossen med skissert tverrslag. Kilde: Norgeskart 

 

4.4.4 Svabakken 

Svabakken ligger i Vaksdal kommune, 300 m sør for Gamle Fossen og nord for Vaksdal. 

Dagens E16 går gjennom området og jernbanen har en dagsone på ca. 200 meter. Ingen 

boliger i nærheten. 
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Figur 4-21 - Kartutsnitt av Svabakken. Kilde Norgeskart. 

 

4.4.5 Boge 

Boge ligger ca. 1,7 km sør for Vaksdal i Vaksdal kommune. På kaien ligger det bygning 

som i dag ikke er i bruk. På oversiden av kaien går jernbanen i dagen. I tillegg går det en 

bru over jernbanen og en rampe for gående som skal videre ned til fjorden. Ned mot 

fjorden er det etablert en mur, det er stedvis bergblotninger i området ved mur. 

Etablering av vegtilkomst er ikke mulig. Det er 67 boliger på Boge i dag. Ikke aktuelt å 

fylle i sjø direkte fra land, må transporteres til sjødeponi eller eksporteres. 
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Figur 4-22 - Kartutsnitt av Boge med illustrasjon av tverrslag. Kilde: Norgeskart.no. 

4.4.6 Langhelleneset 

Langhelleneset ligger sør for Boge, ca. 4,2 km fra Vaksdal og ca. 5,6 km fra Trengereid i 

Vaksdal kommune. Langhelleneset ligger i likhet med de andre tverrslagene vest for 

eksisterende E16. 
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Figur 4-23 - Kartutsnitt av Langhelleneset med skisserte tunneler og kaianlegg. Kilde Norgeskart. 

 

4.4.7 Romslo 

Romslo ligger i Bergen kommune. I området er det tydelig berg i dagen, bortsett fra noe 

løsmasser i skråningen over planlagte portalområder. Området på oversiden av E16 er i 

dag en kontrollplass/vektstasjon med av og påkjøring til E16 samt en lokalveg. 

  

Figur 4-24 – Kartutsnitt av Romslo med illustrasjon av potensielle tverrslag. Kilde Norgeskart.no. 
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4.4.8 Takvam 

Etablering av tverrslag ved Takvam vil være aktuelt dersom man bestemmer at det ikke 

skal drives ca. 2,5 km jernbanetunnel fra Arna stasjon av hensyn til omgivelsene der. 

Takvam skiller seg fra de andre tverrslagene siden dette tverrslaget vil gå direkte ut på 

eksisterende E16, uten tilgang til kai.  

 

Figur 4-25 - Kartutsnitt av Takvam med illustrasjon av tverrslag. Kilde: Norgeskart.no. 

 

4.5 Anleggsområder  

Med tre ca. 10 km lange tunnelstrekninger avløst av korte dagsoner i Vaksdal og 

Trengereid, innehar anleggsgjennomføringen ved E16 – Vossebanen Arna - Stanghelle 

flere store utfordringer, deriblant følgende: 

• Stort masseoverskudd, totalt ca. 11 mill. m3 tilsvarende ca. 660.000 lastebillass 

• Arealknapphet og begrensninger mht. riggområder, lagringsplass, 

produksjonsanlegg og massedeponi 

• Transportarbeider og masselogistikk, delvis på offentlig veg 

• Tung anleggsdrift i tettbygde strøk, hensyn til ytre miljø 

• Trafikkavvikling og trafikksikkerhet i anleggsperioden 

I de kommende delkapitlene er dagsonene beskrevet, sammen med en kort beskrivelse av 

arbeidsomfang og prosesser som skal gjennomføres. 
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4.5.1 Helle 

Driving av vegtunnel fra Helle mot Vaksdal, med deponering ved Dalehagen. 

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Forberedende arbeider, etablering av riggområde 

• Omlegging av E16 

• Etablering av forskjæring ny tunnel, trafikkregulering ved sprengning 

• Massetransport fra tunnel, enstuffs-drift 

• Etablering ny kulvert for lokalveg 

• Etablering ny vegprofil 28350 – 28600 

• Trafikkomlegging til ny E16 

• Etablering av nytt kryss gammel og ny E16 og lokalveg 

• Arrondering, beplantning etc. 

 

 

Figur 4-26 – Illustrasjon av ferdig løsning i Helle. 
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4.5.2 Stanghelle 

Det skal ikke drives tunnel fra Stanghelle, men det skal klargjøres der tunnelen kommer 

ut. I tillegg skal nytt spor og ny stasjon etableres i Stanghelle sentrum.  

 

Figur 4-27 – Oversiktsbilde over kommende Vossebane gjennom Stanghelle. 

I nord, der ny bane skal kobles på eksisterende bane er det foreslått to løsninger. 

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Sikring langs jernbane mot nedfall av stein under graving, rensk og 

sprengningsarbeider 

• Sikkerhetstiltak for arbeider langs spor 

• Etablering av adkomstveger for graving, sprengning og massetransport 

• Ned-palling og sprengning av forskjæring til ny tunnel retning Voss 

• Etablering av tunnel for påkobling til eksisterende spor mot Voss (alternativ 2)  

• Etablering av område for påkobling til eksisterende spor mot Voss 

 

 

Figur 4-28 – Påkobling på eksisterende spor, alternativ 1.  
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Figur 4-29 - Påkobling på eksisterende spor, alternativ 2 

 

Arbeidsomfang/prosesser med tanke på bygging av jernbane i Dalevågen og i Stanghelle 

sentrum: 

• Etablering av landkar nord og syd 

• Peling, fundamentering av brupilarer 

• Støping av brupilarer og dekke 

• Forberedende arbeider, etablering av riggområde, sikring av rasområde over 

tunnelpåhugg 

• Rivningsarbeid, omlegging av ledninger og rør, omlegging av lokalveg og 

etablering av nytt kryss med E16 

• Etablering av midlertidig omkjøring/omlegging av trafikk 

• Etablering av forskjæring for tunnel 

• Etablering av kulvert/portal og stasjonsområde 

• Etablering av ny veg over kulvert og påkjøring til E16 

• Tilbakefylling og arrondering 
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Figur 4-30 – Jernbane og ny stasjon gjennom Stanghelle sentrum. 

 

4.5.3 Vaksdal B1 

Ingen tunneldriving herfra, kun klargjøring der tunnel kommer ut.  

Arbeidsomfang/prosesser:  

• Forberedende arbeider, etablering av rigg og produksjonsområde, sikringstiltak, 

omlegging av rør og ledninger, rydding av skog og vegetasjon etc. 

• Riving av bygninger 

• Graving, sprengning, masseforflytning i linja – etablering av trau for veg og 

jernbane 

• Etablering av forskjæringer for nye veg- og jernbanetunneler 

• Portalstøp tunneler, bruer for ny E16 ny lokalveg og jernbanebru, kulverter for gs-

veger 

• Etablering av stasjon/plattformer etc. 

• Etablering av rundkjøring, omlegging E16 over portaler og ny bru 

• Etablering av nye lokalveger og gs-veger 

• Elve-/flomforbygning/erosjons- og skråningsvern 
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• Arrondering og beplanting 

 

Figur 4-31 – Jernbane og veg gjennom Vaksdal, alternativ B1. 

 

4.5.4 Vaksdal B2 

Ingen tunneldriving herfra, kun klargjøring der tunnel kommer ut.  

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Forberedende arbeider, etablering av rigg og produksjonsområde, sikringstiltak, 

omlegging av rør og ledninger, rydding av skog og vegetasjon etc. 

• Rivning av bygninger 

• Graving, sprengning, masseforflytning i linja – etablering av trau for veg og 

jernbane 

• Etablering av forskjæringer for nye veg- og jernbanetunneler 

• Portalstøp tunneler, bruer for ny E16 og jernbanebru, kulverter for gs-veger 

• Etablering av stasjon/plattformer, overgangsbru for lokalveg etc. 

• Omlegging/etablering av nye lokalveger/gs-veger over portaler og ny bru 

• Elve-/flomforbygning/erosjons- og skråningsvern 

• Arrondering og beplanting 
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Figur 4-32 - Jernbane gjennom Vaksdal, alternativ B2. 

 

Figur 4-33 - Vei gjennom Tolåsen, alternativ B2 

4.5.5 Trengereid 

Det er tenkt drevet ca. 2 km tunnel fra Trengereid mot Vaksdal. 

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Forberedende arbeider, etablering av rigg og produksjonsområde, sikringstiltak, 

omlegging av rør og ledninger, rydding av skog og vegetasjon etc. 

• Graving, sprengning, masseforflytning i linja – etablering av trau for veg og 

jernbane 

• Evt. løsmassetunnel for jernbane 

• Etablering av forskjæringer for nye veg- og jernbanetunneler 

• Massetransport fra tunneler mot øst 
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• Portalstøp tunneler, bruer for ny E16 og jernbanebru, kulverter for gs-veger 

• Etablering av stasjon/plattformer, overgangsbru for lokalveg etc. 

• Omlegging/etablering av rundkjøringer og nye lokalveger 

• Elve-/flomforbygning/erosjons- og skråningsvern 

• Arrondering og beplanting 

 

Figur 4-34 – Jernbane og veg i Trengereid. 

 

4.5.6 Arna stasjon 

Tunneldriving fra Arna stasjon er vurdert. Alternativet innebærer trolig en 

kostnadsbesparelse, men medfører en rekke miljøulemper, sikkerhet/avvikling av 

jernbanetrafikk og arealknapphet. 

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Forberedende arbeider, etablering av rigg og produksjonsområde, sikring av gamle 

Vossebanen og andre sikringstiltak, omlegging av rør og ledninger, avdekking og 

rensk i påhuggsområde etc. 

• Etablering av forskjæring for jernbanetunnel 

• Eventuell massetransport fra tunneldriving (enstuffs-drift) 
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• Portalstøp for ny jernbanetunnel 

• Logistikk, innredning i tunnel  

• Etablering av ny plattform, etc. 

• Arrondering og beplanting 

 

Figur 4-35 – Fremtidig løsning for jernbane i Arna sentrum. 

 

4.5.7 Arnadalen v/ Asko 

Tunell skal drives herfra. 

Arbeidsomfang/prosesser: 

• Forberedende arbeider, etablering av rigg og produksjonsområde, sikring av gamle 

Vossebanen og andre sikringstiltak, omlegging av rør og ledninger, rydding av 

skog og vegetasjon etc. 

• Rivning av bygninger 

• Etablering av forskjæring for ny E16 

• Graving, sprengning, masseforflytning langs Hardangervegen 

• Fundamentering av bru 

• Massetransport fra tunneldriving 

• Etablering av brukar, støping av brupilarer og bruplater 

• Portalstøp tunneler 

• Omlegging/etablering av rundkjøringer og nye lokalveger 
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• Arrondering og beplanting 

 

Figur 4-36 – Midlertidig, fremtidig løsning for E16 i Arnadalen. 

 

4.6 Avgrensinger 

Følgende avgrensninger gjelder for ROS-analysen:  

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har 

samfunnsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten. 

Prosjektspesifikk risiko (forsinkelser, ekstra kostnader ifm. utførelse etc.) er ikke er 

vurdert i denne analysen. 

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke 

da dette skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder anleggsfase av utbygging. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall 

meteoritter, eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

Denne rapporten er avgrenset til å omhandle anleggsfasen av utbygging av E16 og 

Vossebanen. Det er utarbeidet en separat ROS-analyse for dagsonene i driftsfasen, samt 

en grovrisikoanalyse av tunnelene.  

Merk at «miljø» er tatt ut som konsekvenstype i DSBs veiler for ROS, siden det er de 

uønskede hendelsenes virkning på befolkningen (ikke natur) som er grunnlaget for 
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vurderingene. Videre skriver DSB at «kommunen og utbyggere må vurdere om de likevel 

ønsker å ta med konsekvensene for miljø eller andre konsekvenser i analysen». Det er 

gjort en vurdering på at akutthendelser som blir påført naturen av prosjektet, blir 

inkludert. 

  



E16 og Vossebanen, Arna - 
Stanghelle 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
anleggsfase  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

50 av 86 
UAS-01-Q-00014 

04B 
09.10.2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E16 og Vossebanen 

                              

 
E16 og Vossebanen 

                              

5 Identifikasjon av uønskede hendelser 

5.1 Analysemøter 

For å kunne beskrive risiko må man identifisere farer som kan oppstå. Identifikasjon av 

farer ble gjort ved å avholde fareidentifikasjonsmøter på Swecokontoret i Bergen 

11.12.19 og 14.01.20. I første fareidentifikasjonsmøte ble deponier med tilhørende 

anleggsveger analysert. I det andre møtet ble riggområder og anleggsgjennomføring 

analysert. 

Deltakere i møtene er listet opp i Tabell 5-1 og Tabell 5-2 under. 

 

Tabell 5-1: Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte deponier. 

Navn  Funksjon / tittel Firma 

Oddvar Hjellum Fagekspert risiko og møteleder Rambøll Sweco 

Kristin H. Kjellevold Senior sikkerhetsrådgiver og teknisk 

sekretær 

Rambøll Sweco 

Vidar Dahle Sikkerhetsrådgiver og teknisk 

sekretær 

Rambøll Sweco 

Marita Sørbø Fagansvarlig støy Rambøll Sweco 

Espen Eidsvåg Geologi Rambøll Sweco 

Jan Rohde Fagansvarlig anleggsgjennomføring Rambøll Sweco 

Markus Först Hydrolog Rambøll Sweco 

Irene Våge Fagansvarlig massedeponi 

reguleringsplan 

Rambøll Sweco 

Vibeke Gunstensen Brannvesen Brannvesen 

Kjartan Madsen SHA-leder Bane NOR 

Torunn Rosnes 

Jæger 

Planleggingsleder Bane NOR 

Leif Kvarme RAMS-rådgiver Bane NOR 

Idar Reistad Planleggingsleder Statens 

vegvesen 
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Tabell 5-2: Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte anleggsgjennomføring. 

Navn  Funksjon / tittel Firma 

Oddvar Hjellum Fagekspert risiko og møteleder Rambøll Sweco 

Vidar Dahle Sikkerhetsrådgiver og teknisk sekretær Rambøll Sweco 

Marita Sørbø Fagansvarlig støy Rambøll Sweco 

Espen Eidsvåg Geologi Rambøll Sweco 

Jan Rohde Fagansvarlig anleggsgjennomføring Rambøll Sweco 

Markus Först Hydrolog Rambøll Sweco 

Nils Arne 

Instanes 

Disiplinleder veg og underbygning 

bane 

Rambøll Sweco 

Trond Johansen Rådgiver TroCon AS 

Vibeke 

Gunstensen 

Brannvesen Brannvesen 

Marte Thorsen Ytre miljø-rådgiver Bane NOR 

Elisabeth 

Folkestad 

Prosjektkoordinator Bane NOR 

Torunn Rosnes 

Jæger 

Planleggingsleder Bane NOR 

Leif Kvarme RAMS-rådgiver Bane NOR 

Mats Lilletvedt SHA-Rådgiver Bane NOR 

Mari B. 

Nieuwenhuizen 

Trainee Bane NOR 

Idar Reistad Planleggingsleder Statens vegvesen 

 

5.2 Inndeling av analyseobjektet 

I forkant av analysemøtet ble analyseobjektet delt inn i del-elementer for å få en 

strukturert gjennomgang. Strekningen er delt inn i 3 hovedkategorier; deponier, tverrslag 

og anlegg. Innenfor hver hovedkategori er det valgt å følge geografisk lokasjon fra øst til 

vest. Inndelingen er listet opp i Tabell 5-3 og Tabell 5-4 under.  Viser analyseobjekter 

som er tilkommet i etterkant av fareidentifikasjonsmøtene.  
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Tabell 5-3: Inndeling av analyseobjekt – fareidentifikasjonsmøte 1. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement 

Deponier 

Dalehagen 

Trengereiddalen 

Vestredalen 

Espelandsmarka (forkastet) 

Tangelandsheia 

Tverrslag 

Takvam 

Romslo 

Langhelleneset 

Boge 

Fossmark/Linnebakkane 

Gamle Fossen/Svabakken 

 

Tabell 5-4: Inndeling av analyseobjekt – fareidentifikasjonsmøte 2. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement 

Anlegg 

 Helle 

 Stanghelle 

 Vaksdal B1 

 Vaksdal B2 

 Trengereid 

 Arna stasjon 

 Arnadalen 

 

Tabell 5-5: Nye delelementer som er kommet til i etterkant av fareidentifikasjonsmøtene. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement 

Deponi 
Idlasund 

Espeland nord 
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5.3 Dokumentasjon av arbeidsmøtet 

Arbeidsmøtet ble dokumentert i en analyselogg som ligger som Vedlegg 1 til denne 

rapporten. Analyseloggen er inndelt i følgende element:  

• Løpenummer (#) 

• Delelement (se Tabell 5-3 og Tabell 5-4) 

• ID-nummer (Kombinasjon av delelement og løpenummer – se beskrivelse under) 

• Uønsket hendelse 

• Beskrivelse / årsaker 

• Eksisterende barrierer/tiltak og sårbarhetsvurdering 

• Sannsynlighet (lav, middels, høy)  

• Begrunnelse for valg av sannsynlighetsklasse 

• Konsekvens (lav, middels, høy) for 

o Liv og helse 

o Stabilitet 

o Materielle verdier 

o Miljø 

• Begrunnelse for valg av konsekvensklasse 

• Usikkerhet 

• Forslag til tiltak og mulig oppfølging 

Fokus i denne fasen har ikke vært på forslag til tiltak og oppfølging, men der det ble 

diskutert i analysemøtet ble det notert ned i analyseloggen.   
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6 Vurdering av risiko og sårbarhet 

6.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens  

I analysemøtet ble det opprinnelig identifisert 205 «uønskede hendelser». Per september 

2020 er antallet relevante uønskede hendelser 182. Sannsynlighet for hendelsen og 

konsekvens med hensyn på «liv og helse», «stabilitet/framkommelighet», «materielle 

verdier» og «miljø» er logget i analyseloggen (se Vedlegg 1) med begrunnelse for valg.  

Begrunnelse for valg av sannsynlighetsklasse og konsekvensklasse er gjort både basert 

på informasjon i møtet fra møtedeltagerne, og på vurderinger gjort i etterkant. 

Her følger risikovurderingene av hendelsene som er relevante for tiltaket. Hver hendelse 

er tilegnet et nummer, og det er fylt ut et skjema for hver hendelse som er relevant for 

tiltaket. Nummerering av hendelser er fordelt på deponi, tverrslag og anlegg. Hver 

lokasjon har fått sitt ID-nummer i tillegg til at hendelser på samme lokasjon har fått et 

løpenummer (-1, -2, -3 osv.). Inndelingen er beskrevet i Tabell 6-1 og Tabell 6-2 hvor 

man også kan se at beskrivelse av delelement også er medtatt. Hendelsen med ID-

nummer 5-5 er altså hendelse nummer 5 i Tangelandsheia. Hendelsene for anlegget på 

Stanghelle vil være som følger; 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 osv. 

 

Tabell 6-1: Inndeling av analyseobjekt – fareidentifikasjonsmøte 1. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement ID-nummer 

Deponi 

Dalehagen 1- 

Trengereiddalen 2- 

Vestredalen 3- 

Espelandsmarka (forkastet) 4- 

Tangelandsheia 5- 

Tverrslag 

Takvam 6- 

Romslo 7- 

Langhelle 8- 

Boge 9- 

Fossmark/Linnebakkane 10- 

Gamle Fossen/Svabakken 11- 
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Tabell 6-2: Inndeling av analyseobjekt – fareidentifikasjonsmøte 2. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement ID-nummer 

Anlegg 

Helle 12- 

Stanghelle 13- 

Vaksdal B1 14- 

Vaksdal B2 15- 

Trengereid 16- 

Arna stasjon 17- 

Arnadalen 18- 

 

I etterkant av fareidentifikasjonsmøtene er deponier inkludert i analysen med følgende 

ID-nummer: 

Tabell 6-3: Inndeling for nye analyseobjekter. 

Hovedkategori Lokasjon / delelement ID-nummer 

Deponi 
Idlasund 19- 

Espeland nord 20- 

 

6.2 Presentasjon av risiko 

Mange av de 182 identifiserte hendelsene har påvirkning på flere av 

konsekvenskategoriene. Noen hendelser er ikke videre vurdert ettersom de omhandler 

prosjektrisiko eller fordi grunnlaget for vurdering av risiko er mangelfullt på nåværende 

tidspunkt, grunnet mindre detaljert prosjektering, og bør derfor sees på i neste fase. 

Under følger et overordnet bilde på total risiko for både deponering og 

anleggsgjennomføring for de ulike konsekvenskategoriene. Hver hendelse er rangert fra 

1-5 med tanke på sannsynlighet og konsekvens og plassert i en risikomatrise, se kapittel 

3.4 og Tabell 3-6 for forklaring. 

 

Liv og helse:  

I fareidentifikasjonsmøtene ble det avdekket totalt 61 uønskede hendelser som kan 

medføre konsekvenser for «liv og helse». Av disse hendelsene havnet 40 i oransje område 
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og 13 i gult område, mens 8 havnet i grønt område. Ingen av hendelsene er vurdert til å 

være røde hendelser. Se Figur 6-1 for risikomatrise for «Liv og helse».  

 

 

Figur 6-1 - Risikomatrise for hendelser som kan gi konsekvenser for "Liv og helse". 

 

Stabilitet/framkommelighet:  

39 uønskede hendelser er avdekket som kan påvirke «stabilitet/framkommelighet» på 

strekningen. 2 av disse hendelsene er vurdert til å havne i rødt risikoområde. 11 

hendelser havner i oransje, 16 i gult og 10 i grønt område. Se Figur 6-2 for risikomatrise 

for «Stabilitet/framkommelighet». 

 

 

Figur 6-2 - Risikomatrise for hendelser som kan gi konsekvenser for "Stabilitet/framkommelighet". 
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Materielle verdier:  

22 hendelser er avdekket som kan forårsake konsekvenser for «materielle verdier». Av 

disse er 4 hendelser vurdert til å havne i oransje risikoområde, 5 i gult og 13 i grønt 

område. Det er ikke avdekket noen hendelser som vurderes å havne i rødt område. Se 

Figur 6-3 for risikomatrise for «materielle verdier». 

 

 

Figur 6-3 - Risikomatrise for hendelser som kan gi konsekvenser for "Materielle verdier".  

 

Miljø:  

19 hendelser er avdekket som kan påvirke «miljø». 12 og 5 hendelser er plassert i hhv. 

oransje og gult område, mens 2 hendelser havner i grønt område. Ingen hendelser er 

avdekket som vurderes til å havne i rødt område. Se Figur 6-4 for risikomatrise for 

«miljø». 
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Figur 6-4 - Risikomatrise for hendelser som kan gi konsekvenser for "Miljø". 

 

I de neste delkapitlene er det benyttet tilsvarende risikomatriser for å vise risikobildet for 

deponier, tverrslag og anleggsområder. De uønskede hendelsene med høyest risiko fra 

fareloggen er deretter presentert i tabeller.  
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6.2.1 Risikobilde deponier 

 

 

Figur 6-5 – Risikomatriser for deponier. 

 

Dalehagen: 

Tabell 6-4: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi i Dalehagen 

ID Uønsket 

hendelse 

Vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

1-5 Trafikkulykker 

ifm. inn- og 

utkjøring 

deponiområde. 

Må krysse kjørefelt for å komme ut av 

deponiområde. Rett ut i 80-sone uten 

akselerasjonsfelt. Ventingen må skje inne 

på området og ikke ute på vegen (fare for 

kø). 

Nedbremsing når tunge kjøretøy skal ta av 

til deponi må også skje på E16. 

- Vurdere 

akselerasjonsfelt. 

- Vurdere fartsreduksjon 

1-6 Innløsing av 

bolig 

Bolig i området kommer i konflikt med 

kommende deponiområde. Denne må 

innløses. 

Ulike kompenserende 

tiltak vurderes. 
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1-10 Utslipp til 

Daleelven 

(Lakseelv) 

Fare for at anleggsarbeidet gir utslipp til 

Daleelven. Daleelven er en viktig lakseelv 

som er tilknyttet fjorden. Nitrater, 

ammonium, endring av pH-verdi etc. når 

man sprenger. Sannsynlig at utslipp kan 

forekomme og føre til negativ påvirkning 

på biologisk mangfold. 

Jobbes med hvordan 

man kan unngå utslipp 

til Daleelven fra dette 

området. Må kanskje 

rense avrenning fra 

steindeponiet, 

sedimentasjonsbasseng 

aktuelt. Håndtering av 

sigevann vurderes også. 

Bør følges opp i 

anleggsfase. 

1-12 Støy Støy fra deponi og eventuelt knuseverk. 

Støy vil forekomme, men få naboer i 

nærhet som vil preges av dette. Deponi 

godt beskyttet av terreng, et av de beste 

stedene å plassere knuseverk. Det er ingen 

støyfølsomme bygninger i nærheten når 

gården på området er overtatt. Mulig med 

døgndrift av knusing her. 

Vurdere skjerming 

1-13 Støv Massetransport og drift av 

anleggsmaskiner vil føre til 

støvutfordringer. Støv i luften vil 

forekomme, få naboer i nærhet som vil bli 

påvirket. Et av deponiene med lavest risiko 

med tanke på støv. 

Vurdere 

- Tildekking og spyling 

av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

1-15 Skade på 

kulturmark 

En del av arealet (nord i avgrenset område) 

består av kulturmark med planter man 

ønsker å bevare.  

Se på tiltak for å bevare 

plantearter, eventuelt 

vurdere å unngå inngrep.  

 

Sædalen: 

Sædalen har i løpet av forprosjektperioden blitt fjernet som aktuelt deponiareal. 

Uønskede hendelser for deponiet ble identifisert i fareidentifikasjonsmøtet, men risiko er 

ikke videre vurdert. Arbeid som er gjort i forbindelse med dette deponiet ligger inaktivt 

nederst i Vedlegg 1. 
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Idlasund: 

Tabell 6-5: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi i Idlasund 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

19-1 Støv På det planlagte nye massedeponiet på 

Idlasund er det ikke bebyggelse per i dag. 

Nærmeste bebyggelse er boligene langs 

Hellevegen i nordøst og på Stanghelle på 

sørsiden av Idlasundet. Flere boliger langs 

Hellevegen og på Stanghelle ligger med 

avstand på mindre enn 500 meter fra Idlasund, 

og vil dermed kunne bli påvirket av 

støvspredning fra deponiet, særlig dersom det 

skal foretas knusing av masser på området. 

Terrenget i området muliggjør imidlertid 

etablering av deponiet på en slik måte at 

omkringliggende bebyggelse vil kunne bli 

skjermet for spredning.  

Vurdere 

- Tildekking og 

spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 

19-2 Støy Idlasund er en gunstig plassering for deponi 

med hensyn på anleggsgjennomføringen og 

støy, ved at man slipper massetransport 

gjennom boligfeltet nord for Dalevågen. Ved 

begrensninger i driftstider kan deponiet på 

Idlasund brukes til knusing av stein på dagtid. 

Knusing på kveld og natt vil gi overskridelser 

på støykrav.  

Uten knusing vil annet anleggsarbeid ved 

deponiet ikke gi overskridelser på dag, men 

arbeid på kveld og natt vil gi overskridelser. 

Utrede konsekvenser 

av støy og hvilke tiltak 

som kan 

implementeres. 

Detaljeres i neste 

fase. 

- Vurdere skjerming 

- Vurdere hvor man 

kan plassere eventuell 

knusing 

 

Trengereiddalen: 

Tabell 6-6: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi i Trengereiddalen 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

2-2 Støy Støy fra anleggsdrift og eventuelt knuseverk. 

Knusing på dag går fint, men ikke på kveldstid. 

23-07 skal det ikke være støyende aktivitet. 

Deponering vil føre til ny kontinuerlig støykilde 

- Vurdere skjerming 

- Vurdere hvor man 
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for naboer i Trengereid. Vil holdes innenfor 

krav, men vil likevel oppleves sjenerende. 

kan plassere eventuell 

knusing 

2-3 Støv Massetransport og drift av anleggsmaskiner vil 

føre til støvutfordringer. Støv i luften vil 

forekomme, få naboer i nærhet som vil bli 

påvirket.  

Vurdere 

- Tildekking og 

spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

2-4 Trafikkulykke 

ifm. av- og 

påkjørsel til 

deponi. 

Det vil være et T-kryss ifm. inn- og utkjøring 

av deponi. Enkel tilkomst langs dagens Fv. Vil 

være samme utfordringer som i Dalehagen, 

men mindre trafikkert veg. 

Vurdere 

fartsreduksjon ved 

av/påkjøring til 

deponi. 

2-11 Flomfare 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. 

Hydrologi utreder og 

vurderer. Kan løses 

med ulike tiltak. 

2-14 Konflikt med 

syklister/ 

myke 

trafikanter. 

Syklister bruker vegbane når de trener. Spesielt 

mye syklister om vår og sommer. Kan oppstå 

trafikkulykker med økt anleggstrafikk. 

Vurdere ekstra 

tilrettelegging for 

myke trafikanter i 

anleggsperiode. 

 

Vestredalen: 

Tabell 6-7: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi i Vestredalen. 

ID Uønsket 

hendelse 

Vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

3-4 Flomfare i 

Skred-

bekken 

Flomfare i Skredbekken som 

kommer inn på vestre side av 

deponiet, nesten på toppen. 

Bekken skal heves 13 meter. Økt 

fare for flom etter endring av 

bekk. 

Tiltak utarbeides for å hindre rask 

vannføring, ved utforming av deponi.  

- Vurdere om det skal lages ås eller 

dal. Med ås deles elv i to og tilsvarer 

merarbeid. Ved utforming må man 

passe på at man ikke lager vannløp 

som øker farten på vannet.  

- Vurderes energidrepebasseng i bunn. 
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3-5 Fare for 

sørpe-

skred 

Fare for sørpeskred i dalen. Lav 

sannsynlighet for å oppstå. Et 

eventuelt skred vil ha høy fart 

når det når ned i dalen. Kan føre 

til konsekvenser på liv og helse, 

stabilitet og materielle verdier. 

Beste måte å forhindre sørpeskred er å 

stoppe det fra å gå. Vurderes derfor å 

bygge murer. Er en mulighet å lage 

utforming av deponi som stopper 

skred, vurderes videre. 

Pågår arbeid for å finne løsning som 

reduserer risiko for sørpeskred. 

3-11 Støy Støy fra anleggsarbeid i 

deponiområde, samt knuseverk. 

Knuseverk vil påføre hele 

Trengereid støy. Ikke konkludert 

med om det skal være knuseverk 

i dette deponiet. 

Vurdere om man kan plassere 

knuseverk i dette deponiet. Knuseverk 

kan ikke være plassert nederst i dalen – 

vurdere beste lokasjon for knuseverk i 

neste fase. 

3-12 Støv Massetransport og 

anleggstransport vil føre til støv i 

luften. Få naboer i nærhet som 

vil bli påvirket. 

Vurdere 

- Tildekking og spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

 

Espelandsmarka: 

Espelandsmarka har i løpet av prosjektperioden blitt fjernet som aktuelt deponiområde. 

Arbeid som er gjort i forbindelse med dette deponiet ligger inaktivt i Vedlegg 1. 

 

Espeland nord: 

Tabell 6-8: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi på Espelandsmarka. 

ID Uønsket 

hendelse 

Vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

20-1 Innløsing 

av boliger 

Boliger i området kommer i konflikt med 

kommende deponiområde. Disse må 

innløses. 

Ulike kompenserende tiltak 

vurderes. 

20-2 Støv Riggområdet på Espeland nord vil ligge like 

ved gårdsbygninger på området, som vil 

være utsatt for støvgenerering fra 

aktivitetene. Boligområdene vest for 

Hardangervegen og Espeland nord vil også 

Vurdere 

- Tildekking og spyling av 

masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 
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muligens være utsatt for støvspredning, 

særlig dersom det foretas knusing av 

steinmasser på riggområdet. Barnehagen i 

sørvest ligger også nærmere enn 500 meter 

fra riggområdet og vil kunne være utsatt. 

Det er ingen naturlig terrengbarriere 

mellom Espeland nord og nærliggende 

bebyggelse, og det vil dermed bli 

utfordrende å skjerme for spredning av 

støv og annen luftforurensning ut fra 

riggområdet. 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

20-3 Støy Knusing av stein på det sørlige eller 

nordlige området kan skje på dag uten 

overskridelser på støykrav dersom man 

etablerer massevoller som skjermer boliger 

vest og nord for områdene. Boliger mellom 

de to riggarealene må også skjermes. 

Knusing på kveld og natt vil gi 

overskridelser på støykrav også når 

massevoller er etablert. Støy fra 

massetransporten til nærliggende boliger 

må vurderes i byggeplanfase. 

Utrede konsekvenser av støy 

og hvilke tiltak som kan 

implementeres. Detaljeres i 

neste fase. 

Aktuelle tiltak: 

- Massevoller 

- Vurdere støy fra 

massetransport til 

nærliggende boliger i 

byggeplanfase. 

20-4 Utslipp til 

Arnaelven 

Utslipp fra anleggsarbeid til Arnaelven, som 

også er en lakseelv. Vil kunne påvirke 

biologisk mangfold i elven. 

Avrenning til elv må unngås 

eller evt. renses. Vurdere om 

det er arbeid som ikke kan 

gjennomføres under gytetid. 

Vurdere kontinuerlig 

varsling av pH og turbiditet 

- hvor mye finstoffer det er i 

vannet. Alarm som sier fra 

hvis det blir for mye 

partikler eller endring av pH. 
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Tangelandsheia: 

Tabell 6-9: Uønskede hendelser i forbindelse med deponi på Tangelandsheia. 

ID Uønsket 

hendelse 

Vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

5-3 Støv Støv i luft vil forekomme av 

massetransport og anleggsmaskiner. 

Trafostasjon i nærheten sårbar for støv. 

Vurdere 

- Tildekking og spyling av 

masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

5-6 Økt flomfare 

pga. fylling av 

bekk 

Økt flomfare pga. fylling av bekk. 

Hydrologiske utfordringer med fylling av 

bekk i Tangelandsheia. NVE skeptisk til 

fylling av denne bekken. Trenger en god 

hydrologisk vurdering. Drenerer i 3 ulike 

retninger. Endring gjør at man fordrøyer 

og skaper større flomfare. Lukking av 

myrområdet vil føre til store endringer av 

eksisterende elv. Stor usikkerhet omkring 

konsekvenser dette kan føre til. 

Hydrologisk vurdering. 

Hensynta utforming av 

deponi. 

5-7 Støy Støy fra deponi og knuseverk. Bra 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. Ingen alvorlig 

skadde, men langvarig, hyppig 

eksponering. 

Finne beste lokasjon for 

knuseverk slik at boliger 

blir minst mulig rammet. 

- Massevoller for å 

skjerme for støy 

5-8 Verdifullt 

friluftsområde 

forsvinner 

Stier og turgåing i området som vil gå 

tapt når deponi etableres. Myrområde 

forsvinner også. Myrområdet klassifisert 

som stor verdi (vurdert i andre 

rapporter).  

Må hensyntas så langt det 

lar seg gjøre i neste fase. 
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6.2.2 Risikobilde tverrslag 

 

Figur 6-6 Risikomatriser for tverrslag. 

 

Tverrslag er i en tidlig fase. På grunn av umoden prosjektering ble fareidentifisering i 

møtet gjort på et helt overordnet nivå. I tabellen under er de viktigste uønskede 

hendelsene for tverrslagene listet opp. Det var få variasjoner mellom tverrslagene og 

mange av de samme uønskede hendelsene gikk dermed igjen.  

 

Tabell 6-10: Uønskede hendelser i forbindelse med tverrslag 

Risiko Uønsket 

hendelse 

Vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

 Støv Massetransport og anleggsarbeid. For 

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. 

Konsekvens varierer, noen lokasjoner med mer 

bebyggelse enn andre. 

Støvutfordringer må 

hensyntas.  

Vurdere 

- Tildekking og 

spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 
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- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

 Støy Støy fra massehåndtering, omlasting og generelt 

anleggsarbeid. Knusing aktuelt på noen 

lokaliteter.  

Konsekvens vil variere mellom tverrslag, noen 

lokasjoner har mer nærbebyggelse enn andre. 

Kaianlegg ved Linnebakkane er bedre enn ved 

Fossmark, men aktivitetene ved Linnebakkane vil 

også gi støybidrag til boligene på Fossmark. 

Kvelds- og nattarbeid vil gi overskridelser ved 

boliger på Fossmark. Fra Svabakken er det ca. 

500 m til nærmeste støyfølsomme bygning som 

er en fritidseiendom. Lite støyutsatt.  

Boge ligger tett på et stort antall boliger og er et 

utsatt område med hensyn til støy. 10-20 boliger 

vil få overskridelser på støykrav på dag og kveld. 

Arbeid på natt kan ikke utføres. Av Boge, Kjeneset 

og Langhelleneset er det Boge som gir størst 

støybelastning til boliger ved anleggsarbeid. 

Dersom man skulle knuse steinmasser ved Boge 

vil flere enn 20 boliger få overskridelser på 

støykrav.   

Kaianlegg på Langhelleneset vil kunne gi 

overskridelser på støykrav for ca. 3-5 boliger på 

dagtid. Aktiviteter på kveld og natt vil kunne gi 

overskridelser ved ca. 15 boliger. 

Kaianlegg ved Romslo, nede ved sjøen, vil kunne 

være i drift uten overskridelser på støykrav ved 

boliger på dag og kveld. Arbeid på natt vil gi 

overskridelser ved flere boliger. 

Finne beste lokasjon 

for knuseverk slik at 

boliger blir minst 

mulig rammet.  

Vurdere 

skjermingstiltak 

 Negativ 

påvirkning 

på arter 

som lever 

på bunn 

Gjelder alle sjødeponi.  

- Undersjøiske ras som fører til at det kan virvles 

opp støv som kan legge seg som teppe på bunn. 

- Egne arter lever på bløt bunn - blir hard bunn 

når vi fyller. Vil reetablere seg. Egne søknader til 

dette. 

- Må søkes om 

klarsignal for 

gjennomføring.  

- Vurdere tiltak for å 

minimere 

konsekvenser. 

 Alternativ 

kan ikke 

Mange av tverrslagene krever at man passerer 

under eller over eksisterende E16 og jernbane. 

Prosjektere løsninger  
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gjennomfø

res 

Dette kan medføre utfordringer som gjør at noen 

av tverrslagene ikke kan benyttes. Det er ikke 

gjort noen vurderinger på anslag av risiko for 

disse problemstillingene. Dette må gjennomføres 

i neste fase. 

 

6.2.3 Risikobilde anlegg 

 

Figur 6-7 Risikomatriser for anlegg. 

 

Helle: 

Tabell 6-11: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring i Helle. 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

12-4 Begrenset 

fram-

kommelighet 

E16 

Må legge inn ny midlertidig 

rundkjøring nord på E16. Fartsgrense 

vil bli redusert. Trafikk vil bli løst, men 

vil gå tregere. Tungtransport fra 

tunnel vil gå direkte inn i denne 

rundkjøringen. Etter hver salve blir det 

Optimalisere 

trafikkgjennomføring 

gjennom anleggsfase 
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kontinuerlig utkjøring av masser hvert 

5. minutt i 2,5 timer. Økt trafikk, men 

ordinær anleggsgjennomføring. 

12-6 Trafikkulykker 

på skoleveg 

Gamlevegen er en viktig skoleveg. I 

tillegg er det mange som går tur der. 

Denne vegen må opprettholdes.  

God gjennomføring av 

deling av veg. 

Vurdere å benytte buss i 

perioder. 

12-7 Forurensing av 

natur og bekk 

Forurensing av natur og nærliggende 

bekk med sjøørret som gyter. 

Grunnforhold er ikke bra i området og 

inneholder fine masser i grunnen. Silt 

kom opp ved tidligere grunnboring. 

Problemstilling må tas hensyn til. 

Sikre god gjennomføring av 

anleggsarbeid for å unngå 

forurensing. Vurdere 

konsekvensreduserende 

tiltak. 

12-8 Forurensing 

pga. utslipp fra 

anleggsdrift 

Fare for utslipp av hydraulikkolje, 

drivstoff etc. pga. anleggsdrift. 

Alminnelige anleggsforhold. 

Entreprenør tar hånd om 

dette i 

anleggsgjennomføring. 

12-9 Støy Lite egnet område til knusing. Boliger 

på haugen over tunnelinnslag i sørvest 

utsatt. Vil også foregå driving rett 

under flere boliger, samt Stanghelle 

Skule. Strukturlyder og vibrasjon vil 

sjekkes videre.  

Akustikk følger opp og 

prosjekterer 

støyreduserende tiltak. 

- Ivareta strukturlyder og 

vibrasjon 

- Vurdere å flytte ut naboer 

i perioder. 

12-10 Støv Vil føre til støvutfordringer: 

- Massetransport og anleggstransport 

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Vurdere  

- Tildekking og spyling av 

masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig utsatte 

steder 
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Stanghelle: 

Tabell 6-12: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring i Stanghelle. 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

13-2 Helsefare ved 

alternativ 1 – 

påkobling 

eksisterende 

jernbane 

Masse må transporteres gjennom 

boligområdet, inn på E16 og deretter til 

Dalehagen deponi. 100.000 m3 skal ut 

herfra. Tilsvarer 200 billass pr. uke i ett år. 

Kan oppstå trafikkulykker med økt 

massetransport gjennom boligområde. 

Etablere sikre veger 

for 3. person. Spesielt 

hensyn til myke 

trafikanter. 

13-3 Helsefare ved 

alternativ 2 – 

påkobling 

eksisterende 

jernbane 

Masse må transporteres gjennom 

boligområdet, inn på E16 og deretter til 

Dalehagen deponi. 45.000 m3. Mer intens 

utkjøring når tunnel skal drives. Hyppig 

transport etter hver salve. Skjermer boliger 

bedre ved å drive tunnel. Koster 30mill mer 

enn alternativ 1. Kan oppstå trafikkulykker 

med økt massetransport gjennom 

boligområde. 

Etablere sikre veger 

for 3. person. Spesielt 

hensyn til myke 

trafikanter. 

13-4 Rystelser på 

omkringliggen

de omgivelser 

Boliger og naboer vil bli påvirket av 

sprenging og vil kjenne rystelser.  

Delvis evakuering når 

skjæring skal 

sprenges. 

13-5 Stenging av 

lokal trapp 

(snarveg) 

Lokal trapp må kanskje stenges under 

anleggsarbeidet. Vil påvirke 

fremkommelighet for fotgjengere, men det 

finnes alternative veger. 

Sørge for at 

alternative veger er 

tilgjengelige 

13-6 Støy Nordområde: Nærområde belastet av støy. 

Vil bli støy også over på andre siden av 

dalen. Boring og sprenging vil stå for mye av 

denne støyen. Ettersom jernbane må stenges 

vil det sannsynligvis arbeides også på natt. 

Knusing ikke aktuelt på denne lokasjonen. 

Kun boliger som blir påvirket, ingen andre 

funksjoner. 

Sentrumsområde: Stor byggegrop. Spunting, 

graving, massetransport, fjell som skal 

fjernes; boring etc. Barnehagen er støyutsatt 

og vil ikke kunne driftes i anleggsfase. 

Dirigering av E16 vil påvirke boliger. 

Opprette 

støyskjerming så 

langt det lar seg 

gjøre. 
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Eksisterende støyskjermer fjernes i 

anleggsfase som fører til mer støy. 

13-7 Støv - Massetransport gjennom boligområde vil 

føre til støvutfordringer. 

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Boligområde vil bli hardt rammet av støv i 

anleggsperioden. 

Vurdere  

- Tildekking og 

spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 

13-9 Nedetid 

jernbane 

Anleggsteknisk skulle jernbane gjerne vært 

stoppet i et par år under arbeid nord i 

Stanghelle. Passasjertog vil ikke kunne 

passere når arbeid gjennomføres, buss for 

tog vil bli satt opp i lengre perioder. Godstog 

må slippes gjennom, har ingen alternativ 

fremkomst for gods. 15 mnd. før oppstart 

skal alle detaljer være på plass. Jernbane kan 

stenges i opptil 2 døgn av gangen. 

Må gjennomføres 

møter med 

oppdragsgiver for god 

planlegging av 

gjennomføring av 

anleggsarbeidet. 

Må avklares hvilke 

tider på døgnet det er 

best at godstog 

passerer. 

Legges opp til gode 

buss-for-tog-

forbindelser så langt 

det lar seg gjøre. 

13-13 Forurensing i 

Dalevågen 

Forurensing i Dalevågen pga. gammelt avfall 

som virvles opp under anleggsarbeid. 

Gammel fabrikk på Dale har tidligere sølt 

avfall i vannet som nå ligger langs bunnen. 

Dette kan virvles opp ved nytt arbeid på 

bunnen. 

Prøver vil 

gjennomføres for å få 

et bilde på 

situasjonen. 

Prosjektere eventuelle 

tiltak hvis aktuelt. 

13-14 Negativ 

påvirkning på 

småbåttrafikk 

Redusert framkommelighet for småbåttrafikk 

på grunn av anleggsarbeid. 

Hensynta 

småbåttrafikk så langt 

det lar seg gjøre. 

13-15 Nedetid på 

eksisterende 

jernbane pga. 

utfordringer 

Ønsker å legge landkar så tett opptil 

eksisterende spor som mulig. Vil bli en 

utfordring, og ved feil i gjennomførelse av 

utbygging kan føre til skader på eksisterende 

bane. Vil kanskje bli en periode etter at man 

Avklare i neste fase. 

Gjøre gode 

forberedelser slik at 

man unngår feil i 

gjennomføring. 
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med etablering 

av landkar. 

har spuntet/pelt for å forsikre om at spor er 

trygt. Vanskelig arbeidsoppgave, kan oppstå 

utfordringer i gjennomføring som gjør at 

framkommelighet blir påvirket. 

13-20 Begrenset 

fremkommelig

het på E16 

E16 må omlegges. Ikke landet hvordan 

omlegging skal gjennomføres, tverrfaglig 

prosess. Vil bety at trafikk på E16 vil gå 

saktere. 50 km/t gjennom hele området. 

Veg må legges om i 

ulike faser – dette må 

optimaliseres. 

13-21 Trafikkulykker 

med myke 

trafikanter 

Mange omlegginger av veg gjennom 

anleggsperiode. Bilister og myke trafikanter 

er ikke kjent med omlegging, utgjør risiko 

for ulykker. 

Må spesielt legges til 

rette for myke 

trafikanter. Benytte 

skilt 

13-22 Innløsing/ 

flytting av 

boliger og 

sentrale 

funksjoner. 

Butikk, barnehage, bedehus og pub ligger i 

foreløpig planlagt riggområde, vil justeres i 

forhold til hva som blir foreslått som 

riggområde. Butikk og bedehus må flyttes, 

barnehage midlertidig flyttes. 

Vil bli tatt hensyn til 

så langt det lar seg 

gjøre.  Ulike 

kompenserende tiltak 

vurderes. 

13-24 Tap av 

fritidsareal.  

Friluftsområde på østsiden av eksisterende 

bane må omreguleres til statlig sikret 

område. Friluftsområde benyttes til blant 

annet bading og utsetting av kanoer. Dersom 

ny brupilar plasseres her kan det føre til 

erosjon som fører til at fritidsareal ikke kan 

benyttes lenger. 

Statlig sikret 

friluftsområde. Må 

søkes om bruk av 

areal. Begrunne om 

det er 

"samfunnsnyttig" for 

at søknad skal 

godkjennes. 

 Nedetid 

jernbane 

Nedetid på jernbane grunnet kollisjon 

mellom tog og anleggsmaskiner. Eventuelle 

hendelser vil også føre til konsekvens for 

materielle verdier.  

Hensynta både i 

prosjektering og 

planlegging og 

gjennomføring av 

anleggsarbeid. 
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Vaksdal B1: 

Tabell 6-13: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring i Vaksdal B1. 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

14-1 Nedsatt 

fremkommelig

het pga. 

omlegging av 

veger 

Hele området blir en stor anleggsplass. 

Veldig kompleks anleggsgjennomføring. 

Det skal lages en tunnel (E16) inn til ny 

rundkjøring for å komme vekk fra 

anleggsområdet. Varighet: 3 år. 

Kjøpesenter blir stående. Må knytte E16 

(nord) til bygda sør for anleggsområde. 

Først dele anleggsområde før ny veg over 

portabel blir utarbeidet. Har i prinsippet 

kontroll på lokaltrafikk. Men må ivaretas. 

Vil bidra til nedsatt fremkommelighet i 

lengre periode. 

Må bearbeides og 

analyseres videre og 

detaljeres i neste fase 

 

14-6 Trafikkulykker 

med myke 

trafikanter 

Trafikkulykker med myke trafikanter. Elever 

skal blant annet krysse flere ganger fra 

dagen for å komme fra skole til gymsal. 

Gangveg bør bygges 

inn tidlig. Mulig å 

bygge planfri løsning. 

Vurdere i neste fase. 

14-7 Ulykker pga. 

kryssing av 

anleggsområde 

Bebyggelse vil merke omlegging av veg 

godt. Vil være behov for mye kryssing av 

anleggsområde for beboere i nærhet. Går 

vegarm gjennom anleggsområde som må 

benyttes. Denne armen vil også benyttes av 

anleggsmaskiner. Det er mye aktivitet i 

dette området og vil bli brukt av 3. person. 

Utarbeide gode 

løsninger for myke 

trafikanter, inkludert 

god skilting og 

informasjon. 

14-10 Støy Boliger som ligger tettest på blir revet pga. 

konflikt med utbygging. Støy vil merkes i 

hele dalen. 5 påhugg: Betyr mye boring, 

sprenging, pigging. Ingen driving i 

utgangspunktet, heller ingen 

massetransport. Midlertidig tunnel vil 

derimot være nødt til å drives fra Vaksdal. 

Skal fjernes mye løsmasser i nord som vil 

føre til støy. 

Prosjektere tiltak som 

skjermer for støy. 

Flytte mest utsatte 

naboer i perioder. 

14-11 Støv - Massetransport gjennom boligområde vil 

føre til støvutfordringer. 

Vurdere  

- Tildekking og spyling 

av masser 



E16 og Vossebanen, Arna - 
Stanghelle 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
anleggsfase  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

74 av 86 
UAS-01-Q-00014 

04B 
09.10.2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E16 og Vossebanen 

                              

 
E16 og Vossebanen 

                              

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Bebyggelse vil merke støvutfordringer 

svært godt. 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 

14-12 Stenging av 

hovedveg 

Skal krysse under eksisterende tunnel med 

ny tunnel som skal drives. Vil påvirke E16 

med lengre stengetider. Beredskap, og 

annen trafikk forøvrig, må da via 

Hardanger. 

Vurdere alternativ 

gjennomføring. 

Optimalisere allerede 

planlagt 

gjennomføring. 

Detaljeres nærmere i 

neste fase. 

 

Vaksdal B2: 

Tabell 6-14: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring i Vaksdal B2. 

ID Uønsket hendelse Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

15-3 Nedetid veg (ved 

jernbaneutbygging) 

Må stenge eksisterende veg mellom 

øst og vest i Vaksdal når bru 

bygges. Det skal ikke tillates trafikk 

når det støpes. 

Planer detaljeres i neste 

fase. 

15-4 Nedetid veg (ved 

vegutbygging i 

Tolåsen) 

Lokaltrafikk opp i dalen blir berørt. 

Veg må omlegges. Må gjennomføres 

på en god måte for å opprettholde 

beredskapsveg og evt. 

melkeproduksjon og lignende. 

Eksisterende veg vil 

måtte stenges, men det 

må legges opp til 

omlegging slik at 

fremkommelighet 

opprettholdes. Planer 

detaljeres i neste fase. 

15-12 Støv Mindre støvbelastning enn B1. 

- Massetransport gjennom 

boligområde vil føre til 

støvutfordringer. 

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Vurdere  

- Tildekking og spyling 

av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 
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15-13 Støy Litt mindre belastning enn B1. 

Nærmere fotballbane og barnehage. 

Nok avstand til at drift kan 

opprettholdes. Vil høre støy opp i 

dalen. Påhugg lager lyd. Enda ikke 

sett på om personer bør flyttes ut 

mtp. støy. 

Vurdere videre 

konsekvenser av støy og 

hvilke midlertidige tiltak 

som kan implementeres.  

Vurdere om naboer bør 

flyttes ut i perioder. 

 

Trengereid: 

Tabell 6-15: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring ved Trengereid 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

16-3 Uforutsett 

nedetid på 

eksisterende 

E16 

Omkjøringsveg over fv. 49 er uakseptabel 

over lengre tid. E16 bør kun stenges i korte 

perioder. Krevende område å opprettholde 

fremkommelighet. Mye anleggsvirksomhet 

på lite område. Høy skjæring tett på 

eksisterende E16 byr på utfordringer mtp. 

trafikkavvikling.  Driving av tunnelene er 

dimensjonerende for anleggsarbeid, 

fleksibelt på gjennomføring av dagsoner. 

Optimalisere 

trafikkavvikling. 

 
 

 

16-4 Trafikkulykker 

med myke 

trafikanter 

Trafikkulykker med myke trafikanter 

involvert. Lite gangtrafikk, litt syklister i 

området. Fremkommelighet påvirkes, men 

blir ivaretatt. Lav sannsynlighet for 

trafikkulykker. 

Opprettholde gode 

gangmuligheter. 

16-7 Tap av 

traktorveg 

Traktorveg påvirkes av anleggsfasen og blir 

midlertidig utilgjengelig. Tilbakeføres etter 

endt arbeid. 

Blir tatt hånd om 

tilbakeført i driftsfase. 

16-8 Rasfare Rasfarlig område. Kan oppstå snø- og 

sørpeskred, i tillegg til steinsprang.  

Ras ivaretatt i egen 

fagrapport. Også 

omtalt i ROS driftsfase 

og SHA. 

16-12 Støv - Massetransport gjennom boligområde vil 

føre til støvutfordringer. 

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Vurdere  

- Tildekking og spyling 

av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 
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- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 

16-13 Støy - Etablering av 9 påhugg vil merkes. Boliger 

ligger delvis skjermet. Støynivå på 

barnehage og skole må sjekkes nærmere.  

- Uvisst hvor ventilasjon kommer. 

Utrede konsekvenser 

av støy og hvilke 

midlertidige tiltak som 

kan implementeres. 

 

Arna stasjon: 

Tabell 6-16: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring ved Arna stasjon. 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

17-2 Nedetid 

eksisterende 

lokalveg og 

museumsbane 

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. 

Unngå så mye nedetid 

på lokalveg som 

mulig. Detaljeres i 

neste fase. 

17-6 Påkjørsel av 

myk trafikant 

pga. kryssing 

av spor 

Ulykke pga. kryssing av spor istedenfor å 

bruke korrekte inn/utganger. 2 plattformer vil 

bli benyttet i anleggsfase. 1 felles plattform i 

driftsfase. 

Det vil i anleggsfasen 

være gjerder mellom 

plattformene. Ved 

ferdig utbygging vil 

det være gjerder 

rundt stasjon, kun en 

inngang. 

17-7 Nedetid 

jernbane 

Jernbane må stenges i perioder under 

anleggsarbeidet. Med unntak av et par 

helgebrudd vil det være god oppetid. 

God planlegging for å 

minimere nedetid. 

17-8 Støv Vil føre til støvutfordringer: 

- Massetransport og anleggstransport 

- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

Vurdere 

- Tildekking og 

spyling av masser 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte 

driftstider 

- Varsling av naboer 
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- Målinger på særlig 

utsatte steder 

17-9 Støy - Etablerer påhugg, dette støyer. 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 belastning.  

- Eksisterende støyskjermer må tas ned i 

anleggsfase, midlertidige støyskjermer blir 

satt opp.  

- Ventilasjon vil kanskje være mest irriterende 

- konstant during, også på natt. Uvisst hvor 

ventilasjon kommer. Også slik ventilasjon i 

Trengereid. 

Utrede konsekvenser 

av støy og hvilke 

midlertidige tiltak 

som kan 

implementeres. 

- Midlertidige 

støyskjermer 

 

Arnadalen: 

Tabell 6-17: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsgjennomføring i Arnadalen 

ID Uønsket 

hendelse 

Beskrivelse og vurdering av risiko Tiltak/oppfølging 

18-2 Innløsing av 

boliger 

3 boliger ligger i prosjektert vegtrasé og må 

innløses. Direkte konflikt med linje. 

Ulike kompenserende 

tiltak vurderes. 

18-3 Nedetid på 

eksisterende 

veg 

Betydelig mindre omlegginger her enn på 

Trengereid, mindre kompleks gjennomføring 

og derav mindre omlegginger. Er en del 

trafikk morgen og ettermiddag. Blir mye 

utkjøring og kryssing av denne vegen i 

perioder når massetransport må inn på 

eksisterende veg. Vei vil være åpen, men blir 

redusert fremkommelighet i perioder. 

Fokus på optimalisering 

av fremkommelighet på 

eksisterende veg. 

Tilrettelegge for trafikk 

til Asko. 

18-5 Utslipp til 

lakseelv 

Utslipp av tunnelvann til elv.  Fokus på rensing av 

drivevann fra 

tunnelarbeidet. 

Permanent renseanlegg 

blir etablert til driftsfase. 

18-6 Støv Vil føre til støvutfordringer: 

- Massetransport og anleggstransport 

Vurdere 

- Tildekking og spyling 

av masser 
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- Drift av anleggsmaskiner 

- Sprenging 

- Fysisk skjerming 

- Transportplan 

- Reduserte driftstider 

- Varsling av naboer 

- Målinger på særlig 

utsatte steder 

18-7 Støy Etablering av påhugg og skjæring vil skape 

støy. Vanlig anleggsperiode. Hvis det er 

kontorer i Asko-bygget må disse håndteres, 

blir sett på i neste fase. 

Utrede konsekvenser av 

støy og hvilke tiltak som 

kan implementeres. 

Detaljeres i neste fase. 

 

6.3 Usikkerhet 

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en uønsket hendelse vil 

inntreffe, omfanget og konsekvensene av hendelsen. Vurdering av usikkerhet er gjort 

basert på tilgjengelig informasjon på analysetidspunktet. 

Det er foreløpig betydelig usikkerhet knyttet til flertallet av de identifiserte uønskede 

hendelsene, ettersom detaljeringsgraden av mange av arbeidsoperasjonene enda er i en 

tidlig fase. Foreløpig har man ikke vurdert selve gjennomføringen av 

arbeidsoperasjonene, og det er dermed vanskelig å predikere risiko uten en betydelig 

usikkerhet.  

 



E16 og Vossebanen, Arna - 
Stanghelle 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
anleggsfase  

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

79 av 86 
UAS-01-Q-00014 

04B 
09.10.2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E16 og Vossebanen 

                              

 
E16 og Vossebanen 

                              

7 Oppsummering av resultat og konklusjon 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko 

for samfunnsverdiene «liv og helse», «stabilitet/framkommelighet», «materielle verdier» 

og «miljø» i forbindelse med reguleringsplan av ny E16/Vossebane.  

Det er identifisert 182 uønskede hendelser i arbeidet med analysen. Flere av disse 

hendelsene påvirker flere konsekvenskategorier. 

Det er kun avdekket to hendelser som er vurdert til å havne i uakseptabelt (rødt) 

risikoområde. Det er derimot en rekke uønskede hendelser som havner i tolerabelt 

(oransje og gult) område. I oversikten under er hendelser fordelt på risikovurdering for de 

ulike konsekvenskategori fremstilt. 

«Liv og helse»:    

«Stabilitet/framkommelighet»:   

«Materielle verdier»:    

«Miljø»:     

Mest utsatt med tanke på risiko er konsekvenskategoriene «Liv og helse» og 

«stabilitet/framkommelighet». Disse kategoriene har både flest identifiserte hendelser, 

samt flest hendelser i både gult, oransje og til dels rødt risikoområde. 

«Stabilitet/framkommelighet» er eneste kategori med røde hendelser identifisert. Risiko 

for de røde hendelsene er så høy at det skal forsøkes å redusere risiko. For hendelsene i 

gult og oransje område bør det vurderes å redusere risiko, enten ved hjelp av 

sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak. Det henvises til Vedlegg 1 

for en oversikt over samtlige hendelser som ble avdekket i arbeidsmøtene. 

7.1 «Liv og helse»: 

Under konsekvenskategorien «Liv og helse» er det hendelser som går igjen i flere av 

dagsonene og deponiene. Under følger en oppsummering av hendelser som har størst 

påvirkning på risikobildet for liv og helse, med forslag til tiltak:  

7.1.1 Støy 

Støy er en stor utfordring i gjennomføringen av anleggsarbeid og deponering på hele 

strekningen. Noen lokasjoner er mer utsatt enn andre, avhengig av arbeidet som skal 

gjennomføres og antall mennesker som bor og oppholder seg i området. Tunneldriving, 

steinknusing og etablering av tunnelpåhugg er arbeidet som genererer mest støy. Mange 

kilometer med tunnel skal drives, betydelige mengder stein skal knuses og mange 

tunnelpåhugg skal etableres.  
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Dagsonene i Stanghelle/Helle, Vaksdal og Trengereid er spesielt utfordrende. I Stanghelle 

og Helle er det mange boliger i nærhet man har utfordringer med å få skjermet godt nok. 

I Vaksdal B1 og Trengereid skal det etableres hhv. 5 og 9 tunnelpåhugg, i tillegg til at det 

blir en stor anleggsplass i området. Dette vil merkes godt for mennesker som bor i 

områdene.  

Det er en rekke vurderinger og beslutninger som gjenstår, som har innvirkning på 

lokalbefolkning når det gjelder støy: 

- Hvor knusing kan/skal foregå 

- Hvor tunnelventilasjon skal plasseres – bidrar til støy, også på nattestid 

- Utforming av midlertidig skjerming 

- Hvilken veg tunneler skal drives 

Det henvises til fagrapport for støy for ytterligere vurderinger og håndtering av støy.  

7.1.2 Luft og støv 

Luftforurensing er en utfordring på hele strekningen. Drift av deponier, anleggsområder, 

steinknusing og transport av masser bidrar til betydelig utslipp til luft.  

I forbindelse med drift av massedeponier er det hovedsakelig spredning av støvpartikler 

som er problematisk for omgivelsene. Større støvpartikler transporteres over mindre 

avstander, og avsettes på hustak, vegger, terrasser og lignende og kan komme innenfor 

åpne vinduer eller lufteventiler. Slik støving kan utgjøre en plage og redusere trivselen for 

mennesker som bor nær deponiet. 

Knusing, og særlig finknusing, av masser kan medføre betydelig generering og spredning 

av støvpartikler. Hvorvidt det skal foretas knusing av masser, og i så fall hvor på 

anleggsområdet knuseverkene skal plasseres, ved de ulike deponiområdene vil derfor 

være av stor betydning for luftforurensningssituasjonen ved hvert av områdene.  

Transport og håndtering av masser står ofte for en betydelig andel av utslippene til luft. 

Støv virvles opp til luft fra lasting og tipping av masser, samt fra åpne masselagre og 

masser under transport via anleggsveger både internt på deponiområdet og ved til- og 

utkjøring. Utsatte områder inkluderer derfor boliger både like i nærheten av deponier, og 

langs anleggsveger. Flere steder går anleggsvegene gjennom boligområder. 

Lokale forhold som terreng og meteorologi har stor betydning for problematikken rundt 

støv og annen luftforurensning. Anlegging av deponier på en slik måte at terreng naturlig 

skjermer for spredning ut mot nærliggende bebyggelse er gunstig. Lokal meteorologi er 

avgjørende for spredning og avsetning på bakken og andre overflater. Av de ulike 

meteorologiske parameterne har vindforhold størst betydning i og med at vindretning og 

-styrke bestemmer i hvilken retning luftforurensningen spres og hvor langt støvet 
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transporteres og i hvor stor grad konsentrasjonene fortynnes. Nedbør og luftfuktighet 

påvirker også avsetning og spredning av luftforurensning.  

Det bør i den grad det er mulig skjermes for støvende aktiviteter med massevoller, 

støyskjerming eller lignende, spesielt der sårbare bruksformål er utsatt. Det bør vurderes 

tiltak som: 

- Tildekking eller spyling av masser under transport og på åpne lager, og spyling av 

anleggsveger og hjul på kjøretøy er effektive for å hindre støvspredning.  

- Det bør utarbeides detaljerte transportplaner. 

- Vurdere å redusere driftstider.  

- Naboer skal varsles, og det bør vurderes å avholde informasjonsmøter for berørte 

beboere og brukere, gjerne koordinert med tilsvarende møter med tanke på 

støyforholdene.  

- Ved særlig utsatte steder kan det i perioder utføres målinger for å sikre at gjeldende 

krav og grenseverdier overholdes. 

Det henvises til fagrapport for luft for ytterligere vurderinger og håndtering av støv. 

7.1.3 Trafikkulykker med myke trafikanter i anleggsgjennomføring:  

Flere av anleggsområdene er komplekse områder hvor myke trafikanter beveger seg tett 

innpå anleggsarbeid og massetransport. Komplekse anleggsområder betyr at det vil være 

flere omlegginger av både bilveg og gang- og sykkelveg. I tillegg er det i noen av 

anleggsområdene lagt opp til at myke trafikanter skal bevege seg tett innpå 

anleggsarbeidet og i noen tilfeller dele veg med anleggsmaskiner og massetransport. I 

noen områder vil det være hyppig massetransport gjennom boligfelt.  

Det er altså flere årsaker til at situasjoner oppstå. Det blir viktig med tiltak som:  

- God informasjon ved vegendringer i ulike byggefaser 

- God skilting 

- Intuitive løsninger for både bilister og myke trafikanter 

- Ivareta sikre løsninger for gående og syklende 

- God planlegging av gjennomføring av massetransport, spesielt gjennom sårbare 

områder 

7.1.4 Av- og påkjøring til deponi: 

Flere steder på strekningen ligger deponi langs hovedveg. Det er lagt opp til på- og 

avkjøring direkte til og fra hovedveg med bruk av T-kryss. Massetransport som skal av og 

på hovedveg kan føre til farlige hendelser ifm. nedbremsing og akselerasjon i veg med 

fartsgrense opptil 80km/t. Det bør derfor gjøres noen vurderinger for å kunne redusere 

risiko: 
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- Vurdere akselerasjonsfelt 

- Vurdere fartsreduksjon 

7.2 «Stabilitet/framkommelighet» 

Det er identifisert to hendelser som er vurdert til å ha uakseptabel risiko i denne 

analysen, begge med konsekvenser for framkommelighet. I tillegg er det en betydelig 

andel hendelser i oransje og gult risikoområde.  

7.2.1 Nedetid eksisterende jernbane 

Spesielt i Stanghelle er dette en aktuell problemstilling og er vurdert til å havne i rødt 

risikoområde.  Arbeidet med ny jernbane som skal kobles på eksisterende jernbane er 

omfattende arbeid som gjør at jernbane vil oppleve nedetid. Jernbane vil stenges i opptil 

flere døgn av gangen. Passasjertog vil ikke slippes forbi og det vil bli benyttet buss for 

tog. Kun godstog vil slippe gjennom på utvalgte tidspunkt. For å redusere konsekvenser 

for framkommelighet best mulig blir det viktig å: 

- Planlegge god gjennomføring av buss for tog.  

- Gjennomføre møter med oppdragsgiver for god planlegging av gjennomføring av 

anleggsarbeidet 

- Avklare passeringstider for godstog 

- Prosjektering av grense mot utbyggingsområde 

7.2.2 Nedsatt fremkommelighet på eksisterende veg 

Fremkommelighet for bilister er nedsatt på flere deler av strekningen. Det verste tilfellet 

vil være i Vaksdal B1, der man vil oppleve lengre stenging av veg i opp mot en uke. Vei 

blir stengt når tunneler under eksisterende tunnel skal drives. Dette er vurdert som en 

hendelse som havner i rødt risikoområde. Detaljering gjennomføres i neste fase, men det 

bør ses på alternative muligheter for gjennomføring som minsker nedetid. Beredskap, og 

trafikk for øvrig, må kjøre rundt Hardanger når dette arbeidet pågår. 

I alternativ B2 i Vaksdal vil veg mellom øst og vest stenges i korte perioder mens 

jernbanebru støpes. Detaljering av gjennomføring blir planlagt i neste fase. Det bør 

fokuseres på effektiv gjennomføring slik at nedetid av veg blir så kort som mulig.  

Fremkommelighet blir ellers redusert i samtlige dagsoner i store perioder av 

byggeperioden. Vei kommer til å legges om opptil flere ganger og fartsgrense reduseres. 

Detaljering av gjennomføring blir planlagt i neste fase og bør ha fokus på effektiv og 

sikker trafikkgjennomføring. 
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7.2.3 Flomfare pga. endring på elver 

Økning i flomfare kan spesielt forekomme der deponier skal etableres. Der det går elver i 

disse områdene vil de bli påvirket og få nye flomveger. Det er viktig at det gjøres 

beregninger for planlagt utbygging. Det er fare for større hastighet nedstrøms pga. 

mindre infiltrasjon. Utforming av deponi kan hindre rask vannføring. Hydrolog gjør videre 

beregninger i neste fase. 

7.3 «Materielle verdier»: 

Det er kun hhv. 4 og 5 hendelser som er vurdert til å havne i oransje og gult 

risikoområde. Ingen av disse hendelsene overskrider konsekvensklasse 1. Det vil si at 

risiko er tolerabel og langt på veg akseptabel når det kommer til materielle verdier. Tiltak 

for å redusere risiko vil i hovedsak vil være sannsynlighetsreduserende tiltak.  

7.3.1 Trafikkulykker 

Alle identifiserte trafikkulykker vil gi materielle skader på en eller flere biler. Tiltak som 

akselerasjonsfelt, fartsreduksjon og god skilting er aktuelle for å redusere risiko. 

7.3.2 Innløsing av boliger 

Man kommer ikke unna at man må løse inn boliger på strekningen. Dalehagen, Espeland 

nord, Stanghelle, Vaksdal og Arnadalen er lokasjoner der boliger blir innløst. 

Kompenserende tiltak kan igangsettes etter vedtatt reguleringsplan.  

7.3.3 Rystelser 

Det kan oppstå rystelser på boliger i forbindelse med sprenging. Det foreslås delvis 

evakuering under sprenging og god planlegging og overvåking av gjennomføring. 

7.4 «Miljø» 

Det er identifisert 19 hendelser som kan forårsake konsekvenser for miljø. 12 av disse 

hendelsene er vurdert som oransje.  

7.4.1 Negativ påvirkning på arter som lever på sjøbunn 

For alle sjødeponi vil det oppstå undersjøiske ras som fører til at det kan virvles opp støv 

som kan legge seg som teppe over sjøbunn. Arter lever i dag på bløt bunn, men denne 

bunnen blir hard når vi fyller på med masser. Arter vil reetablere seg i løpet av 1-3 år. 

- Søke om klarsignal for gjennomføring.  

- Vurdere tiltak som kan gjennomføres for å minimere skader. 

- Foreta ytterligere undersøkelser av marint biologisk mangfold. 

- Ta prøver av sediment for eventuell forurensing. 
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7.4.2 Utslipp til elver, bekker og sjø som følge av anleggsarbeid 

Dette er en aktuell problemstilling på flere lokasjoner. Anleggsarbeid kan bidra til økning 

i utslipp. 

- Planlegge anleggsgjennomføring på en god måte som hindrer utslipp. I Arna er det for 

eksempel aktuelt med live varsling av PH og turbiditet.  

- Vurdere konsekvensreduserende tiltak, for eksempel rensetiltak. 

- Videreføre ytre miljø-plan i prosjektering og anleggsarbeid. 

- Entreprenør ivaretar også denne problemstillingen i sin planlegging. 

7.4.3 Ødeleggelse av kulturmark, friluftsområde etc.  

Kulturmark i Dalehagen, fritidsareal i Stanghelle og frilufts- og myrområde på 

Tangelandsheia blir destruert i forbindelse med anleggsarbeidet. Tiltak og hensyn: 

- Ta hensyn til områder så langt det lar seg gjøre 

- Vurdere muligheter for å reetablere områder etter at anleggsarbeid er ferdig 

 

Oppsummert er risiko i anleggsfasen tolerabel. Risiko kan dog reduseres ytterligere slik 

at en større andel av risiko havner innenfor akseptabelt (grønt) område, eventuelt at 

hendelser vurdert som oransje blir redusert til gult område. Vurderinger av tiltak gjøres 

ut fra ALARP-prinsippet. Det er mange hendelser som har høy risiko som følge av at 

prosjektering og gjennomføring foreløpig er usikker. Det er dermed naturlig å anta at 

risiko vil få en naturlig reduksjon for mange av de uønskede hendelsene i neste fase når 

gjennomføring av arbeidsprosesser konkretiseres.  

I neste fase bør det gjennomføres nye ROS-analyser, når flere detaljer foreligger. I tillegg 

bør det gjennomføres beredskapsanalyser for å sikre god håndtering av uønskede 

hendelser som kan oppstå. Tradisjonell tilnærming til beredskapsplanlegging er at 

beredskapen planlegges basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Når gjennomføring av 

arbeidsprosesser detaljeres i neste fase er det naturlig at planer for beredskap 

konkretiseres.   
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