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FORORD
Forslag til detaljreguleringsplan for kryssområdet E16 Glassverksvegen-fv. 241 Hadelandsvegen er utarbeidet av
Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker kommune, og med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7.
Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum–Kleggerud vedtatt i mars
2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud–Eggemoen vedtatt i Jevnaker kommune 05.02.13 og i
Ringerike kommune 31.01.13.
De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og gjennomføres som en del av
dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres tiltakene på dagens E16 mellom Verkevika og
Nybygget/Toso (PlanID 64, Avlastet veg), og vegen nedklassifiseres til fylkesveg etter ferdigstillelse av tiltakene.
Viken fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16 mellom
Eggemoen og Olum.
Denne ROS-analysen er et vedlegg til forslag til reguleringsplan for «T-kryss Glassverksvegen/Hadelandsvegen»
i Jevnaker sentrum, Jevnaker kommune.
Statens vegvesen, Divisjon utbyggingsområde sørøst har hatt oppdraget med å lage reguleringsplanen i
samarbeid med NIRAS Norge AS på tekniske fag. Planen vil inngå som en del av det samlet prosjekt for avlastet
veg gjennom Jevnaker. Endring av tidligere løsning fra vedtatte planID64 er vurdert med bakgrunn i å sikre en
bedre trafikal løsning for krysset mellom Hadelandsvegen og Glassverksvegen.
ROS-analysen er skrevet av prosjekt- og prosjekteringsleder Theis Tarp Rasmussen, NIRAS Norge AS.
Statens vegvesen, avdeling utbyggingsområde sørøst er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet har vært
Cassandra Mood Hummel. NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver.
Eventuelle spørsmål som gjelder detaljreguleringsplanen rettes til:
Statens vegvesen
ved Cassandra Mood Hummel
e-post: Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
Tlf: 94204449

Jevnaker kommune
ved Andreas Lervåg Solberg
e-post: Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf: 47758663

Jevnaker, 09.05.2021
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SAMMENDRAG
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge risikobildet, innhente faglige vurderinger om beredskapsmessige
forhold, sannsynlighet, konsekvens og ev. tiltak. Ved utarbeidelse av reguleringsplanforslaget for nytt T-kryss
Hadelandsvegen/Glassverksvegen i Jevnaker Kommune er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse). Denne er utarbeidet/utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (DSB, april 2017), Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018) og
etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §43).
Et viktig moment i risiko- og sårbarhetsanalysen er at vegplanleggingen tar hensyn til forventede
klimaendringene i området, ettersom det er i planfasen man har mulighet til å begrense sårbarheten i
forbindelse med klimaendringer. Det er gjort via kilder for klimainformasjon og anbefalinger, gitt i DSB din
veileder, om hvordan man skal ta med slik informasjon i analysen. Tidsperspektivet som er gitt, står i forhold til
dimensjonert levetid for prosjektet. Jamfør Meld.St. 33 (2012–2013) «Klimatilpasning i Norge» hvor det
anbefales det å ta utgangspunkt i de mest konservative framskrivningene. Det vises til rapporten for nærmere
beskrivelse av metode, datagrunnlag og øvrige detaljer.
Det ble avholdt et eget ROS-møte den 08.03.2013 for Avlastet veg planen, gjennom Jevnaker (PlanID 64). Det
var i dette møte deltakelse fra Statens vegvesen og Multiconsult. ROS-analysen utarbeidet med bakgrunn i
dette møtet, er nå revidert og tilpasset ny detaljreguleringsplan for nytt T-kryss
Hadelandsvegen/Glassverksvegen. Videre er analysen basert på vegvesenets og rådgivers erfaring med
risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet.
Det er for denne planen (PlanID 82) avholdt et eget ROS-seminar med deltakelse fra Statens vegvesen og
NIRAS. Gjennomgangen av de ulike risiko- og sårbarhetsforholdene og utformingen av sjekklisten, samt
risikoskjema er blitt gjort med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin
veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Tilpasninger er gjort for å bedre passe til
vegprosjekter og Statens vegvesen som vegeier. Det er også viktig og vesentlig for arbeidet, med de
tilknytninger som er sett sammen ned ROS-analysen utarbeidet for PlanID 64 Avlastet veg. Dette fordi
prosjektet skal ses i sammenheng med PlanID 64 i en senere byggeplan og utførelsesfase.
ROS-analysen baserer seg på en risikomatrise som er inndelt i sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynlighetsvurderingen er delt inn i seks klasser, mens det benyttes fire konsekvensklasser. Arbeidsgruppen
på ROS-seminaret kom fram til at det er ingen uønskede hendelser som fører til at det må gjennomføres
avbøtende tiltak for å redusere risikoen.
De største bidragsyterne til risiko er hendelser knyttet til anleggsfasen og etablering av T-kryss på
Hadelandsvegen/Glassverksvegen. Det vurderes utefra gjennomførte ROS analyse ikke at det er noe risikoer
som utgjør en stor risiko for liv og helse, også for 1. person, eller økonomiske verdier. Det er risikoer som skal
håndteres gjennom prosjektering av byggeplan, men alle kan reduseres/fjernes med enkle tiltak. Mesteparten
av de risikoer som er kommet opp knytter seg til at det er mye teknisk infrastruktur i planområdet. Det må
utføres egne risikovurderinger som fokuserer på dette i byggefasen. Tett dialog med kabeletater og Jevnaker
kommune vil være en vesentlig del av arbeidet med utarbeidelse av byggeplanen og under utførelsen. Det har i
denne fasen av prosjektet vært tett dialog med kommunen og det anbefales på det sterkeste at denne tette
dialogen fortsetter i senere prosjektfaser.
Når det etableres nytt T-kryss og helningen på særlig Hadelandsvegen bedres vurderes det at
trafikksikkerheten bedres betraktelig for alle trafikantgrupper, sammenlignet med 0-alternativet (dagens
situasjon). Som en del av planen etableres det også fortau langs Hadelandsvegen som kobles sammen med ny
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gang- og sykkelveg langs fv. 241. Dette tiltaket ses som et stort trafikksikkerhetsmessig løft for Jevnaker og
særlig trafikksikkerheten knyttet mott myke trafikanter vil få et løft.
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste og risikoforhold som
er utredet i foreliggende dokumenter fra arbeidene med reguleringsplanen pr. mai 2021:
Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell og snø)
•
•
•

Bortfall av energiforsyning
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. Vurdering av
sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. Risiko for
den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med kategoriene grønn, gul og rød risiko. For
hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes,
mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under, med forslag til risikoreduserende tiltak.
Tabell 1. Risikomatrise med resultater fra sjekkliste (vedlegg 2).

Uønsket hendelse

Risiko
Liv/
helse

Skred (kvikkleire, jord, stein,
fjell og snø)

Forslag til risikoreduserende tiltak
•
Stabilitet

Materielle
verdier
•

•
•

Bortfall av energiforsyning

•
•
•
•

Svikt i vannforsyning

•
•
•
•

Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering

•

Oppfølging av råd i geoteknisk vurderingsrapport, bl.a.
supplerende grunnundersøkelser. Før oppstart av
anleggsarbeider skal det vurderes om det er behov for
ytterligere tiltak.
Unngå at det tillates tiltak utenfor planområdet som kan
påvirke områdestabiliteten i planområdet.
Unngå å fjerne mere av dagens vegetasjon i området enn
det trengs.
Kartlegging av strømforsyning i området
Befaring før oppstart av byggeplanens prosjektering
Befaring ifm. Oppstart bygging, samt utarbeidelse av
prosedyre for håndtering av eventuelle utilsiktede
hendelser.
Dialog med relevante netteier og sikre riktig tiltak gjøres
før oppstart bygging
Karlegging av alle ledninger, kummer, etc. før oppstart av
prosjektering for byggeplan.
Ved gravearbeider skal det graves med mindre maskiner
inntil ledninger er lokalisert og sikret.
Før arbeidet starter opp skal det være en plan som sikrer
at utbedring av skader skjer raskt og uten opphold.
Det skal utarbeides SJA for alle arbeider og
arbeidsoperasjoner.
Samme som for vannforsyningen.

Ved oppfølging av foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å være akseptabel.
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1. INNLEDNING
1.1. ROS-ANALYSE
I forbindelse med alle planforslag skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. plan- og
bygningslovens § 4-3.
§ 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.
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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1.2. BAKGRUNN
E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige og innehar flere strekninger med stort behov for
utbedringstiltak. En av disse strekningene er fra Eggemoen til Olum. I 2010 ble det igangsatt et planarbeid
av Statens vegvesen for å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker. Kommuneplanen ble vedtatt i to
etapper i 2011 og 2013, henholdsvis i Jevnaker og Ringerike kommune.
Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres tiltakene på dagens E16 mellom Verkevika og Nybygget/Toso,
og vegen nedklassifiseres til fylkesveg. Viken fylkeskommune vil da bli ny vegeier, og vil ta over forvaltning
og drift av den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum. Gjennomgangstrafikk på dagens E16 vil overføres
til den nye vegen, og trafikken på dagens E16 vil bli tilnærmet halvert.
I 2015 ble det vedtatt en detaljreguleringsplan for vegnettet gjennom Jevnaker, dagens E16. De planlagte
tiltakene på strekningen skal inngå i prosjektet E16 Eggemoen-Olum, og gjennomføres som en del av
dette prosjektet. I etterkant av vedtatt detaljregulering har SVV både internt, og sammen med Jevnaker
kommune, hatt flere gjennomganger av de planlagte tiltakene, sett opp mot kostnader og tilgjengelige
midler. Konklusjonene fra disse gjennomgangene var at tiltakene som skulle gjennomføres måtte
prioriteres, slik at man sikret å få gjennomført de planlagte tiltakene og dermed prosjektets målsetning.
Det ble derfor fremmet en endring av gjeldende detaljregulering. Endringen av reguleringsplan for E16
Verkevika-Toso, planID 64, ble vedtatt 10. desember 2020.
Under kommunestyrets behandling av den nye reguleringsplanen, ble det fremmet av kommunestyret at
det var ønskelig at Statens vegvesen, som en videreføring av planvedtaket for planID 64, planla og
tilrettela for en ny bedret kryssløsning for Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16), øst for
jernbaneundergangen.

Figur 1 - Situasjonskart, Gul strek viser Avlastet veg PlanID64, rosa prikk viser planlagt T-kryss og rød strek viser ny E16 mellom Eggemoen-Olum
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2. METODE
2.1. PLANPROGRAM
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).

2.2. AVGRENSNING AV TEMA
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.
Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2017) og gjennomgang av prosjektet
på ROS-seminar hos Statens vegvesen.

2.2.1. SÅRBARHET
Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og influensområdet, er omtalt i
konsekvensutredningen. ROS-analysen behandler ikke konsekvenser for kulturminner, men ser likevel på
enkelte hendelser som for eksempel kan skade naturverdier.

2.3. ROS-METODIKK
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kommunale risikoog sårbarhetsanalyser (1). 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 V721 Risikovurderinger i
vegtrafikken (2). 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.
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.
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Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som havner i
øvre høyre 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.
I PBL §4-3 stilles det krav om å gjennomføre ROS-analyse i planarbeidet. Hensikten med å kartlegge og
analysere risiko- og sårbarhetsforhold er å lage en god og realistisk fremstilling av risikobildet og å
foreslå eventuelle risikoreduserende tiltak. Det er knyttet en relativt stor usikkerhet til analysen fordi det
handler om fremtiden og det kan oppstå andre typer hendelser enn dem vi kjenner til i dag.
En ROS-analyse skal:
•
•
•
•
•
•
•

Beskrive systemet og gi en realistisk fremstilling av risikobildet
Vurdere hvorvidt den planlagte veien vil medføre endret risiko for mennesker, miljø eller
materielle verdier og lete etter svakheter i foreslåtte planløsninger
Identifisere risikoobjekt
Identifisere sårbare objekt
Anslå fremtidig sannsynlighet og konsekvens basert på eksisterende statistikk og annen
kunnskap og vurdere hvilken risiko mulige uønskede hendelser representerer
Foreslå forebyggende, sannsynlighetsreduserende, skadereduserende og rednings- og
beredskapsmessige tiltak
Kunne brukes som underlag for beslutninger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging»
(revidert 2017) er brukt som grunnlagsmateriale. Under vises en stegvis fremgangsmåte for å
gjennomføre en ROS-analyse, se Figur 2. Denne rapporten er en kvalitativ grovanalyse.

Figur 2: Trinnene i ROS-analysen, jfr. DSBs «Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging», rev. 2017
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Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede hendelser.
Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS-analyse, vurdering av
om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige terrengformasjoner med betydning for
naturfarer, etc.
Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de
aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets/objektets evne
til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av kategoriene i
tabellen under.
Tabell 2: Sannsynlighetskategorier

SANNSYNLIGHET

TIDSINTERVALL

SANNSYNLIGHET PR. ÅR

Høy

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Middels

1 gang i løpet av 10-100 år

1-10 %

Lav

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år

< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:
Tabell 3: Matrise for fastsetting av konsekvens

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper

Store

Middels

Små

Liv og helse

Ulykke med dødsfall eller
personskade som medfører
varig mén; mange skadd

Ulykke med
behandlingskrevende skader

Ingen alvorlige/ få/små
skader

Stabilitet

System settes varig ut av drift.

System settes ut av drift over
lengre tid

Systembrudd er uvesentlig

Materielle verdier

Uopprettelig skade på eiendom

Alvorlig skade på eiendom

Uvesentlig skade på
eiendom

Side 12 av 39

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 4. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Tabell 4: Risikomatrise

KONSEKVENSER

Små

Middels

Store

Høy
(> 10%)

Middels

SANNSYNLIGHET

(1-10%)

Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil påvirke
usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av klimaendringer,
vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til framtidig sannsynlighet.
Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er beskrevet i skjemaet for
analyse av risiko for aktuelle hendelser.
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor det
vurderes hensiktsmessig, kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik at
det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Også
endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og løsmasseforhold
tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides faresonekart av
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personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder og kommuner kan
det allerede være utarbeidet faresonekart for bestemte områder forut for reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik sannsynlighet
for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser for flom som
normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom som kan medføre
fare for menneskeliv (S).
Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for øvrig
til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere forklaring av
forskriftens krav.
Tabell 5: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse
flom

Største nominelle
årlige sannsynlighet

Konsekvens

Type byggverk

F1

1/20

Liten

Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)

Middels

Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. bolig,
fritidsbolig campinghytte, skole og barnehage,
kontorbygg, industribygg)

Stor

Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, sykehus,
brannstasjon, politistasjon, sivilforsvarsanlegg,
avfallsdeponier som kan gi forurensningsfare)

(20-års flom)
F2

1/200
(200-års flom)

F3

1/1000
(1000-års flom)

Tabell 6: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse
flom

Største
nominelle årlige
sannsynlighet

Konsekvens

Type byggverk

S1

1/100

Liten

Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)

S2

1/1000

Middels

Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 personer eller
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige
konsekvenser (f.eks. boliger, kjedede boliger og blokker med
maksimum 10 boenheter, fritidsboliger, arbeids- og
publikumsbygg, brakkerigg og overnattingssted)

S3

1/5000

Stor

Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25
personer eller der det er store økonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede,
boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10 boenheter,
arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg.
Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn
25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal
beredskapsinstitusjon)

Side 14 av 39

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir vurdert
som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller ved å flytte
byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell faresone, men
fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko etter en faglig
vurdering.

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko for
enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for hver av
konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til risikoreduserende tiltak
oppsummeres.
Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen
Eksisterende barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en
uønsket hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens

Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risiko-reduserende
tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en
uønsket hendelse.

Sannsynlighet

Uttrykk for hvor trolig det er at en hendelse skjer og for hvor ofte
den opptrer.

Stabilitet

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på
grunn av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende
dekning av behov hos befolkningen.

System

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk
teknisk infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk
infrastruktur.

Sårbarhet

Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy
sårbarhet er det motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å
håndtere overvann.

Usikkerhet

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROSvurderingen.
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2.4. VURDERING AV RISIKO
Det er viktig å kartlegge hendelser som kan ha stor konsekvens - og spesielt hendelser som har stor
konsekvens samtidig som det er stor sannsynlighet for at den/de inntreffer. Frekvens/sannsynlighet vil
være ulik for hendelser knyttet til skred, flom, fremkommelighet og liv og helse. I vedlegg 1 vises et
utvalg tabeller som tar for seg sannsynlighet, hentet fra DSBs veileder (2017). En oversikt over
kategorisering av konsekvens, hentet fra SVVs veileder V712, vises i samme vedlegg.
Risikovurderinger skal gi beslutningsstøtte til prosjektleder/-eier i risikohåndteringen.

2.5. INFLUENSOMRÅDE
Analysen tar for seg planområdet der nytt T-kryss etablertes mellom Hadelandsvegen (fv. 241) og
Glassverksvegen (E16).

2.6. DATAGRUNNLAG
ROS-analysen tar utgangspunkt i planbeskrivelsen for T-kryss Glassverksvegen/Hadelandsvegen, planID
82. ROS-seminaret tok opprinnelig utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort tidligere i forbindelse med
ROS-analyse for kommunedelplan for E16 Eggemoen – Kleggerud og kommunedelplan E16 Jevnaker –
Olimb. Videre er analysen basert og revidert på Vegvesenets og rådgivers erfaring med risikoforhold ved
utbygging og drift av vegnettet.
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3. TILTAKET
3.1. PLANOMRÅDET

Figur 3 Planområdet med tekniske løsninger og planavgrensning vist i svart.

Reguleringsplanarbeidet for tiltakene på dagens veg har følgende målsetninger:
Reguleringsplanarbeidet har følgende målsetninger:
▪
▪
▪
▪

Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper
Trygge bomiljø langs den avlastede vegen.
Bedre overvannsproblematikken i området
Forbedre forholdene for trafikkavvikling ift. dagens kryss mellom Hadelandsvegen og
Glassverksvegen

Tiltakene skal bidra til en trafikksikker og forskjønnet veg hvor gående og syklende gis prioritet foran
gjennomfartstrafikk.
Planforslaget omfatter areal avsatt til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende E16 i form av utbedring av
dagens kryss mellom Hadelandsvegen (Fv. 241) og Glassverksvegen (E16). Vegen under jernbanen skal
senkes med ca. 30cm og dette får stor betydning for dagens kryss og særlig for gradient på vegen opp
Hadelandsvegen. Denne vegstrekningen har i dag større stigningen enn anbefalingene til regelverket, og
vil med senkningen få enda større stigning. Med bakgrunn i stigningsforholdene og dagens trafikale
forhold, er det utarbeidet forslag om å endre kryssets utforming og flytte T-krysset litt nord for å sikre
bedre stigningsforhold. I tillegg endres vegens utforming slik at gjennomkjørende trafikk er
Glassverksvegen, da denne vegen har den største trafikkmengden også i fremtiden.
Langs fv. 241 foreslås det at etableres busslommer i grensesnittet mellom detaljreguleringsplan for
Avlastet veg planID 64 og detaljreguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum PlanID 63, ved fv.241.
Busslommene vil prosjekteres og tilpasses innenfor regulert vegformål og den tekniske utførelsen vil
detaljeres i byggeplan. Det legges opp til et nytt sammenhengende fortau langs vestsiden av fv. 241.
Dette fører til en trafikksikker veg for gående til nærliggende busstopp.
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3.2. TILTAK PÅ AVLATET VEG OMFATTER:
Planforslaget omfatter:
•
•
•
•
•

Nytt fortau langs vestsiden av fv241
Tosidig busslomme ved Melkevegen
Ny belysning
Nytt overvann og drenssystem
Støyskjerming ved to lokaliteter

Med gjennomgående kantstein og oppstramming av kryssområder vil vegarealene og dens tilgrensede
eiendommer gis et estetisk løft. Mest mulig av tilgrensende, eksisterende vegetasjon søkes bevart.
For mere detaljert beskrivelse av tiltaket vises det til planbeskrivelsen, samt teknisk plan.
3.3. TRAFIKK:
3.3.1. DAGENS TRAFIKKSITUASJON
Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker varierer i størrelse og sammensetning. Figuren under viser
trafikktall som ÅDT i 2019. Tallene er hentet fra Nortraf. I 2019 var ÅDT gjennom planområdet 10 700
kjøretøy per døgn (kjt/d) på Glassverksvegen frem mot krysset ved Hadelandsvegen. For Hadelandsvegen
fra krysset og videre bort glassverksvegen er det registret en trafikkmengde på 10 119. For begge vegene
er det angitt en tungtrafikkandel på 9%. På fv. 241 var det 3066 kjt/d i 2019. I følge Nortraf er
tungtrafikkandelen gjennom planområdet ca. 8 %.

Figur 4 Trafikktall 2019 som ÅDT på delstrekninger. ÅDT 2019 kjøretøy/døgn
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Fartsgrensen er i dag 50 km/t gjennom planområdet både på fv. 241 Hadelandsvegen og på E16
Glassverksvegen. Langs dagens fv. 241 er det ikke etablert egen fortausløsning, denne starter først i
krysset ved Meieribakken og ned undergangen. Langs Glassverksvegen er det i dag fortau på nordøstsiden
av vegen og denne fortsetter ned mot undergangen hvor det er etablert gangfelt for kryssing av
vegbanen, fortauet er ensidig og fortsetter videre på samme side langs strekningen ved Hadeland
glassverk.
3.3.2. TRAFIKKULYKKER
Mellom 2000 og 2020 er det registrert 7 trafikkulykker innenfor planområdet. Mesteparten av ulykkene
skjer i krysset mellom Hadelandsveien og Glassverksvegen, eller i umiddelbar tilknytning til dagens kryss.
Øvrige ulykker er skjedd i kryssene Glassverksvegen/Sagvegen, samt i krysset
Hadelandsvegen/Melkevegen. Av kartet under ses det hvor ulykkene er registrert.

Figur 5 Oversikt over ulykker innenfor planområdet i perioden 2000-2020. Rød – Fotgjenger/myke trafikanter, Grønn – MC, Blå – Biltrafikk. Kilde:
vegkart.atlas.vegvesen.no
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3.4. KOLLEKTIVTRAFIKK
3.4.1. DAGENS SITUASJON
Kollektivtransporten på Jevnaker består hovedsakelig av busstilbud, da jernbanen gjennom Jevnaker kun
har godstrafikk. Fra Jevnaker til Gardemoen går det ekspressbuss som gjør at det er god forbindelse
mellom Jevnaker og flyplassen. Ekspressbuss til Oslo går fra Hønefoss, men det er lagt opp til
korresponderende lokalbusser fra Jevnaker. Lokalbusstilbudet har forholdsvis få avganger og er tilpasset
skolestart og skoleslutt på de ulike barne- og ungdomsskolene på Jevnaker, samt videregående skole på
Hadeland (Gran kommune) og Hønefoss. Det er bussoperatøren Brakar som kjører de lokale bussrutene
mellom Jevnaker og Hønefoss/Ringeriksregionen. Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvente, og de
fleste rutene har kun timesavganger på dagtid.
3.4.2. PASSASJERTALL FOR SKOLEELEVER
I henhold til tall fra Innlandet fylkeskommune transporteres rundt 260 skolebarn per dag til skoler i
området. Dette tallet omfatter barneskoleelever fra 1. trinn til og med 10. trinn. I tillegg kommer skyss til
videregående skoler. Skolene som det kjøres til i Jevnaker er Bergerbakken skole, Jevnaker skole,
Ringerike Steinerskole og Toso skole. I tillegg er det skoleskyss til Hadeland videregående skole på Gran og
Hønefoss videregående skole.
3.4.3. PASSASJERTALL FOR FLYBUSSEN
På flybussen transporteres det nærmere 100 passasjerer per dag og ca. 25 000 passasjerer per år.
3.4.4. BUSSTOPP LANGS E16 OG FV. 241
Kartutsnittet under viser busslommer og busstopp på begge sider av fv. 241 og E16. Ikke alle busstoppene
er «regulerte» busstopp med eget busskilt (512-skilt), men busstopp som har blitt etablert ved sedvane.

Figur 6 kartutsnitt som viser dagens busstopp langs fv241 og E16 i nærheten til nytt T-kryss mellom Hadelandsvegen (fv 241) og
Glassverksvegen (E16)
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For denne planen vil det være bussholdeplassene langs fv. 241 ved Grønland som blir berørt av tiltaket.
Busstoppet her er plassert i krysset mellom Hadelandsvegen og Melkevegen, rett i svingen på fv. 241.

Figur 7 Bilde av dagens sedvane busstopp ved krysset mellom Melkevegen og Hadelandsvegen (fv. 241)

Busstoppet er ikke markert og fungerer som nevnt som en sedvane stopp for rutebussen som går forbi.

3.5. GRUNNFORHOLD
3.5.1. BERGGRUNN
Utførte grunnundersøkelser har dokumentert stor løsmassemektighet. Informasjon om berggrunnen
innenfor planområdet vurderes ikke som relevant med tanke på de planlagte tiltak og behandles ikke
nærmere. For nærmere beskrivelse av planområdet vises det til beskrivelsen av de kvartærgeologiske
avsetningene i reguleringsplanens planbeskrivelse.
3.5.2. LØSMASSER
I følge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) består grunnen i planområdet av bresjø/innsjøavsetninger, mens områdene rundt er preget av bl.a. elveavsetning, vindavsetning og
breelvavsetning. Mektigheten til bresjøavsetninger kan være fra 0,5 m til flere ti-talls meter og massene
består typisk av finkornet materiale (silt/leire).
Sørøst for dagens T-kryss er det utført 5 totalsonderinger og 2 naverprøveserier som er dokumentert i
SVV datarapport «B10172-GEOT-1» fra 2020. Samtlige sonderinger er avsluttet 15-20 m under terreng
uten å treffe berg. Dypeste prøve er tatt ut 8,5 m under terreng. Prøveseriene indikerer vekslende lag
med sandig silt og siltig sand. Fra 6,5 m er det registrert noe innhold av leire i prøvene og på 8,5 m er
massene klassifisert som ren leire.
Nordvest for dagens T-kryss på strekningen langs Verkevika mot vest frem til bryggen er det utført 10
totalsonderinger, 2 naverprøveserier og 2 CPTu sonderinger som er dokumentert i SVV datarapport
«10346-GEOT-1» fra 2019. Samtlige sonderinger er avsluttet 16 m under terreng uten å treffe berg. CPTu
sonderingene er likeledes avsluttet 16 m under terreng. Dypeste prøve er tatt ut 14,5 m under terreng.
Prøveseriene indikerer vekslende lag av sand, silt og leire, med noe organisk innhold inntil rundt 8 m
under sjøbunn. Maksimalt påvist organisk innhold er 11,2%. Fra 12 m og nedover er massene klassifisert
som ren sand.
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Figur 8 Løsmassekart. Planområdet er skissert med svart stiplet linje. Kilde: NGU

Rundt jernbanekulverten umiddelbart nord for dagens T-kryss er det utført 4 totalsonderinger, 2 Ø54
sylinderprøveserier, 3 CPTu sonderinger og etablert 2 poretrykksmålere som er dokumentert i Rambøll
datarapport «1350028672-002» fra 2019. Samtlige totalsonderinger er avsluttet med 3 m innboring i berg
25,8 – 29,1 m under terreng. CPTu sonderingene ble avsluttet 12,0 - 23,5 m under terreng. Rutineforsøk
på sylinderprøveseriene har påvist fast leire (suA≥50 kPa) fra 8 m og nedover. De øvre lag består av
vekslende lag av sand, torv, leire og silt.
Det vurderes til å være et godt samsvar mellom opplysningene i NGU sitt løsmassekart og resultatene av
utførte grunnundersøkelser. Eneste kritiske masser som pr nå er påvist i planområdet med tanke på de
planlagte tiltakene er forekomsten av torv rundt dagens kulvert.
Med tanke på finstoffinnholdet til massene i området anbefales det å dimensjonere veg for masser i
telefarlighetsklasse T4.

3.5.3. FORURENSET GRUNN
I den nordøstlige delen av planområdet, i Verkevika, har det tidligere blitt deponert avfallsmasser fra
Glassverket, og resultater som er registrert i Miljødirektoratets database «Grunnforurensing» viser at det
er påvist forurensing av blant annet bly, sink, kadmium og arsen. Når det gjelder øvrige deler av
planområdet er det ikke identifisert næringsvirksomhet som det er grunn til å anta at kan ha ført til
grunnforurensing, men diffus forurensing fra vei og jernbane er mulige kilder. I tillegg kan det heller ikke
utelukkes helt at andre deler enn Verkevika kan ha blitt benyttet av glassverket opp gjennom historien til
deponering av avfall.
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3.6. FLOM
Randsfjorden er regulert med 3 meter, mellom kote 131,5 og 134,5. Det er ikke rapportert om problemer
knyttet til flom i planområdet. Eksisterende bekkekryssinger har god kapasitet.
Det er ikke utført detaljert beregning av flomregime som gir 200 års flom for Randsfjorden. 50-års flom er
beregnet. Det er en vannstandsmåler, Vannstand for Randsfjorden Nr:12.69.0. som er plasser ved brua
for Brugata i Jevnaker. NVE angir følgende opplysninger: Vannstandens flomverdier beregnet fra data fra
og med 1947 til og med 2015: middelflom = 134,73 m femårsflom = 134,99m tiårsflom = 135,19 m
femtiårsflom = 135,64 m.
Området der nytt T-kryss er plassert ligger utenfor det område NVE har vist som aktsomhetsområde for
flom, se figur under.

Nytt T-kryss

Figur 9 - Utsnitt fra NVE sitt faresonekart med flomtema fra nve.no

3.7. PROSJEKTERT LØSNING
3.7.1. VEG OG FORTAU
Statens vegvesens Håndbok N100 Veg og gateutforming 2019 er lagt til grunn for vegutformingen.
Dimensjoneringsklasse velges etter vegens funksjon, trafikkbelastning og fartsgrense. Aktuell klasse er
gate med 2 kjørefelt, ÅDT 3200 og fartsgrense 40 km/t. Vegen anlegges med 2 kjørefelter av 2,75m
bredde, samt en indre skulder mot kantstein på 0,25m og en skulder mot grøft på 0,5m. I kurver legges
det til en breddeutvidelse på vegen iht. statens vegvesen sitt regelverk.
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Langsgående fotau er i prosjektet prosjektert med en bredde på 3,0m.

Figur 10 Tverrprofil som er lagt til grunn for veg og G/S veg.

For utforming av kryss er det godstrafikken som er dimensjonerende, og dimensjonerende kjøretøy er
lastebil for krysset Hadelandsvegen/Melkevegen, mens det for krysset Hadelandsvegen og
Glassverksvegen er modulvogntog.
TEKNISK INFRASTRUKTUR
Den tekniske infrastrukturen ses i sammenheng med planID 64. Forslaget for endelig plassering og
utførelse av belysningspunkter og andre kabel- og ledningsnett, vil i samråd og koordinering med
relevante kabeletater, kommende vegeier og Jevnaker kommune, vurderes og avklares nærmere i
byggeplanfasen.
Ved fotgjengeroverganger vurderes intensivbelysning og om det er behov for utliggere på lysmaster
for å få jevnere belysning. Overflødige lys og lysmaster i det totale planområdet (planID 64 og planID
82) vurderes demontert, og vil da bli erstattet med ny belysning og master tilpasset det estetiske løftet
for det avlastede vegnettet gjennom Jevnaker.
Eksisterende vannveier i terrenget og langs overflater/trafikkanlegg vil utbedres som en del av denne
reguleringen. Det vil for flere områder også gjøres utskiftninger og oppgraderinger i dagens
dreneringssystem. Nærmere undersøkelser og valg av tekniske løsninger ved hvert tiltak må avklares i
forbindelse med byggeplanen. Hensyn og forhold som angår kommunens vann- og avløpsanlegg skal
avklares i forbindelse med prosjekteringen. Ivaretakelse av samferdselsanlegg og VA-infrastruktur må
koordineres mellom Jevnaker kommune og kommende vegeier (Viken fylkeskommune).
3.7.2. Overvann og drenering
EKSISTERENDE OVERVANNSYSTEM
På strekning er det lukket overvannsystem ved undergangen. Langs eksisterende fv. 241 ned mot krysset
er lukket drenssystem på størstedelen av strekningen, men ledningen er ikke koblet til ledningsnett i/ved
kulverten, og vannet ledes ut på terrenget langs vegen. Det samme prinsippet gjør seg gjeldende fra
krysset og mot Toso. Det er som er forberedende arbeid til planen gjort tilstandsvurdering av OV-rør, ink
kartlegging av rørtrase(er) og fallmålinger, samt peiling og registrering av kummer.
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Figur 11 Oversikt over drenssystem i dag.

FORUTSETNINGER FOR NYTT OVERVANNSSYSTEM
Dimensjonering og prosjektering av nytt overvannsystem skal følge Statens Vegvesens håndbok N200
Vegbygging. Det vurderes at vegen under jernbanen er en veg hvor returperiode kan velges ut ifra
forutsetningen «Veg med omkjøringsmuligheter», N200 figur 403.1. Fremtidig overvannsystem vil skje
med lukket drenering.
Tabell 7. Premisser for dimensjonering av overvannssystem

Beregningsformel
Målestasjons for nedbørdata
Klimafaktor (oppjustering av de historiske
nedbørdata)
Avrenningsfaktor
Fremtidig nedbørsøkning
Varighet/konsentrasjonstid fra veglinje

Den rasjonale formel (Q = C x i x A)
HØNEFOSS (SN20300)
1,3-1,4 (Håndbok N200)
C=0,9
40%
10 minutter

NEDBØRSFELT
Kulverten, ved krysset Glassverkvegen/Hadelandsvegen, ligger i et bebygd område med både industri og
småhus. Området har og større arealer dekket av dyrket mark. Vannet avskjæres av jernbanen, som i
området fungerer som et vannskille. Da kulverten for jernbanekrysningen er det lavest punktet, vil det
overvannet som ikke blir infiltrert, ende opp i eksisterende rørsystem.

GEOMETRISK UTFORMING AV OVERVANNSSYSTEM
Det legges opp til et tradisjonelt overvannsystem, med et lukket rørsystem. Det skal være langsgående
drensledning som tilkobles sandfang og overvannskummer. Detaljer vil utarbeides i byggeplanfasen.
Grøfteoppbygning til kummer og rørsystem skal være iht. N200.
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Langsgående overvannssystem dimensjoneres for returperiode (Z) 50 år. Stikkrenner og kulverter
dimensjoneres for returperiode (Z) 100 år. Infiltrasjon i sidegrøft og midtdeler bør dimensjoneres for å
håndtere returperiode (Z) 2 år.
Det legges opp til å etablere en separat utløpsledning til Verkevika fra undergangen for håndtering av
overvann fra fv. 241, samt Avlastet veg, Jevnaker.
3.7.3. VA
EKSISTERENDE VA
I T-krysset Glassverksvegen er det registrert eksisterende vann og avløpsledninger. I området ligger det
vannledninger Ø50-Ø100mm grått støpejern. Overvannsledninger i området er Ø200-Ø350 mm
betong/PVC. Spillvannsledninger i området er Ø110-Ø160mm PVC ledninger.
Eksisterende VA-ledninger i området har blitt tv-inspisert og noen av de har vist seg å være i så dårlig
stand at de må utskiftes.

Figur 12 Tverrprofil som er lagt til grunn for veg og G/S veg.
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FORUTSETNINGER FOR OMLEGGING/NYTT VA ANLEGG
Ved undergangen Jevnaker, vil det muligens være nødvendig med en omlegging av berørte ledninger.
Overvannsledning Ø300mm PVC, og spillvannsledning Ø160mm PVC ligger under kulverten, og må
kanskje omlegges. Forslag til omlegging, se figur under. På figur vises derutover ny overvannsledning til
Verkevika for Viken Fylke, samt omlegging av ødelagt overvannsledning Jevnaker Kommune.
Vannledning i 100 mm grått støpejern ligger i nærheten av krysningen, og vil muligvis bli påvirket av
arbeidet. Planlegning og prosjektering skal gjøres i samråd med ledningseier. Jevnakers kravspesifikasjon
og VA-tekniske normer skal følges.
Ved senkning av vegen skal det rettes oppmerksomhet på flomnivået til Randsfjorden, og hvordan dette
påvirker overvannsystemet.

Figur 13 Forslag til omlegging ved kulvert

3.7.4. BELYSNING
Belysning er forutsatt utformet på en slik måte at krav til belysning er ivaretatt på en god måte. Det skal
benyttes en enhetlig belysningsstruktur hvor det benyttes egnede armaturtyper. Det skal vektlegges å gi
en behagelig og god belysning av fotgjenger- og sykkelarealene. Belysningen bør ikke være blendende,
spesielt ikke inn i nærliggende boliger. Det vil vurderes om belysningen skal kunne reguleres via bruk av
dimming på nattestid.
Detaljert prosjektering med lysberegninger og endelig plassering av belysningspunkter vil skje som en del
av byggeplanen for prosjektet.
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4. RISIKOFORHOLD
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 arealplanlegging (DSB, 2017) og
er benyttet som et hjelpemiddel til å finne fram til mulige risikoforhold.
Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante for
området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av uønskede
hendelser:
•

Gjennomgang av materiale fra reguleringsplan inkl. teknisk plan.

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen under
med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 8: Uønsket hendelse.

Nr

Hendelse

Begrunnelse

Kilde

1

Skred (kvikkleire, jord,
sten, fjell og snø)

Det er utført grunnundersøkelser innom planområdet og
det er gjort innledende beregninger av skråningsstabilitet
som skal detaljeres videre i byggeplanfasen. Det er påvist
at skråninger kan stå 1:2 men ikke brattere enn det.

Sjekkliste i vedlegg 1

Bortfall av
energiforsyning

Det ligger mye teknisk infrastruktur tett inntil veien, bl.a.
trafo som står mellom fv. 241 og Grøndlandsvegen. Kabler
kan påtreffes ved graving, som kan medføre midlertidig
nedetid på strømnettet, og de konsekvenser det medfører
for beboere og næring som er tilknyttet dette strømnettet.

Sjekkliste i vedlegg 1

Svikt i vannforsyning

Det er en 100mm vannledning som går gjennom området
og som må håndteres/sikres for ikke å få utfall i
forsyningen til nærliggende eiendommer.

Sjekkliste i vedlegg 1

2

3

Planbeskrivelsen

Planbeskrivelsen

GH tegning
Planbeskrivelsen

4

Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering

Det ligger mye teknisk infrastruktur tett inntil veien, bl.a.
VA og pumpestasjon, og ledninger kan påtreffes under
graving.

Sjekkliste i vedlegg 1
GH tegning
Planbeskrivelsen
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5. VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET
Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i dette kapittel er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen,
eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.
Tabell 9: Analyseskjema for uønsket hendelse, skred.

NR. 1 - UØNSKET HENDELSE: skred
Beskrivelse

Skråningen anlegges for steilt og vil føre til erosjon og skred i området rundt T-krysset.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det er gjennomført geotekniske vurderinger i reguleringsplanen. Det anbefales at skråninger ikke anlegges
stjelere enn 1:2 for å etterleve krav til sikkerheten for lokalstabiliteten. Det er i denne fasen også regnet på
områdestabilitet som ikke er påvirket av tiltaket.

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Små

Ut fra kjente grunnforhold kan det konkluderes at dersom
skråninger etc. anlegges 1:2 eller slakere, da skal alle krav til
stabilitet være ivaretatt. Det vurderes med bakgrunn i dette at
sandsynligheten for skred er lav.
Begrunnelse

Risiko

Liv og helse

X

Vil ikke kunne medfører store konsekvenser for
liv og helse. Et skred vil være begrenset i dette
område og vil f.eks. ikke kunne påvirker boliger
etc.

Stabilitet

X

Dersom det skjer et mindre skred, da må
Grønlandsvegen og evt. Fv241 stenges i kortere
perioden for utbedring av skredet.

Materielle verdier

Risikoreduserende
tiltak

X

•
•
•

Kan medføre noe materiale skader for både veg,
Belysning, VA-anlegg etc.

Oppfølging av råd i geoteknisk vurderingsrapport, bl.a. supplerende grunnundersøkelser. Før oppstart av
anleggsarbeider skal det vurderes om det er behov for ytterligere tiltak.
Unngå at det tillates tiltak utenfor planområdet som kan påvirke områdestabiliteten i planområdet.
Unngå å fjerne mere av dagens vegetasjon i området enn det trengs.
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Tabell 10: Analyseskjema for uønsket hendelse, Bortfall av energiforsyning.

NR. 3 - UØNSKET HENDELSE: bortfall av energiforsyning
Beskrivelse

Kabler kan påtreffes ved graving, eller tilsvarende som fører til at energiforsyningen bortfaller til både
eiendommer, næringen og f.eks. veilys på strekningen.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det er som en del av reguleringsplanen hentet inn data vedr. eksisterende kabler og ledninger langs traseen.
Det kan konstateres at det er mye teknisk infrastruktur tett inntil veien, bl.a. trafo rundt områder der det er
tenkt busstopp (mellom Grøndlandsvegen og Fv. 241).

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Små

Det er gjort en overordnet kartlegging av kabler i denne fasen. I
byggeplanen skal dette gjøres på nytt og det vurderes om det evt.
må tas befaring som en del av prosjekteringen. I tillegg er det
krav om at entreprenøren innhenter all informasjon i forkant av
selve byggingen og gjør seg kjent med området.
Begrunnelse

Risiko

Liv og helse

X

Det er ingen ting som kan føre til større
personskade, konsekvenser for liv og helse eller
død.

Stabilitet

X

Evt. bortfall av energiforsyningen kan ikke føre
til instabilitet i skråningen, herunder skred.

Materielle verdier

X

Overgraving av kabler, etc. vil kunne utbedres
uten større kostnader.

Risikoreduserende tiltak

•
•
•
•

Kartlegging av strømforsyning i området
Befaring før oppstart av byggeplanens prosjektering
Befaring ifm. Oppstart bygging, samt utarbeidelse av prosedyre for håndtering av eventuelle utilsiktede
hendelser.
Dialog med relevante netteier og sikre riktig tiltak gjøres før oppstart bygging
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Tabell 11: Analyseskjema for uønsket hendelse, Svikt i vannforsyning

NR. 3 - UØNSKET HENDELSE: Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering
Beskrivelse

Ledninger i grunnen kan påtreffes ved graving. Dette gjelder for alle ledninger, både vann, avløp og overvann.
Det er registret vannledninger innom planområdet og disse er av eldre dato som tenkelig ikke tåler mye.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det er som en del av reguleringsplanen hentet inn data fra Jevnaker Kommune vedr. eksisterende ledninger og
kummer i området. Det er i tillegg utført en befaring der kummer er verifisert.

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

Små

Det er gjort en overordnet kartlegging av ledninger i denne fasen
av prosjektet og det er utarbeidet en overordnet VA rammeplan
for prosjektet. Løsningen for T-krysset er planlagt med bakgrunn i
kunnskapen og det skal legges til rette for minst mulig endringer
på dagens anlegg. Det er gjort vurderinger av hva som må endres
og hva som kan bli liggende igjen uten berøring i anleggsfasen.
Begrunnelse

X

Risiko

Det er ingen ting som kan føre til større
personskade, konsekvenser for liv og helse eller
død. Evt. brudd på ledninger kan fører til
erosjon og materiell skade – dog i begrenset
omfang vurdert utefra området, hva som kan
skje etc.

Stabilitet

X

Et brudd på vannledningen vil tenkelig ikke
påvirke stabiliteten i området. Et brudd på
vannledningen må håndteres rask, slik
undergraving av vegen etc. ikke skjer

Materielle verdier

X

Selve skadene på ledninger som påtreffes
vurderes minimal, men dersom vannet fører til
undergraving av dagens veg etc. vil dette kunne
føre til større materiell skade.

Risikoreduserende tiltak

•
•
•
•

Karlegging av alle ledninger, kummer, etc. før oppstart av prosjektering for byggeplan.
Ved gravearbeider skal det graves med mindre maskiner inntil ledninger er lokalisert og sikret.
Før arbeidet starter opp skal det være en plan som sikrer at utbedring av skader skjer raskt og uten
opphold.
Det skal utarbeides SJA for alle arbeider og arbeidsoperasjoner.
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Tabell 12: Analyseskjema for uønsket hendelse, avløpshåndtering/overvannshåndtering.

NR. 4 - UØNSKET HENDELSE: Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering
Beskrivelse

Ledninger i grunnen kan påtreffes ved graving. Dette gjelder for alle ledninger, både vann, avløp og overvann.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det er som en del av reguleringsplanen hentet inn data fra Jevnaker Kommune vedr. eksisterende ledninger og
kummer i området. Det er i tillegg utført en befaring der krysningspunkter under veien er notert. Det kan
konstateres at det er langsgående ledninger i veien/dagens fortau.

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

Små

Det er gjort en overordnet kartlegging av ledninger i denne fasen
av prosjektet og det er utarbeidet en overordnet VA rammeplan
for prosjektet. Løsningen for utvidelse av gang- og sykkelvei er
planlagt med bakgrunn i kunnskapen og det skal legges til rette
for minst mulig endringer på dagens anlegg. Det er gjort
vurderinger av hva som må endres og hva som kan bli liggende
igjen uten berøring i anleggsfasen.
Begrunnelse

X

Risiko

Det er ingen ting som kan føre til større
personskade, konsekvenser for liv og helse eller
død. Evt. brudd på ledninger kan føre til skred
dersom ikke disse utbedres. Siden dette ikke
skjer innenfor kort tid, vurderes det som mulig å
evakuere området innen noe skulle skje.

Stabilitet

X

Ved brudd på ledninger som kan tilføre mye
vann ned skråningen vil dette kunne føre til
instabilitet dersom det ikke utbedres
umiddelbart.

Materielle verdier

X

Selve skadene på ledninger som påtreffes
vurderes minimal, men dersom vannet fører til
instabilitet i skråningen vil dette kunne føre til
større materiell skade.

Risikoreduserende tiltak

•
•
•
•

Karlegging av alle ledninger, kummer, etc. før oppstart av prosjektering for byggeplan.
Ved gravearbeider skal det graves med mindre maskiner inntil ledninger er lokalisert og sikret.
Før arbeidet starter opp skal det være en plan som sikrer at utbedring av skader skjer raskt og uten
opphold.
Det skal utarbeides SJA for alle arbeider og arbeidsoperasjoner.
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5.1. SÅRBARE OBJEKTER
5.1.1. JERNBANETRAFIKK
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 høyere belastning på
jernbanestrekningen Oslo – Drammen, og at gods i stedet må fraktes med lastebiler. Dette gir flere
trailere på vegnettet og lengre transporttid for gods. Arbeidet i forbindelse med utbedring av
undergangen er planlagt å vare kun en helg.

5.1.2. NATURMILJØ
Det er ikke registrerte naturverdier som berøres av planforslaget. Tiltaket beslaglegger svært lite areal
som ikke er vegkant eller hager.
Innenfor planområdet er det registret de fremmede artene russekål, hagelupin, hvitsteinkløver og
kanadagullris. I forbindelse med anleggsarbeidet må det påsees at disse ikke spres utenfor planområdet.

Figur 14 Registreringer av fremmede arter i og rundt planområdet. Kilde Artskart (Artsdatabanken)
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6. OPPSUMMERING
Med bakgrunn i gjennomførte ROS-analyse kan det konkluderes at ingen av de indentifiserte forhold vil
gjøre prosjektet umulig eller ekstremt vanskelig og gjennomfører. Det er totalt funnet 4 risikoforhold som
må håndteres av prosjektet og sikres at disse følges opp i prosjektering av byggeplan og utførelse av
tiltaket.
Det er risiko knyttet til anleggsfasen på grunn av løsmassene i skråningen det skal jobbes i – dette er
håndterbart og dette vil kunne løses med prosjektering av riktig skråningshelning samt sikring at
utførelsen gjøres med utgangspunkt i prosjekterte løsninger.
Det er mye teknisk infrastruktur i planområdet, og det må utføres egne risikovurderinger som fokuserer
på dette i byggefasen. I prosjekteringen må det grundig detaljeres hvordan man skal utføre byggingen på
en god anleggsteknisk måte uten fare for brudd på hverken vann eller avløpsnettet.
Det vurderes at nytt T-kryss kan etableres uten noe store risikoforhold og det konkluderes at dette
tiltaket vil gi et stort løft for trafikksikkerheten rundt området. Med bakgrunn i dette vurderes det at den
permanente situasjon vil bedres markant sammenlignet med dagens situasjon.
Det er viktig at risikoene, herunder forslag til tiltak som er nevnt i denne rapporten, videreføres i neste
fase og at det gjøres en ny vurdering av alle forhold før oppstart av prosjektet.
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8. VEDLEGG
8.1. VEDLEGG 1 - SJEKKLISTE FOR IDENTIF ISERING AV UØNSKEDE HENDELSER (BEARBEIDET
VERSJON AV SJEKKLISTE I VEDLEGG 5 TIL DSBS VEILEDER FOR ROS -ANALYSER 2017).
Under ses sjekklisten som er benyttet for dette prosjektet. Sjekklisten tar utgangspunkt i sjekklisten fra
DBS veileder for ROS-analyser 2017. Listen er modifisert slik den passer til dette prosjektet.

UØNSKEDE HENDELSER

Naturhendelser

AKTUELL?
Ja Vurderes i
kap. 4.

Nei (begrunnes her)

Storm og orkan

-

Ikke spesielt utsatt

Lyn- og tordenvær

-

Ikke spesielt utsatt

Flom i sjø og vassdrag

-

Ikke aktuelt grunnet veien sin
plassering

Urban flom/overvann

-

Ikke aktuelt grunnet veien sin
plassering

Stormflo

-

Ikke aktuelt grunnet veien sin
plassering

Ja

Prosjektet ikke er ikke påvirket i stor
grad, men det kan være risiko for
mindre skredd i skråninger opp mott
Grønlandsvegen om ikke
skråningshelning utføres iht.
beregninger med dokumentasjon for
lokalstabiliteten iht. regelverket.

Skogbrann

-

Ikke aktuelt

Lyngbrann

-

Ikke aktuelt

-

Endring av dagens T-kryss og
forbedring av stigningsforholdene for
Hadelandsvegen vil telle positivt ift.
fremtidige ulykker.

Ekstremvær

Flom

Skred
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)

Skog- og lyngbrann

Andre
uønskede
hendelser

Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)
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Områder er i dag ikke utsatt for
mange ulykker og med de nye tiltak
ses området som godt ift.
trafikksikkerheten
Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer

-

Ikke spesielt utsatt – ingen kjente
virksomheter eller andre ting som
gjør at dette skal være et problem
innenfor planområdet

Akutt forurensning

-

Ikke spesielt utsatt – ingen kjente
virksomheter eller andre ting som
gjør at dette skal være et problem
innenfor planområdet

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, oljeterminal,
LNG-anlegg, raffineri)

-

Ikke spesielt utsatt – ingen kjente
virksomheter eller andre ting som
gjør at dette skal være et problem
innenfor planområdet

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)

-

Det transporteres gods på
strekningen, men strekningen er ikke
spesielt utsatt.

Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole,
barnehage, idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)

-

Ikke aktuelt

Eksplosjon i industrivirksomhet

-

Ikke aktuelt

Eksplosjon i tankanlegg

-

Ikke aktuelt

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager

-

Ikke aktuelt

Dambrudd

-

Ikke aktuelt

Distribusjon av forurenset drikkevann

-

Ikke aktuelt

Bortfall av energiforsyning

Ja

Det kan skje pågraving av kabler. Mye
teknisk infrastruktur tett inntil veien,
bl.a. trafo. Kan medføre midlertidig
nedetid på strømnettet, og de
konsekvenser det medfører for
beboere og næring som er tilknyttet
dette strømnettet.

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
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Bortfall av telekom/IKT

-

Ikke aktuelt

Svikt i vannforsyning

Ja

Det kan skje pågraving av ledninger.
Mye teknisk infrastruktur tett inntil
veien, bl.a. VA ledninger

Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering

Ja

Det kan skje pågraving av ledninger.
Mye teknisk infrastruktur tett inntil
veien, bl.a. VA ledninger

Svikt i fremkommelighet for personer og varer

-

Ikke spesielt utsatt – det vil være
mulig for både personer og
varetransporter og finne alternative
ruter.

Svikt i nød- og redningstjenesten

-

Ikke spesielt utsatt. Det er flere
alternative adkomster dersom veier
stenges
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