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SAMMENDRAG 

 

Konsekvenser for mennesker 

Ny E16 mellom Eggemoen og Olum skal ha midtdeler og viltgjerde på hele strekningen vest for 

Randselva. Fv. 241 Ringeriksvegen skal etableres med langsgående gang- og sykkelveg fra 

Kleggerudkrysset og ned til krysset ved Gamlevegen, videre blir det fortau ned til krysset på 

eksisterende E16 ved jernbaneundergangen. Avlastet veg E16 vil få betydelig mindre trafikk. 

Opprustingstiltak og parallell gang- og sykkelveg på deler av strekningen bidrar til at risikonivået 

senkes.  

I forbindelse med anleggsperioden vil det være viktig at skråningen på vestsiden av Randselva må 

skråningsstabiliteten ivaretas i alle faser av prosjektet, noe som betyr at man må iverksette 

stabiliserende tiltak før man kan gjøre noe som helst i eller nær skråningen.  

I forbindelse med ROS-analysen er det registret åtte trafikkulykker innenfor gul sone med risiko for 

mennesker hvor tiltak skal vurderes. Av disse er tre uønskede hendelser i tilknytning til anleggsfasen 

og fem i driftsfasen. I utgangspunktet skal vegprosjekteringen resultere i et tilstrekkelig lavt 

risikonivå når håndbøker følges, men det er viktig å etterprøve de lokale tilpasningene. Det er 

foreslått ekstra informasjon til beboere i forbindelse med anleggsperioden. 

 

Miljø  

Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det at det etableres en 

tiltaksplan for å unngå spredning av giftige stoffer. I forbindelse med heving av frihøyden i 

jernbaneundergangen ved krysset E16 /fv. 241 vil anleggsarbeidet kreve stans i togtrafikken i en 

helg. Randselva har både elvemusling og storørret. I forbindelse med anleggsarbeidet ved Randselva 

skal det etableres tiltak som sikrer avrenning av finstoff, ev. betongrester og oljesøl. 

 

Sårbarhet  

Forholdet til kulturminner er utredet i kommunedelplanen med KU og beskrives i planbeskrivelsen. 

Spredning av svartlistede arter håndteres ved masse lagres i området eller ev. kjøres til et egnet 

deponi.  
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 Innledning  1

 

 Bakgrunn  1.1

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Eggemoen og Olum. Dagens E16 

fungerer i dag både som lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og 

Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og Hallingdal. Vegruta har varierende 

standard og det er strekninger med stort behov for forbedringstiltak.  

 ROS-analyse 1.2

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser, hendelser som kan 

representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for 

tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller 

kombinasjoner av slike forhold. 

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres, dvs. det skal 

anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på 

kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon.  

Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som 

en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, 

og klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike 

hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene 

av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 
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 Tiltaket 2

 Planområdet  2.1

 

Figur 2-1: Varslet planområde omfatter både ny E16 mellom Eggemoen og Olum og 

oppgradering av fv.241 mellom Kleggerud og Nybygget/Toso  

 

Figur 2-2: Ortofoto som viser planområdet med veggeometri fra Eggemoen til Moselva 
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Figur 2-3: Ortofoto som viser planområdet med veggeometri fra Moselva til Bekkestua 

 

Figur 2-4: Ortofoto som viser planområdet med veggeometri fra Bekkestua til Olum 

 

 Beskrivelse av ny vegutforming 2.2

Planforslaget innebærer bygging av ny E16 på strekningen mellom Eggemoen og Olum som iht. 

Håndbok 017 Veg- og gateutforming vil ha vegklasse «S5 Stamveger og andre hovedveger», 

ÅDT 8000 -12000 og fartsgrense 90 km/t. Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. 

Vegbredden mellom ytterkant skulder på hver side skal være 13,5 m ved 2 kjørefelt og 

midtdeler, 14,5 m ved forbikjøringsfelt i kun en retning. I tillegg til dette kommer areal til kryss, 

grøfter, areal til skjæringer og fyllinger, rekkverk, gjerder og støyskjermingstiltak. For nye kryss 

er det gjort en skjønnsmessig vurdering av hastighet på ramper. Denne vurderingen er basert 

på kurvatur, kjøreretning og nærhet til rundkjøringer.  
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Figur 2-5: Tverrprofil H5. Fra håndbok 017 

 

Fv. 241 mellom Kleggerud og Toso/Jevnaker skal utbedres til H2 standard fra Kleggerud til Mo 

gård (vegbredde 7,5 m) og standardklasse Sa2 fra Mo gård til parsellskillet øst for 

jernbanekryssingen (vegbredde 6,25 m). Fartsgrense vil bli som i dag 80 km/t med senket 

hastighet til 50 og 60 km/t ved bebyggelse. Det vil bli sammenhengende gang- og sykkelveg på 

nordsiden av strekningen fra Kleggerud-krysset.   
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 Metode 3

 Planprogram 3.1

Planprogrammet sier følgende om Risiko og sårbarhet: 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, ferdigtilstand og drift 

av det ferdige anlegget, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og 

sårbarhetsanalyser (DSB). 

 Avgrensning av tema 3.2

I forbindelse med anleggsfasen er det sett på enkelte hendelser som kan oppstå pga. 

prosjektets egenart, men ikke gått inn på hendelser eller forhold som kan oppstå uavhengig av 

prosjektets utforming. Med dette menes forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som 

skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet.  

Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, 

materielle verdier og miljø. Eventuelle negative konsekvenser av vegsalting hører til i 

konsekvensutredningen, og er normalt ikke tema i en ROS-analyse. Hovedfokus her er 

eventuelle konsekvenser av ulykker samt samfunnssikkerhet og forebygging 

Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2010) og gjennomgang av 

prosjektet på ROS-seminar hos Statens vegvesen i mars 2012. 

 Sårbarhet  3.3

Analysen tilhører et overordnet nivå. Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og 

influensområdet omtalt i konsekvensutredningen. ROS-analysen ser likevel på enkelte 

hendelser som for eksempel kan skade naturverdier.  

 

 ROS-metodikk 3.4

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 2010). Her er risiko definert som den fare som 

uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 

samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 

konsekvensene av uønskede hendelser.  

Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271 

Risikovurderinger i vegtrafikken. Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, 

mens det benyttes fire konsekvensklasser. Risikomatrisen inneholder i tillegg tre fargekoder 

som viser hvor alvorlig de ulike hendelsene er vurdert til å være. Grønn farge angir at tiltak 

ikke er nødvendig, gult angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det må gjennomføres 

tiltak mot hendelser som havner i denne kategorien. For flere aktuelle hendelser vil lover og 

forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. 
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Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 

en hendelse representerer.  

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. 

Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert 

etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for 

miljø.  

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser 

som havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og høy 

sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite 

sannsynlige.  

Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for henholdsvis 

mennesker og miljø, og viser hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens 

inndelt etter skadeomfang. 

Tabell 3-1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Menneske:  
Lettere skadd 

(1) 

Menneske:  
Hardt skadd  

(2) 

Menneske:  
drept 

(3) 

Menneske:  
Flere drept  

(4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år 

(3) 

    

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn hvert 
60. år (1) 

    

 

Tabell 3-2: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø 

Konsekvens 

 

 

Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år (1) 

Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år (2) 

Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år (3) 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år (4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år     
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(3) 

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn hvert 
60. år (1) 

    

 

Mottiltak må iverksettes 
Mottiltak bør vurderes  
Utenfor risikoområdet 
 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 

sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 

skadebegrensende.  

Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva 

som er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk 

kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å 

tallfeste risiko for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike 

gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk 

grunnlag for ulike vegstandarder. For de fleste hendelser er derfor vurderingene 

skjønnsmessig, men skjønner utøvet av kvalifisert fagpersonell. Siden risikomatrisen på 

oversiktsnivå således er beheftet med betydelig usikkerhet, har man i vurderingene lagt en 

konservativ ”føre var holdning” til grunn for vurderingene.Tiltak for å redusere identifiserte 

risiki vurderes så. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rød rute, må enten løsningen endres 

eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for ev. å dokumentere at løsningen 

er innenfor akseptkriteriene.  

En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) 

og konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over. 

 Influensområde 3.5

Analysen tar for seg planområdet for ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Det vurderes både 

hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltakene og hvordan tiltaket påvirker omgivelsene.  

 Datagrunnlag 3.6

ROS-analysen tar utgangspunkt i planbeskrivelsen for ny E16 Eggemoen – Olum. På ROS-

seminaret tok vi utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort tidligere i forbindelse med ROS-

analyse for kommunedelplan for E16 Eggemoen – Kleggerud og komdelplan E16 Jevnaker – 

Olimb. Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med risikoforhold ved utbygging og 

drift av vegnettet. Risikoforholdene ble gjennomgått på ROS-seminaret med Statens vegvesen 

og Multiconsult 08. mars 2013. 

 Risikoforhold 4

I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROS-

analysen. Sjekklisten under er hentet fra DSBs rapport GIS i samfunnssikkerhet og 
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arealplanlegging (DSB, 2010) og er benyttet som et hjelpemiddel til å finne fram til mulige 

risikoforhold. Tema som er kommentert med gul bakgrunn er nærmere analysert eller 

kommentert i rapporten. 

 

Tabell 4-1: Sjekkliste fra DSB,2010  

NATURRISIKO  Problemstillinger:  Kommentar/svar 

Skred/Ras/ustabil grunn  

(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)  

Flom i vassdrag 

Stormflo 

Vind-/ekstremnedbør 

 

Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare at 
arealer ikke bør bebygges?  

Arbeid i skråningen ved 
Randselva, naturlig vegetasjon 
skal bevares så langt det lar seg 
gjøre 

Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved 
bygging, f.eks. sikring av kjellere mot 
oversvømming?  

Ikke relevant.  

Vegtraseen krysser i hovedsak 
elvene på bro.  

Kulverter skal dimensjoneres iht 
en 100-årsflom.  

Ikke registrert flomfare i elvene 
ned mot Randsfjorden.   

Planlegges ny utbygging i områder der 
veinettet er utsatt for ras eller flom, slik at 
bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder?  

Nei. Det er ikke registrert 
skredhendelser i planområdet.  

Vil ras utgjøre fare for planlagte kraftlinjer, 
hovedvannledninger eller annen ny 
infrastruktur. 

Nei 

Skog-/lyngbrann  Er det fare for omliggende bebyggelse?  Ikke relevant 

Radon  Planlegges utbygging i områder der det har 
vært registrert høye verdier av radon i 
grunn/bygninger?  

Ikke relevant 

VIRKSOMHETSRISIKO    

Virksomheter med fare for brann 
eller eksplosjon  

Ved planer om utbygging i nærheten av 
slike anlegg må risiko vurderes:  

Er nyutbygging i området forsvarlig?  

Ikke relevant 

Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende anleggs 
mulighet for videreutvikling?  

Ikke relevant 

Ved etablering av ny virksomhet som 
utgjør brannrisiko:  

er det bebyggelse i nærheten med spesielt 
stor fare for brannspredning (f.eks. tett 
trehusbebyggelse)? 

Ikke relevant 

 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen 
akutt forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?  Ulykke på veien langs vassdrag 
kan gi utslipp til Randsfjorden 
som er drikkevannskilde.  
Brannvesenet må ha rutiner for 
håndtering av forurensning. 

Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende 
virksomhet? 

Utbygging av industri eller 
lignende gir ikke begrensninger 
for vegtrafikkken 

Transport av farlig gods  Vurdering av risiko i forhold til utbygging En ulykke med farlig gods kan gi 
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nær vei, spesielt hvis det foreligger 
tilleggsrisiko som skredfare eller høy 
hyppighet av trafikkulykker.  

Spesiell vurdering i forhold til sårbare 
objekter som drikkevannforsyning eller 
helseinstitusjoner.  

utslipp i sideelver/bekker til 
Randsfjorden. 

Avfallsområder/deponier/  

Forurenset grunn  

Kan grunnen/sjøsedimenter være 
forurenset fra tidligere bruk  

(eks. ved planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter)?  

Ikke relevant 

 

 

Dambruddsberegninger  Hvis det bygges ut i et område som ligger 
innenfor en dambruddssone, må NVE 
vurdere om dammen må forsterkes.  

Ikke relevant 

Elektromagnetiske felt  Risiko bør vurderes dersom det planlegges 
lokalisering av bygg der mennesker 
oppholder seg over lengre tid nær slike felt  

Ikke relevant 

 

Trafikkfare  

Er trafikksikkerhet vurdert? Ja  

Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikk-
belastning på veistrekninger som fra før 
har mange trafikkulykker? 

Utbyggingen av ny E16 gir 
mindre trafikkbelastning på fv. 
241 nord for Kleggerud på og 
avlasta veg. Strekningen er fra 
før ikke spesielt ulykkesutsatt. 
Det har skjedd noen ulykker på 
avlasta veg.  

Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 

Ikke relevant  

Skipsfart  Vil farleder, strømforhold, 

vindeksponering m.m. kunne få 

innvirkning i forhold til planer om 

sjønær utbygging. Utslipp fra farlig last, 

oljesøl, kollisjon mellom skip og 

bygninger eller infrastruktur 
 

Ikke relevant 

Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i 
forhold til vanlig bebyggelse og spesielt 
sårbare objekter, for eksempel barhehager 

Vegstrekninger er ikke ansett 
som spesielle terrormål. 

Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av 
institusjoner vurderes i forhold til krav om 
utrykningstid. 

Jevnaker brannstasjon ligger i 
Kirkegata 6 og det er også 
ambulansestasjon på Jevnaker. 

Utrykningstid ambulanse 

Vanntrykkssoner/slukkevanns- 

kapasitet 

Slukkevannskapasitet må vurderes ved 
planer om ny utbygging 

Bilbrann må forutsettes slukket 
ved hjelp av tankbil 

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:  

Natur Naturvernområder, andre viktige 
naturområder, rekreasjons- og 
friluftsområder 

Spredning av uønskede arter 
omtales i ytre miljø plan (YM-
plan).  

Sideelvene er viktig for 
ørretbestand til Randsfjorden. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem, 
aldershjem/eldreboliger, skoler, barnehage 

Ikke relevant 
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Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi Det er flere registrerte 
kulturminner innenfor 
planområdet. Automatisk 
fredede kulturminner skal ikke 
bli berørt av 
anleggsarbeidsarbeidet såfremt 
det ikke er gitt dispensasjon for 
inngrep. 

Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige 
tekniske funksjoner 

Ikke relevant 

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, 
flyplass 

Ikke relevant 

El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, 
dammer m.m. 

Det krysser en høyspentledning 
over fv. 241 på to steder. Over 
ny E16 krysser det en stor 
høyspentmast over på to 
steder. Denne 
høyspentledningen krysser også 
i skråningen ved Randselva.  

Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser? Ved behov for omkjøring kan 
dagens E16 via Jevnaker 
benyttes. Frihøyden under 
jernbanen vil bli høyere, slik at 
også spesialtransporter kan 
kjøre der.  

Hovednett gass Finnes alternative energikilder Ikke relevant 

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, 
grunnvannsforekomster m.m. 

Jevnaker har 
drikkevannsforsyning fra 
Randsfjorden.  

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
m.m. 

Ikke relevant 

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-
sender 

Ikke relevant 

 

 Følgende tema fra sjekklisten er funnet aktuelle for videre analyse: 4.1.1

Grunnforhold og flom 

Forurensning  

Trafikksikkerhet 

Sårbare objekter: jernbane og høyspent 

  

ROS-analysen tar for seg både anleggsperioden og driftsperioden.  
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 Grunnforhold og flom 4.2

 Geologi 4.2.1

Løsmassekartet under viser at det det er bresjø-/innsjøavsetning og elveavsetning i tilknytning 

planområdet på begge sider av Randselva. Videre østover er det moreneavsetninger og noe 

bart fjell i dagen.  

Tabell 4-2: Løsmassekart. Traseen er vise med sort strek. Kilde: NGU    

 Topografi 4.2.2

Vestsiden av Randselva er en ca. 65 m høy og svært bratt (370) skogbevokst løsmasseskråning. I 

henhold til NGU's kvartærgeologiske kart består løsmassene av breelvavsetninger. Skråningen 

ser ut til å ha blitt dannet ved at elva har gravd seg inn i breelvavsetningene. Det vil si at elva 

eroderer foten av skråningen og at masser raser ut. Erosjonen/utrasingen skjer i perioder med 

mye nedbør og høy vannføring. Skråningen ligger i dag tilnærmet med rasvinkel, men 

vegetasjonen sikrer i dag overflatestabiliteten og hindrer stadige småras. Skråningsstabiliteten 

må ivaretas i alle faser av prosjektet, noe som betyr at man må iverksette stabiliserende tiltak 

før man kan gjøre noe som helst i eller nær skråningen.  

 

 Flom/ekstremnedbør 4.3

Ny E16 krysser over flere elver og bekker.  Kulvertene under E16 er forutsatt å tilfredsstille en 

200-årsflom + klimafaktor på 1,5.  
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Tabell 4-3: Uønsket hendelse i anleggsfasen, flom/ekstremnedbør 

 

Tabell 4-4: Uønsket hendelse i driftsfasen, flom/ekstremnedbør  

Nr Uønsket 
hendels
e 

Årsak  Sannsynlig
het 

Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Vann inn 
på 
eiendom
mer, 
erosjon 
langs 
vassdrag  

Utvasking 
av 
fyllinger/be
kkedrag/rø
r som blir 
tett grunnet 
dårlig drift.  
Spes. på bro 
over 
Randselva 

Skjer hvert 
5 – 10 år (4) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

4  

Nr 
 

Uønsk
et 
hendel
se 

Årsak Sannsynligh
et 

Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Utvaski
ng og 
utglidni
ng av 
masser 

Ekstrem-
nedbør, 
vegetasjon 
er fjernet, 
store åpne 
flater 

Skjer hvert 
år (6) 

Finstofftilførsel til 
elva.  

Registrerbar 
miljøskade (1) 

36 Årsaksreduserende 
Avskjæringsgrøfter, 
beholde vegetasjon, 
geonett.  
Konsekvensredusere
ndeRask reetablering 
av vegetasjon 

2. Utglidi
ng av 
masser 
i 
elveskr
åninge
n ved 
Randse
lva  

Skråningen 
gjøres 
brattere ved 
anleggs-
virksomhet 
Dårlig 
overflate-
stabilitet 

Før tiltak:  
Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Maskin kan rase 
ned i skråning, ev. 
ut i elva. Person 
kan bli tatt av ras, 
skader på 
høyspent, 
oppstuving i elva, 
finstofftilførsel til 
elv.  
Menneske: drept 
(4) 
Miljø: Betydelig 
miljøskade (2) 

Før 
tiltak: 12 

Forutsatt: 
Marksikringsplan, 
beholde vegetasjon der 
mulig. 
Årsaksreduserende 
Ikke øke vinkel på 
skråningen. 
Konsekvens-
reduserende 
Ferdselsrestriksjoner i 
skråningen. Sikre 
skråning med gjerde på 
toppen 
 

Etter tiltak: 
Skjer hvert 
20. – 60. år 
(2) 

Etter 
tiltak: 8 

3. Flom i 
Randse
lva 

Mye nedbør, 
rask 
snøsmelting 

Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Utvasking rundt 
brufundamenter, 
utglidning av 
masser. 
Registrerbar 
miljøskade (1) 

4 Årsaksreduserende 
Nedtapping i forkant av 
forventede 
flomperioder 
Konsekvensredusere
nde Erosjonssikring, 
vassdragsmanøvrering 
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og de øvrige 
bekkene, 
vann ned på 
skråningen  

2. Utgravin
g/ras i 
Randsel
va og 
større 
skjæring
er 
(senere 
mulighet 
for ras i 
skråning 
og fare 
for 
fundame
nter)  

Ekstremflo
m, plastring  

Skjer hvert 
10 – 20 år 
(3) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

3 Inspeksjon, rutiner 
ved kraftig nedbør  
Forutsetning: tiltaket 
skal ikke påvirke 
Randselva  

 

Beskrivelse 

Det er registrert tre uønskede hendelser i anleggsfasen og to hendelser i driftsfasen i 

forbindelse med flom og ekstremnedbør. Alle hendelsene kommer innenfor gule etter tiltak. 

For å sikre at elveskråningen på vestsiden av Randselva holder seg stabil skal man beholde så 

mye som mulig av vegetasjonen. Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse om at innenfor 

dette området skal det ved prosjektering og utførelse vises spesiell oppmerksomhet og 

aktsomhet for risiko for utglidning og andre komplikasjoner knyttet til grunnforhold.  

 

 Forurensing til vann 4.3.1

Dette gjelder faren for utslipp i forbindelse med anleggsarbeidene knyttet til uhell med 

maskiner, søl og faren for erosjon. Risikoen er særlig stor der man krysser vassdrag (Svenåa, 

Branndalsbekken og flere mindre bekker).  

 

Tabell 4-5: Uønsket hendelse i anleggsfasen, forurensning til vann  

Nr 
 

Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Bru-
fundamen
tering gir 
forurensni
ng, finstoff 
og sement 

Anleggs-
aktivitet 
ved elv, 
pelearbeide
r og 
plastring 

Før tiltak:  
Skjer hvert år (6) 
 
 

Fisk 
(storørret), 
elvemusling , 
og 
vannlevende 
organismer 

Før 
tiltak: 12 

Forutsatt: Gode 
arbeidsrutiner, følge 
YM-plan. 
Årsaksreduserende 
Pilarer lengst mulig 
unna elv, ta hensyn til 
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ut i elva 
 

Etter tiltak:  
Skjer hvert 5-
10.år (4) 

dør 
Betydelig 
miljøskade 
(2) 

Etter 
tiltak: 8  

nedbørsmengder og 
flomsituasjon. Etablere 
barriærer fram til elva, 
bevare mest mulig 
vegetasjon, 
byggherrens 
kontrollplan 

2. Forurens-
ning av 
brønner 
(kun 2 

registrert 
nært 

trase) 

Rystelser i 
grunnen, 
rister løs 
partikler i 
grunnvanne
t 
(fraksjoner) 

Skjer hvert 10. – 
20. år (3) 

Registrerbar 
miljøskade 
(1) 

3  

 
 

Tabell 4-6: Uønsket hendelse i driftsfasen, forurensning til vann  

N
r 
 

Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risik
o 

Tiltak 

1. Vann inn på 
eiendommer, 
erosjon langs 
vassdrag  

Utvasking av 
fyllinger/ 
bekkedrag/rø
r som blir tett 
grunnet dårlig 
drift.  
Spes. på bro 
over 
Randselva og 
de øvrige 
bekkene, vann 
ned på 
skråningen  

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Registrerbar 
miljøskade 
(1) 

4  

2. Utgraving/ras 
i Randselva 
og større 
skjæringer 
(senere 
mulighet for 
ras i skråning 
og fare for 
fundamenter)  

Ekstremflom, 
plastring  

Skjer hvert 10 
– 20 år (3) 

Registrerbar 
miljøskade 
(1) 

3 Inspeksjon, 
rutiner ved 
kraftig nedbør  
Forutsetning: 
tiltaket skal 
ikke påvirke 
Randselva  

 

Beskrivelse 

Det er registrert to hendelser i anleggsfasen og to i driftsfasen. En uønsket hendelse kommer 

innenfor gul sone i anleggsfasen hvor tiltak skal vurderes, og de andre kommer innenfor grønn 

sone. Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse som viser til at man før byggestart i samråd 

med miljøvernmyndighetene skal vurdere om det er behov for kontinuerlig turbiditetsmålinger 

av vannet oppstrøms- og nedstrøms anleggsområdet i Randselva.  
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 Forurensning 4.4

 Grunnforurensning 4.4.1

Kart fra Norge geologiske undersøkelser (NGU) viser at et felt med alunskifer ligger så vidt 

innenfor planområdet langs fv. 241 fra jernbaneundergangen og opp til Gamlevegen hvor det 

skal etableres langsgående fortau på vestsiden.  

Berggrunnen i planområdet mellom Randselva og Svenådalen består i hovedsak av 

sedimentære (kambrusiluriske) bergarter som leirskifer, sandstein og kalkstein. I dette 

området er det risiko for å støte på alunskifer. Forekomster av alunskifer er angitt i på hver 

side av Randselva og opp mot Kleggerud-krysset i følge berggrunngeologisk kart (NGU).  

Alunskifer er en svartskifer som bl.a. inneholder uran, som brytes ned til radioaktive stoffer, 

bl.a. radon. Man kan derfor ikke deponere alunskifer sammen med andre sprengsteinsmasser 

da forurensningsforskriftens kapittel 2 definerer bergarter som kan danne syre i kontakt med 

luft og/eller vann som forurenset grunn. Der det finnes alunskifer foreslår Statens strålevern at 

det vurderes hensynssoner iht. plan- og bygningslovens § 11-8 (Statens strålevern, 2011) 

 

  

Figur 4-1: Kartlagte forekomster av alunskifer (brunt) og aktsomhetskart for radon. Kilde: NGU 

 

Tabell 4-7: Uønsket hendelse i driftsfasen, forurensning til vann  

 

N
r 
 

Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynli
ghet 

Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Forurens-
ning av 

vassdrag/ 
drikkevann 

Alunskifer i 
kontakt med luft 
el vann pga feil 
håndtering ved 
anleggsarbeid.  
Alunskifer på feil 
sted, avrenning 
mot vassdrag 

Skjer hvert 
10. - 20. år 
(3) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

6 Forutsatt: Tiltak for 
håndtering av 
alunskifer, etablere 
rutiner, byggherrens 
kontrollplan 
Dersom brønner 
forurenses vil det være 
aktuelt å erstatte 
brønner. 
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B

e

s

k

r

i

v

e 

Beskrivelse 

Det er registret tre uønskede hendelser i gul sone hvor tiltak skal vurderes. Ved håndtering av 

alunskifer vil man måtte forhold seg til forurensningsforskriften, avfallsforskriften og 

Strålevernforskriften.  

 

 Dagens situasjon 4.5

Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker varierer i størrelse og sammensetning. Figuren 

under viser trafikktall som ÅDT i 2012. Tallene er basert på tellinger i disse snittene i 2011, og 

oppjustert med 1,8 % som er trafikkvekst ved Bekkehallum fra 2011 til 2012. Beregnet trafikk 

gjennom planområdet i 2012 var en ÅDT på 9300 og på fv. 241 Ringeriksvegen på 2900. 

 

 

2. Utslipp til 
elver/bekke

r i 
forbindelse 

med 
anleggs-
arbeid  

Lekkasje av 
olje/diesel fra 
anleggs-maskin 

Skjer hvert 
år (6) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

6 Oppsamlingsutstyr, 
lenser tilgjengelig   

3. Forurenset 
masse av 
avveie   

 

Manglende 
kartlegging/prøv
etaking   

Skjer hvert 
5 – 10 år 
(4) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

8 Kartlegging, 
registrering, varsling 
ved oppdaget nedgravd 
tank 
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Fartsgrensen er 50 km/t gjennom planområdet. Forbi Hadeland Glassverk er det fortau langs 

sørsiden av vegen og opp til krysset like sør for jernbaneundergangen hvor fv. 241 møter E16. 

Det er tre innkjøringer til Hadeland Glassverk langs Verkevika, slik at fortauene er noe 

uoversiktlig. Fortauet er relativt smalt med bredde 1,5 m. Turister og besøkende til Hadeland 

Glassverk krysser over vegen på sommeren for å komme ned til Verkevika, piren og 

badestranda i bukta. Hadeland Glassverk har rundt 600 000 besøkende i året. Frihøyden under 

jernbaneundergangen er så lav at biler høyere enn 3,9 meter må kjøre omvegen via Klekken og 

fv. 241. Det er ikke tilrettelagt med fortau videre langs fv. 241.  

Hovedveien gjennom Toso har bebyggelse tett inn mot vegen, hvor hekker og inngangstrapper 

på noen steder kommer svært nært vegen. Det er etablert et sammenhengende fortau eller 

gang- og sykkelveg på nordsiden av vegen fra Toso og til like nord for jernbaneundergangen. 

Her må veien krysses for at man skal kunne gå kunne gå videre på fortau. I tilknytning til 

næringseiendommene på Toso er det tilrettelagt med et bredere fortau. Vegstrekningen er 

gjennomgående ensidig belyst på sørsiden av vegen.  

 

Trafikkulykker med personskade 2004 – 2011 

I perioden 2004 – 2011 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på dagens E16 

mellom Eggemoen og Olum. Det har vært 1 dødsulykke, 4 ulykker med alvorlig skade og 48 

ulykker med lettere skade. Totalt har 74 personer blitt skadet eller drept på denne 

strekningen. 

 

Tabell 1:Personskadeulykker på E16 Eggemoen – Olum 2004 – 2011. Antall ulykker og antall drepte og 

skadde personer fordelt på år. 

 
 

D

e

t

 

h

a

r

 

v

æ

r

t 

 2 fotgjengerulykker, 6 moped/MC-ulykker og 45 ulykker med bil. Det er ikke registrert 

sykkelulykker med personskade på strekningen. 31 av ulykkene har skjedd på vegstrekning 

utenfor kryss, mens 15 ulykker har skjedd i kryss og 7 i forbindelse med avkjørsel. Hovedsakelig 

År 
Antall 

ulykker 

Antall drepte eller skadde personer 

Drepte 

Meget 
alvorlig 
skadd 

Alvorlig 
skadd Lett skadd Totalt 

2004 9       10 10 

2005 5       9 9 

2006 9       12 12 

2007 8 1   2 10 13 

2008 6     1 9 10 

2009 3       6 6 

2010 11     1 10 11 

2011 2       3 3 

Totalt 53 1 0 4 69 74 
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er det kryssulykker og utforkjøringsulykker som dominerer ulykkesbildet, samt noe påkjøring 

bakfra ulykker og møteulykker.  

Ulykkene fordeler seg utover hele strekningen, med ansamlinger i enkelte kryss og krappe 

kurver. Spesielt har det skjedd en del ulykker i forbindelse med avkjøringene til Hadeland 

Glassverk, ved Vang Mølle og oppover i Olumslinna. Det er ikke registrert personskadeulykker 

på strekningen fra Olum og opp til der E16 passerer Storetjernet. Det er kun registrert en 

personskadeulykke på fv. 241 mellom Kleggerud og Jevnaker i perioden 2004 – 2011. Dette var 

en utforkjøringsulykke med lettere personskade. 

 

 Driftsfasen 4.6

 Trafikkulykker 4.6.1

Ny E16 bygges med midtdeler og planskilte kryss, en utforming som gir langt lavere risiko for 

alvorlige ulykker. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med å bevege seg i trafikken.  

Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken (Statistisk sentralbyrå, 2002) 

inneholder en sjekkliste som gjennomgås ved planlegging av alle vegprosjekter. Selv om 

gjeldende retningslinjer i håndbøker for planlegging er fulgt, kan det avdekkes svakheter eller 

uheldige konstruksjoner. I tillegg er formålet å gjøre en risikovurdering med tanke på å 

optimalisere prosjektet med hensyn til trafikksikkerhet innenfor prosjektets rammer. 

 

Tabell 4-8: Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg 

(Statens vegvesen) 

 Sikkerhetskritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko 

1 Logisk og lettlest Kryss, 
på/avkjøringer, 
kurver, gangfelt  

Er vegen 
forutsigbar for 
trafikantene? 

Planskilte kryss, midtdeler 

2 Informativ og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking  

Gir vegmiljøet bare 
nødvendig 
informasjon? 

Forutsettes løst 
tilfredsstillende  

3 Invitere til ønsket 
fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde  

Er sikker fart et 
naturlig valg? 

90 km/t 

4 Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

Kan en feilhandling 
få alvorlige 
konsekvenser? 

Behov for rekkverk ved 
kryssing av bekk/elv. 

5 Fartsnivå tilpasset 
menneskets 
tåleevne  

Gangfelt  
 
Kryss 
 
 
Veg med ÅDT > 
4 000 uten 
midtrekkverk  
 
Harde hindre i 

Er fartsnivået under 
30 km/t? 
Er fartsnivået 
under50 km/t? 
 
Er fartsnivået 
under70 km/t? 
 
 
Er fartsnivået 

90 km/t 
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 Sikkerhetskritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko 

sikkerhetssonen 
uten siderekkverk  
 

under70 km/t? 
 

6 Trafikkmengde Vegstandard 
 
 
Variasjon 
 
 
Andel tunge 
kjøretøy 

Er standarden 
tilpasset 
trafikkmengden? 
 
Er det liten 
variasjon i 
trafikkmengden? 
 
Er andelen mindre 
enn 10 %? 

Har S5-standard  
 
 
 
Rush og helgeutfart 
 
 
 
Andelen er 6% på avlasta 
veg i dag.  

 
7 

 
 

Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar og iht 
kravene? 

Ikke forutsigbar i forhold til 
årstidene, ulik friksjon  

8 Belysning Mørkeulykker Er andelen 
mørkeulykker liten? 
 

Ny veg med belysning 

9 Registrerte ulykker 
på den aktuelle 
vegen eller 
tilsvarende veger 

Antall, type og 
alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 
personskader? 
 

Trafikk på eksisterende 
reduseres  

10 Noe stigning    
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Tabell 4-9: Uønskede hendelser i anleggsfasen, trafikkulykker 

Nr Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risik
o 

Tiltak 
 

1. Møteulykke 
på fv.241  
 
 
 

 

Bilist kommer 
over i 
motgående 
kjørefelt 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. hardt 
skadd (2) 

8 Hastigheten 
settes ned til 40 
km/t  
Prosjektering: 
Opphøyd 
gangfelt, bedre 
kurvatur og 
belysning 

2. Møteulykke 
på ny E16  

Bilist velger 
feil i kryss/feil 
opp på 
ramper og 
kommer på 
feil side av 
midtdeleren 
(ved 
prosjektslutt 
ved Olum ) 
 

Skjer hvert 10 
– 20 år (3) 

Msk. drept 
(3) 

Før 
tiltak: 

9 

Høyere risiko i 
starten 
Utforme 
kryssene slik at 
det ikke skjer, 
god avbøyning 
på 
rundkjøringer, 
skilting og 
oppmerking på 
ramper.    

Etter 
tiltak: 

6 

3. Utforkjøring 
på 
tilførselsveg/f
ylkesveg 
fv.241 
 

Utforkjøring 
av kjøretøy 
pga. skrens, 
unnamanøver 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. hardt 
skadd (2) 

8 Fjerne farlige 
hinder innenfor 
sikkerhetssone
n 

4. Utforkjøring 
på E16 

Utforkjøring 
av kjøretøy 
pga. skrens, 
unnamanøver,  
dårligere 
veggrep på 
bru enn på 
veg. Gjelder 
særlig bruer i 
kurve 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

4  

5. Kryssulykke 
E16  

Overholder 
ikke vikeplikt 
i kryss eller 
rundkjøring  

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5 Lav hastighet 

6. Påkjøring 
bakfra E16  

Fører er 
uoppmerksom 
og kjører i 
forankjørende 

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5  
Lav hastighet 
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Tabell 10 4-2: Uønskede hendelser i driftsfasen, trafikkulykker  

 

Nr Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Påkjørsel 
myke 
trafikanter 

Blandet 
trafikk, 
smal veg, 
blindsone 
på store 
kjøretøy, 
glatt 
vegbane, 
feil på 
kjøretøy, 
førerfeil 
etc. 

Skjer hvert 10. – 
20. år (3) 

Menneske: drept 
(3) 

Før 
tiltak: 9 

Forutsatt: 
planlegging av 
anleggstrafikk 
(faseplan), 
skilting,  
Årsaksredusere
nde: lavere 
fartsgrense i 
anleggsperioden, 
annonsering og 
informasjon 

Skjer hvert 20. – 
60. år (2) 

Etter 
tiltak: 6 

2. Trafikkulyk
ke på 
vegnettet i 
anleggs-
perioden 
som følge av 
anleggstrafi
kk. 

Endret 
kjøremøns
ter, litt 
dårligere 
standard  

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere skadd 
(1) 

4 Forutsatt: 
planlegging av 
anleggstrafikk 
(faseplan), 
skilting,  
Årsaksredusere
nde: lavere 
fartsgrense i 
anleggsperioden, 
annonsering og 
informasjon 

 

 

bakfra 
7. Kollisjon ved 

fletting E16 
Kollisjon 
mellom to 
kjøretøy ved 
fletting ved 
avslutningen 
av 
trefeltstreknin
gene /fra 
havarilommen
e og inn på 
veg 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

4 Lav hastighet 

8. Viltpåkjørsel 
mer 
krysninger 
mot 
Kleggerudkry
sset og mer 
øst for Olum 

Vilt bruker tid 
på å krysse 
midtdeler, 
manglende 
viltgjerde 

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5 Ikke planter i 
rundkjøring 
som tiltrekker 
seg vilt 
Grovpukk i 
grøft   
Viltporter 
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 Anleggsarbeid 4.7

 

Tabell 4-11: Uønskede hendelser, anleggsfasen  

 

 

Beskrivelse 

I forbindelse med ROS-analysen er det registret åtte trafikkulykker innenfor gul sone med 

risiko for mennesker hvor tiltak skal vurderes. Av disse er tre uønskede hendelser i tilknytning 

til anleggsfasen og fem i driftsfasen. I utgangspunktet skal vegprosjekteringen resultere i et 

tilstrekkelig lavt risikonivå når håndbøker følges, men det er viktig å etterprøve de lokale 

tilpasningene. Det er foreslått ekstra informasjon til beboere i forbindelse med 

anleggsperioden. 

 Sårbare objekter 4.8

 

Støy, naturmiljø  

Når det gjelder spredning av uønskede arter og eventuell forstyrrelse av eller skade på 

naturmiljø/fauna grunnet støy og vibrasjoner, forutsettes det at temaene vil bli tilstrekkelig 

behandlet i plan for ytre miljø (YM-plan) som skal utarbeides som en del av reguleringsplanen. 

Verdifulle områder er kartlagt under tema naturmiljø i konsekvensutredningen. Plager for eller 

skader på omgivelsene håndteres gjennom egne forskrifter som for eksempel 

støyretningslinjer. Dette gjelder både i forhold til miljøet og i forhold til mennesker (naboer). 

I dette kapittelet ses det først og fremst på trafikkulykker i driftsperioden. I anleggsfasen er det 

ikke gått detaljert inn i forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som for eksempel 

skyldes avvik fra HMS-rutiner. Et viktig unntak er at det ses på mulige hendelser som involverer 

og gir konsekvenser for viktig infrastruktur, dvs. jernbanelinjen og høyspentledning som 

krysser planområdet. 

 

Nr Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 
 

1. Arbeidsulyk
ke ved 

bygging av 
bro over 

jernbanen, 
fall av 

element 
og/eller 

menneske 

Arbeid over 
jernbanen 

Skjer hvert 20. – 
60. år (2) 

Skade på tog, 
maskiner, 
personer, 
kjøreledning, 
driftsstans i flere 
døgn. 
Menneske: drept 
(3) 

6 Forutsatt: SJA, HMS-
fokus, entrepenør 
(HMS), SHA-plan 
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 Naturtyper og spredning av uønskede arter 4.9

Det foreligger flere naturtyper innenfor planområdet, dette beskrives mer inngående i 

planbeskrivelsen og kommunedelplanen med konsekvensutredning mellom Eggemoen og 

Olum vedtatt 2013.    

 

Tabell 4-12: Uønskede hendelser, anleggsfasen, naturtyper 

1. Skade på 
naturtyper 
(rødlisteart
er)  
Søtbakkdale
n, 
Svenådalen, 
Moselva  

Tilrigging – 
går utenfor 
avsatt 
område for 
rigg  

Skjer hvert 1-5 
år (5) 

Betydelig 
miljøskade 
(2) 

Før 
tiltak: 10 

Holder rigg på 
nedstrøms, YM-plan, 
rigg- og 
marksikringsplan,  
merke i felt, kart, 3D-
modell 
også hensynssonene, 
sanksjoner/bøter, 
oppfølging, tilsyn, 
alpingjerder, 
byggherrens 
kontrollplan  

Etter tiltak:  
Skjer hvert 5. – 
10. år (4)  

Etter 
tiltak: 8 

2. Spredning 
av 
uønskede 
arter 

Manglende 
kartlegging
/prøvetakin
g   

Skjer hvert år (6) Alvorlig 
miljøskade 
(3) 

Før 
tiltak: 18 

Rigg- og markplan, 
kartlegging, masser 
samles og merkes, ikke 
blanding med andre 
masser, se YM-plan, 
kontrollplan, regulere 
tilstrekkelig areal for 
rigg  

 

 

Vassdrag  

Det må tas spesielle hensyn til vassdragene i områder med nærføring og direkte inngrep.Dette 

er spesielt viktig for de fiskeførende vassdragene (Randselva, Moselva, Vangselva,Svenåa). 

Moselva, Svenåa og Vangselva er klassifisert som viktige gytebekker for storørretstammen i 

Randsfjorden (12). Bekkene krysses i hovedsak på bro. Øvrige bekkeløp krysses med kulvert. 

Ingen av resipientene er betegnet som spesielt sårbare i forhold til vannkvalitet, men 

partikkeltilførsel til vassdraget kan ha konsekvenser for fisk i alle de fiskeførende bekkene og 

elvemusling i Randselva. 

 Under undersøkelser våren 2012 ble det registrert elvemusling, både levende muslinger og 

skall, innenfor den aktuelle delen av Randselva. Det er sannsynlig at utberedelsen er større i 

området, men deler av elva kunne ikke undersøkes på grunn av strømforholdene. Siden hele 

den undersøkte strekningen innehar goda biotopkvaliteter og flekkvise observasjoner av 

elvemusling, vurderes det at arten er vanlig forekommende langs hele den undersøkte 



  multiconsult.no

  4 Risikoforhold

 

122674-PLAN-RAP-01 7. april 2014 / 01 Side 29 av 40 

strekningen. både nær selve brustedet og nedstrøms (3). Den aktuelle delen av Randselva har 

også gode gyte- og oppvekstområder for ørret (3). Ørretstammen på denne strekningen er i 

hovedsak stasjonær elveørret med størrelse opp til 1 kg, og ikke storørret fra Tyrifjorden, 

sistnevnte går kun opp til Viulsfoss. Ved etablering av bru vil det ikke bli inngrep i selve 

elveløpet/bekkeløpet, men inngrep i nærliggende arealer kan medføre partikkeltransport ut i 

vassdraget ved nedbør. I Randselva vil det i tillegg bli arbeid med erosjonssikring som berører 

selve elveløpet. 

Kulturminner 

Det er flere registrerte kulturminner innenfor planområdet, dette beskrives i planbeskrivelsen 

og kommunedelplan med konsekvensutredning mellom Eggemoen og Olum. Automatisk 

fredede kulturminner skal ikke bli berørt av anleggsarbeidsarbeidet såfremt det ikke er gitt 

dispenasjon for inngrep. Båndlagte kulturminner som ligger inn mot anleggsområder skal 

beskyttes med gjerde i anleggsperioden. Nødvendige sikringstiltak skal fremgå av rigg- og 

marksikringsplanen.  

 

Tabell 4-13: Uønskede hendelser i forbindelse med anleggsfasen, kulturminner  

 

J

e

r

n

b

a

n

e

Jernbanetrafikk 

Jernbaneverket har i høringsuttalelsene presisert at i forbindelse med kryssing av jernbanen 

ved Kistefoss må tekniske krav knyttet til frihøyde og avstand til høyspentanlegg være 

tilfredsstilt. Det samme gjelder sikring mot jernbane og forhold knyttet til stabilitet og 

avrenning. Tiltaket må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftstans på jernbanen. 

I dag går det kun godstrafikk på jernbanen mellom Roa og Hønefoss. Dersom uønskede 

hendelser medfører stans i jernbanetrafikken har dette konsekvenser i form av at det blir en 

høyere belastning på jernbanestrekningen Oslo – Drammen, og at gods i stedet må fraktes 

med lastebiler. Dette gir flere trailere på veinettet og lengre transporttid for gods. Arbeidet i 

forbindelse med utbedring av jernbaneundergangen ved fv. 241 er planlagt å vare kun en helg. 

Arbeidet med Kistefossveien vil ta lengere tid.  

 

Høyspent  

Vegtraseen krysser en rekke høyspentlinjer. Det er restriksjoner på aktivitet og anlegg i 

nærområdet til linjene i varierende utstrekning med linjenes størrelse. Det vil bli behov  for 

1. Skade på 
kulturmin
ne  

Manglende 
informasjon 
eller 
merking, 
uregistrert 
kulturminn
e 

Skjer hvert 1. – 5. 
år (5) 

Kulturminne 
går tapt 
Betydelig 
miljøskade 
(2) 

Før 
tiltak: 10 

Årsaksreduserende: 
Merking, innmåling, 
marksikringsplan, 
informasjon og 
opplæring, rutiner 
dersom nye 
kulturminner påtreffes 
Byggherrens 
kontrollplan 

Etter tiltak:  
Skjer hvert 5.- 10. 
år  

Etter 
tiltak: 6 
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dialog i forbindelse med anleggsaktivitet og plassering av for eksempel lysmaster. Noen av 

linjene skal legges i kabel. Områdene med høyspent omfattes av de til en hver tid gjeldende 

sikkerhets- og avstandsregler for høyspentledning. Arbeid innenfor hensynssonen skal avklares 

med linjeeier før tiltaket kan igangsettes.  

 I anleggsfasen vil graving i nærheten av høyspentlinje utgjøre en viss risiko for skader på disse 

innretningene, og det er viktig å gjennomføre anleggsfasen slik at slike hendelser ikke oppstår. 

Dette er risiko som kommer inn under entreprenørs arbeid.  

 Oppsummering 5

 Anleggsfasen 5.1

 

 
Nr 
 

Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Utvasking og 
utglidning av 
masser 

Ekstrem-
nedbør, 
vegetasjon 
er fjernet, 
store åpne 
flater 

Skjer hvert år 
(6) 

Finstofftilførsel 
til elva.  
Registrerbar 
miljøskade (1) 

36 Årsaksredus
erende: 
Avskjæringsgr
øfter, beholde 
vegetasjon, 
geonett.  
Konsekvensr
ed.: Rask 
reetablering 
av vegetasjon 

2. Brufundament
ering gir 
forurensning, 
finstoff og 
sement ut i elva 

 

Anleggs-
aktivitet 
ved elv, 
pelearbeid
er og 
plastring 

Skjer hvert år 
(6) 

Fisk, 
muslinglarver og 
vannlevende 
organismer dør 
Betydelig 
miljøskade (2) 

Før 
tiltak: 12 

Forutsatt: 
Gode 
arbeidsrutiner
, følge YM-
plan. 

Årsaksredus
erende: 
Pilarer lengst 
mulig unna 
elv, ta hensyn 
til 
nedbørsmeng
der og 
flomsituasjon. 
Etablere 
barriærer 
fram til elva, 
bevare mest 
mulig 
vegetasjon, 
byggherrens 
kontrollplan 

Etter tiltak: 
Skjer hvert 5- 
10. år (4) 

Etter 
tiltak: 8 
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3. Utgliding av 
masser i 
elveskråningen 
ved Randselva  

Skråninge
n gjøres 
brattere 
ved 
anleggs-
virksomhe
t. 

Dårlig 
overflates
tabilitet 

Skjer hvert 5. – 
10. år (4) 

Maskin kan rase 
ned i skråning, 
ev. ut i elva. 
Person kan bli 
tatt av ras, 
skader på 
høyspent, 
oppstuving i elva, 
finstofftilførsel til 
elv.  
Menneske: drept 
(4) 
Miljø: Betydelig 
miljøskade (2) 

Før 
tiltak: 12 

Forutsatt: 
Marksikringsp
lan, beholde 
vegetasjon der 
mulig. 
Årsaksredus
erende: Ikke 
øke vinkel på 
skråningen. 
Konsekvensr
ed.: 
Ferdselsrestri
ksjoner i 
skråningen. 
Sikre skråning 
med gjerde på 
toppen 
 

Etter tiltak: 
Skjer hvert 20. 
– 60. år (2) 

Etter 
tiltak: 8 

4. Flom i 
Randselva 

Mye 
nedbør, 
snøsmelti
ng 

Skjer hvert 5. – 
10. år (4) 

Utvasking rundt 
brufundamenter, 
utglidning av 
masser. 
Registrerbar 
miljøskade (1) 

4 Årsaksredus
erende: 
Nedtapping i 
forkant av 
forventede 
flomperioder 
Konsekvensr
ed.: 
Erosjonssikrin
g, 
vassdragsman
øvrering 

5. Forurensning 
av 

vassdrag/drikk
evann 

Alunskifer 
i kontakt 
med luft el 
vann pga 
feil 
håndterin
g ved 
anleggsar
beid.  
Alunskifer 
på feil 
sted, 
avrenning 
mot 
vassdrag 

Skjer hvert 10. 
- 20. år (3) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

6 Forutsatt: 
Tiltak for 
håndtering av 
alunskifer, 
etablere 
rutiner, 
byggherrens 
kontrollplan 
Dersom 
brønner 
forurenses vil 
det være 
aktuelt å 
erstatte 
brønner. 
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6. Forurensning 
av brønner 

(kun 2 
registrert nært 

trase) 

Rystelser i 
grunnen, 
rister løs 
partikler i 
grunnvan
net 
(fraksjone
r) 

Skjer hvert 10. 
– 20. år (3) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

3  

7. Skade på 
kulturminne  

Manglend
e 
informasj
on eller 
merking, 
uregistrer
t 
kulturmin
ne 

Skjer hvert 1. – 
5. år (5) 

Kulturminne går 
tapt 
Betydelig 
miljøskade (2) 

Før 
tiltak: 10 

Årsaksredus
erende: 
Merking, 
innmåling, 
marksikringsp
lan, 
informasjon 
og opplæring, 
rutiner 
dersom nye 
kulturminner 
påtreffes 
Byggherrens 
kontrollplan 

Etter tiltak:  
Skjer hvert 5. – 
10. år  

Etter 
tiltak: 6 

8. Arbeidsulykke 
ved bygging av 

bro over 
jernbanen, fall 

av element 
og/eller 

menneske 

Arbeid 
over 
jernbanen 

Skjer hvert 20. 
– 60. år (2) 

Skade på tog, 
maskiner, 
personer, 
kjøreledning, 
driftsstans i flere 
døgn. 
Menneske: drept 
(3) 

6 Forutsatt: 
SJA, HMS-
fokus, 
entrepenør 
(HMS), SHA-
plan 
 
 
 

9. Påkjørsel myke 
trafikanter 

Blandet 
trafikk, 
smal veg, 
blindsone 
på store 
kjøretøy, 
glatt 
vegbane, 
feil på 
kjøretøy, 
førerfeil 
etc. 

Skjer hvert 10. 
– 20. år (3) 

Menneske: drept 
(3) 

Før 
tiltak: 9 

Forutsatt: 
planlegging av 
anleggstrafikk 
(faseplan), 
skilting,  
Årsaksredus
erende: 
lavere 
fartsgrense i 
anleggsperiod
en, 
annonsering 
og 
informasjon 

Skjer hvert 20. 
– 60. år (2) 

Etter 
tiltak: 6 

10. Trafikkulykke 
på vegnettet i 
anleggsperiode
n som følge av 
anleggstrafikk. 

Endret 
kjøremøns
ter, litt 
dårligere 
standard  

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

4 Forutsatt: 
planlegging av 
anleggstrafikk 
(faseplan), 
skilting,  
Årsaksredus
erende: 
lavere 
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fartsgrense i 
anleggsperiod
en, 
annonsering 
og 
informasjon 

11. Utslipp til 
elver/bekker i 
forbindelse 
med 
anleggsarbeid  

Lekkasje 
av 
olje/diesel 
fra 
anleggsma
skin 

Skjer hvert år 
(6) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

6 Oppsamlingsu
tstyr, lenser 
tilgjengelig   

12. Forurenset 
masse av 
avveie   
 

Manglend
e 
kartleggin
g/prøveta
king   

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

8 Kartlegging, 
registrering, 
varsling ved 
oppdaget 
nedgravd tank 
 
 
 
 
 
 

13. Skade på 
naturtyper 
(rødlistearter) 
Søtbakkdalen, 
Svenådalen, 
Moselva  

Tilrigging 
– går 
utenfor 
avsatt 
område 
for rigg  

Skjer hvert 1-5 
år (5) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

Før 
tiltak: 10 

Holder rigg på 
nedstrøms, 
YM-plan, rigg- 
og 
marksikringsp
lan,  merke i 
felt, kart, 3D-
modell 
også 
hensynssonen
e, 
sanksjoner/bø
ter, 
oppfølging, 
tilsyn, 
alpingjerder, 
byggherrens 
kontrollplan  

Etter tiltak:  
Skjer hvert 5. – 
10. år (4)  

Etter 
tiltak: 8 

14. Spredning av 
uønskede arter 

Manglend
e 
kartleggin

Skjer hvert år 
(6) 

Alvorlig 
miljøskade (3) 

Før 
tiltak: 18 

Rigg- og 
markplan, 
kartlegging, 
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g/prøveta
king   

Skjer hvert 20 
–  
60 år (2) 

Etter 
tiltak: 6 

masser samles 
og merkes, 
ikke blanding 
med andre 
masser, se 
YM-plan, 
kontrollplan, 
regulere 
tilstrekkelig 
areal for rigg  

 

 

 Driftsfasen 5.2

 

Tabell 5-1: Oppsummering av risiko for mennesker 

 

Nr 
 

Uønsket 
hendelse 

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak 

1. Møteulykke på 
fv.241  

 

Bilist 
kommer 
over i 
motgåend
e kjørefelt 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. hardt skadd 
(2) 

8 Hastigheten 
settes ned til 
40 km/t  
Prosjektering: 
Opphøyd 
gangfelt, bedre 
kurvatur og 
belysning 

2. Møteulykke på 
ny E16  

Bilist 
velger feil 
i 
kryss/feil 
opp på 
ramper og 
kommer 
på feil side 
av 
midtdeler
en 
(ved 
prosjektsl
utt ved 
Olum ) 
 

Skjer hvert 10 
– 20 år (3) 

Msk. drept (3) Før 
tiltak: 9 

Høyere risiko i 
starten 
Utforme 
kryssene slik at 
det ikke skjer, 
god avbøyning 
på 
rundkjøringer, 
skilting og 
oppmerking på 
ramper.    

Etter 
tiltak: 6 

3. Utforkjøring på 
tilførselsveg/fy
lkesveg fv.241 
 

Utforkjøri
ng av 
kjøretøy 
pga. 
skrens, 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. hardt skadd 
(2) 

8 Fjerne farlige 
hinder 
innenfor 
sikkerhetssone
n 
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unnamanø
ver 

4. Utforkjøring på 
E16 

Utforkjøri
ng av 
kjøretøy 
pga. 
skrens, 
unnamanø
ver,  
dårligere 
veggrep 
på bru 
enn på 
veg. 
Gjelder 
særlig 
bruer i 
kurve 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

4  

5. Kryssulykke 
E16  

Overholde
r ikke 
vikeplikt i 
kryss eller 
rundkjøri
ng  

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5 Lav hastighet 

6. Påkjøring 
bakfra E16  

Fører er 
uoppmerk
som og 
kjører i 
forankjøre
nde bakfra 

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5  
Lav hastighet 

7. Kollisjon ved 
fletting E16 

Kollisjon 
mellom to 
kjøretøy 
ved 
fletting 
ved 
avslutning
en av 
trefeltstre
kningene 
/fra 
havarilom
mene og 
inn på veg 

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

4 Lav hastighet 

8. Forurensning 
av Randselva 
og de øvrige 
vassdragene 

Lastebil 
med olje 
eller gass 
velter og 
fører til 
utslipp til 
natur/dri
kkevann  

Skjer sjeldnere 
enn hvert 60 år 
(1) 

Msk. drept (3) 3  

9. Viltpåkjørsel 
mer krysninger 
mot 

Vilt 
bruker tid 
på å 

Skjer hvert 1 – 
5 år (5) 

Msk. lettere 
skadd (1) 

5 Ikke planter i 
rundkjøring 
som tiltrekker 
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Kleggerudkryss
et og mer øst 
for Olum 

krysse 
midtdeler, 
manglend
e 
viltgjerde 

seg vilt 
Grovpukk i 
grøft   
Viltporter 

10. Vann inn på 
eiendommer, 
erosjon langs 
vassdrag  

Utvasking 
av 
fyllinger/
bekkedrag
/rør som 
blir tett 
grunnet 
dårlig 
drift.  
Spes. på 
bro over 
Randselva 
og de 
øvrige 
bekkene, 
vann ned 
på 
skråninge
n  

Skjer hvert 5 – 
10 år (4) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

4  

11. Utgraving/ras i 
Randselva og 
større 
skjæringer 
(senere 
mulighet for 
ras i skråning 
og fare for 
fundamenter)  

Ekstremfl
om, 
plastring  

Skjer hvert 10 
– 20 år (3) 

Registrerbar 
miljøskade (1) 

3 Inspeksjon, 
rutiner ved 
kraftig nedbør  
Forutsetning: 
tiltaket skal 
ikke påvirke 
Randselva  

12. Beredskapskjø
retøy kommer 
ikke fram 
grunnet kø og 
midtdeler.  

Trafikkuly
kke 
beredskap 
kommer 
ikke fram  

Skjer hvert 10 
– 20 år (3) 

Msk. hardt skadd 
(2) 

6 Åpning i 
midtdeler må 
plasseres 
riktig/iht. 
prosjektering  
Tilstrekkelig 
bredde på 
veiskulder på 
utsiden av 
hvitstripa.  
Vurdere om 
vegskulder bør 
brøytes på 
vinteren.  
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 Konsekvenser for mennesker 5.3

 Anleggsfasen 5.3.1

For øvrig er det ikke gått detaljert inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, for 

eksempel arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet.  

Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet vil det utarbeides faseplaner som styrer 

trafikkavvikling med etablering av sikre omkjøringsveger.  

 

Tabell 5-2: Oppsummering av risiko for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1: Menneske:  
Lettere skadd  

 

2: Menneske:  
Hardt skadd  

 

3: Menneske:  
drept  

 

4: Menneske:  
Flere drept  

  

6: Skjer hvert år 

 
    

5: Skjer hvert 1.–5. 
år 

 

    

4: Skjer hvert 5.–
10. år 

10    

3: Skjer hvert 10.–
20. år 

    

2: Skjer hvert 20.–
60. år 

  3, 8, 9  

1: Skjer sjeldnere 
enn hvert 60. år  

    

 

 

 Driftsfasen 5.3.2

Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss risiko 

å bevege seg i trafikken. 

 

Tabell 5-3: Oppsummering av risiko for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1: Menneske:  
Lettere skadd  

 

2: Menneske:  
Hardt skadd  

 

3: Menneske:  
drept  

 

4: Menneske:  
Flere drept  

  

6: Skjer hvert år 

 
    

5: Skjer hvert 1.–5. 
år 

 

5, 6, 9    
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4: Skjer hvert 5.–
10. år 

4, 7 1   

3: Skjer hvert 10.–
20. år 

 12   

2: Skjer hvert 20.–
60. år 

  2, 3  

1: Skjer sjeldnere 
enn hvert 60. år  

  8  

 

 Konsekvenser for miljø  5.4

 Anleggsfasen 5.4.1

Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det en tiltaksplan for å 

unngå spredning av giftige stoffer. 

 

Tabell 5-4: Oppsummering av risiko for miljøet 

Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

1: Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år  

2: Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år  

3: Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år  

4: Svært alvor-
lig miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år  

6: Skjer hvert år 1, 11    

5: Skjer hvert 1.–5. år     

4: Skjer hvert 5.–10. år 4 2,7,12, 13    

3: Skjer hvert 10.–20. år 6 5   

2: Skjer hvert 20.–60. år   14  

1: Skjer sjeldnere enn hvert 
60. år  

    

 

 Driftsfasen 5.4.2

Tabell 5-5: Oppsummering av risiko for miljøet 

Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

1: Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år  

2: Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år  

3: Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år  

4: Svært alvor-
lig miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år  

6: Skjer hvert år     

5: Skjer hvert 1.–5. år     

4: Skjer hvert 5.–10. år 10    
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3: Skjer hvert 10.–20. år 11    

2: Skjer hvert 20.–60. år     

1: Skjer sjeldnere enn hvert 
60. år  

    

 

 Forebyggende/avbøtende tiltak 5.5

Det er ingen uønskede hendelser innenfor rød sone hvor tiltak skal foreslås. For alle hendelser 

med risikoverdi som tilsvarer gul sone er det vurdert tiltak som kan avbøte risikonivået slik at 

situasjonen skal kunne anses som tilfredsstillende. Tiltakene er nevnt i høyre kolonne i 

gjennomgangen i kapittel 4. 

 I forbindelse med anleggsfasen er det registrert 14 uønskede hendelser, hvorav fire hendelser 

har konsekvenser for mennesker og 10 hendelser har konsekvenser for miljøet. Det er ingen 

hendelser som kommer innenfor rød sone, men 12 av hendelsene kommer innenfor gul sone 

hvor tiltak må beskrives. 

I forbindelse med driftsfasen er det registrert 12 uønskede hendelser hvorav 10 har 

konsekvenser for mennesker og 2 for miljøet. Det er ingen hendelser som kommer innenfor 

rød sone. Av de 12 uønskede hendelsene er det registrert tre hendelser innenfor gul sone hvor 

tiltak må beskrives. 

Gjennomføres utbyggingen i tråd med gjeldende regelverk vil de påpekte hendelsene ikke 

utgjøre noen nevneverdig risiko. De identifiserte hendelsene representerer imidlertid forhold 

man bør ha spesielt fokus på i prosjekteringsfasen. Det er også pekt på risikoreduserende tiltak 

som vil begrense sannsynligheten for en uønsket hendelse ytterligere.  
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