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Sammendrag: 
Reguleringsplanforslaget legger til rette for ny E16 trasè mellom Bagn i Sør-Aurdal kommune og Bjørgo 
i Nord-Aurdal kommune.  Dette er en videreføring av arbeidet med å utvikle E16 mellom Fønhus og 
Bjørgo og et ledd i utviklingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.  
Traseen som skal legges til grunn er blitt til gjennom en ”silingsfase” i kommunedelplanfasen der flere 
alternativer ble vurdert og konsekvensutredet. Alternativet som ble vedtatt er i kommunedelplanen kalt 
5d. Gjennom reguleringsplanens planprosess har en vurdert traseen mer i detalj. Dette har medført 
justeringer i forhold til kommunedelplanalternativet. Blant annet legges det nå opp til 1 lang tunnel i 
stedet for 2 korte, som vist i alternativ 5d. 
 
Traseen er nå planlagt med lengde på ca. 11,1 km, 130 meter bro i Bagn, 6,8 km veg i dagen, èn tunnel på 
4,3 km. Tunnelen utformes med et tverrsnitt på 10,5 meter. 
 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplanen, denne rapporten. Analysen fokuserer på både anleggs- og driftsperioden. Fokuset er 
rettet mot det som er spesielt ved at tiltaket lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk som er 
uavhengig av lokalisering. Det er vurdert at følgende tema representerer størst risiko og/eller sårbarhet: 

• Trafikkulykker 

• Natur og vassdrag 

• Rasfare 

All plassering av hendelser i risikomatrisene og vurdering av avbøtende tiltak er gjort av miljø- og 
trafikksikkerhetsansvarlige for oppdraget i Statens vegvesen. Dette gjelder kap. 5.2 til 5.7. 
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Forord 
Hensikten med en ROS-analyse er å sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn 
blir integrert i planleggingen, slik at omfang av uønskede hendelser i anleggs- og driftsfase 
reduseres. 
ROS-analysen er utarbeidet i henhold til prinsippene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps (DSB) metodikk slik den er beskrevet i veileder om Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB, 2010). Innhenting av 
bakgrunnsdata og rapportskriving er utført av Multiconsult AS 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 

Målet med prosjektet er å bygge ny E16 fra Bagn til Bjørgo for å oppnå bedret trafikksikkerhet 
og bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper, som et ledd i utbyggingen av en raskere og 
mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.  
Strekningen E16 Bagn - Bjørgo har ikke tilfredsstillende standard. Vegen er smal og svingete. 
Spesielt vinterstid kan forholdene være vanskelige for tunge kjøretøy. Kommunedelplanen for 
strekningen er vedtatt. Arbeidet med reguleringsplanen for denne strekningen er påbegynt, og er 
planlagt ferdigstilt i løpet av 2013.  
 
Antatt byggestart på strekningen er 2014. Blant forutsetningene her er statlige bevilgninger over 
Statsbudsjettet og politisk tilslutning til en delvis bompengefinansiering. 
Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder 
utbyggingsformål:  

”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.” 

 
Tiltaket er nærmere beskrevet i kapittel 3. 
 

 

1.2 Avgrensning av ROS-analysen 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på 
mennesker og/eller miljø skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. 
Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 
Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at tiltaket lokaliseres som foreslått, og ikke 
generelle trekk ved tiltaket som er uavhengig av lokalisering. Det legges til grunn at Statens 
vegvesens vegnormaler er ivaretatt i planleggingen. Eventuelle avvik fra disse vurderes/omtales 
i ROS-analysen. 
ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til 
grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet.  
 
Gjennomgangen og vurderingen skjer ved en ekspertgjennomgang og konkrete analyser for 
hvert tema gjøres kun der den først gjennomgangen viser at det potensial for stor risiko. 
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2. Usikkerhet ved analysen 

2.1 Brudd på forutsetninger 

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli 
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må ROS-analysen oppdateres. 
 

2.2 Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger 

Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type 
analyser. Dette skyldes flere forhold. 

Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringer eller etablerte metoder for 
å beregne frekvens av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi eksakte 
beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig 
skjønn, og selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen det fagområdet 
som er aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av 
virkningene av risikoreduserende tiltak. 
Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen). Denne 
analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. 
Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare 
rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt 
over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et 
løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige 
arbeidet med analysen. 
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3. Planforslaget 

3.1 Planområdet  

Planområdet strekker seg fra krysset med fv.222 ved Bagn i sør, og til krysset med fv 33 i nord. 
I dag går vegen i østre liside av Begnadalen. Begnadalen med Begnavassdraget er en markert 
dal som stiger bratt opp på begge sider. Utfordringene med å etablere vegtrasè i dette området er 
hensynet til sidebratt terreng, nærhet til Bagn sentrum og et eksisterende gårdsbruk, hensynet til 
sårbart plante- og dyreliv på land og i elven, og eksisterende 132 kV høgspentlinje ved 
Kjerringsvingen. 
 
ROS-analysen gjelder planområdet slik det er vist i kartet under, samt områder nær planområdet 
som kan bli berørt av tiltaket.  

 
Figur 1: Varslet planområde (Kilde: Statens vegvesen) 
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Trafikk  
Dagens E16 har ikke tilfredsstillende standard.  I Bagnskleivene er vegbredden smalere enn 5,5 
meter og veien er svært svingete.  Lengre nord, på flatene opp mot Bjørgo tettsted, har vegen en 
større bredde, men verken vegbredde, horisontal- eller vertikalkurvatur tilfredsstiller 
vegnormalenes standardkrav til stamveger.

 

    

Foto 1: Dagens trasè. Svingete og med sidebratt terreng (Multiconsult AS). 

 
Den trafikale situasjonen oppsummeres slik: 

• Trafikkmengde i dagens situasjon: 2500 ÅDT1.  

• Antatt trafikkmengde i 2030 er beregnet til 3200 ÅDT1 

• Tungtrafikkandelen er på 14 % 

• Julidøgntrafikken er 30 – 40 % høyere enn ÅDT1 

• Strekning er hele året preget av stor helgetrafikk i forbindelse med utfart til 

hytteområder lengre nord i Begnadalen. 

• Fartsgrensen er 80 km/t. 

1 ÅDT = Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i et punkt (begge kjøreretninger). 
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Trafikkulykker 2002 – 2011 innenfor og nær planområdet: 
 

Årstall Type ulykke Alvorlighetsgrad 
2002 Påkjøring bakfra ved høyresving Lettere skadd 
2003 Møting på rett vegstrekning Alvorlig skadd 
2004 Møting på rett vegstrekning Meget alv. skadd 
2004 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

venstrekurve 
Lettere skadd 

2004 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på 
rett vegstrekning 

Lettere skadd 

2005 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 
høyrekurve 

Lettere skadd 

2005 Venstresving foran kjørende i motsatt retning Lettere skadd 
2006 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på 

rett vegstrekning 
Lettere skadd 

2007 Møting i kurve Lettere skadd 
2008 Møting i kurve Lettere skadd 
2008 Uhell med dyr innblandet Lettere skadd 
2008 Møting i kurve Alvorlig skadd 
2008 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 

høyrekurve 
Lettere skadd 

2009 Møting på rett vegstrekning Lettere skadd 
2010 Møting i kurve Lettere skadd 
2011 Møting i kurve Lettere skadd 

2011 Møting i kurve Meget alvorlig skadd 

 
Utrykningstid 
Brannvesenet, ambulanse og politi opplyser om at de vil ha en utrykningstid på ca. 10-15 
minutter fra Bagn til de forskjellige delene av vegstrekningen som nå planlegges.  
 
Rasfare
NGUs oversikt over skredhendelser viser ingen typer ras i nyere tid. Sist registrert var et 
jordskred nær Bjørgo i 1789. Sidebratt terreng og bekkeløp kan medføre fare for ras. Store deler 
av strekningen går i tunnel, noe som vil redusere faren for ras på kjørevegen. Planforslagets 
dagsoner må imidlertid vurderes mot rasfare. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Oppland Fylkeskommune, fagenhet for kulturvern gjennomførte i periodene 29.04-30.05, 
15.08-19.08 og 08.09.2011 en arkeologisk registrering for E16 Bagn-Bjørgo i Nord-Aurdal og 
Sør-Aurdal kommune. 
I dyrket mark ble det gravd 49 søkesjakter, uten at det ble påvist automatisk fredete 
kulturminner. I utmark ble det heller ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Her var det 
en kjent lokalitet fra før, id 81290 (gravminne, nesten helt fjernet). Det er en del SEFRAK-
registrerte bygninger innenfor og i umiddelbar nærhet til planområdet. Ellers ble det registrert 
13 lokaliteter med nyere tids kulturminner, for det meste jordbruksspor og veifar. 
 
Tilgrensende planer 
Dette planforslaget tilpasses planer for utbedring av E16 sør for planområdet (E16 Fønhus – 
Bagn). I tillegg gjøres det tilpasninger i forhold til eksisterende reguleringsplaner i Bagn 
sentrum og ved Bjørgo i nord. 
  
Eksisterende bebyggelse 
I Bagn går traseen like vest for et eksisterende gårdsbruk. I Bjørgo ligger det flere bygninger 
langs traseen. Ellers spredt bebyggelse et stykke unna vegen. 
 
Høgspentlinjer 
Ved Kjerringsvingen rettes vegen ut og det etableres en stor fylling. Dette medfører at 
eksisterende høgspentllinje (132 kV) må flyttes. 
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Foto 2:Høgspentllinje - 132 kV. Traseebredde 42 meter. (Multiconsult) 

Drikkevannskilder/brønner 
Eksisterende drikkevannskilder/brønner som blir berørt av tiltaket, skal sikres ev. erstattes. 
Spesielt gjelder dette ved tilsig fra masser som blir fylt ut.  
Brønnene over tunnelen bør befares samt kapasitet og vannkvalitet sjekkes, slik at brønnenes 
tilstand, vannkvalitet og vannkapasitet er kjent før anleggsdriften begynner. 

 

Foto 3: Flommen juli 2007. Bagn sentrum. (Bilde fra http://www.sor-aurdal.kommune.no) 

Flom  
I forbindelse med anlegg av riggområde på Bagnsletta har det vært reist spørsmål om risiko for 
oversvømmelse av sletten under flom. Hvis sletten oversvømmes under anleggsarbeider vil det 
kunne vaskes ut stoffer og materialer som er skadelige for vannmiljøet. Det er derfor gjort en 
vurdering av ved hvilken flomstørrelse og –hyppighet sletten oversvømmes. 
Konklusjonen av analyse av 2007-flommen, er at Bagnsletta sannsynligvis oversvømmes av en 
60-årsflom. Vi vil derfor anta at sletten begynner å oversvømmes ved gjentaksintervaller et sted 
mellom 20 og 60 år, mest sannsynlig i størrelsesorden 30-50 år. Det vurderes som uakseptabelt 
høy hyppighet i forhold til potensielle miljøskader ved oversvømmelse av riggområdet. 
Rapporten anbefaler derfor å heve området med i størrelsesorden 1 meter. 

Kilde: Rapport: E16 Bagn – Bjørgo –Vassdragsundersøkelser  – Hydrauliske konsekvenser av 
elvekryssing i Bagn. Multiconsult AS 17. oktober 2012. 
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3.2 Tiltaket 

Traseen er planlagt med en total lengde på ca. 11,1 km, 130 meter bro i Bagn, 6,8 km veg i 
dagen, èn tunnel på 4,3 km. Tunnelene utformes med et tverrsnitt på 10,5 meter. 
Med planforslaget vil E16 få et bredere profil og bedre kurvatur enn i dag. Total vegbredde er i 
planforslaget vist med 8,5 meter. Planlagt fartsgrense er 80 km/t. 
 

 
Figur 2. Normalprofil. Kilde: Multiconsult. 

 

 
Figur 3. Normalprofil tunnel T10,5. Kilde: Multiconsult. 
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Landskapsbilde 
I forhold til anleggsgjennomføringen er det sidebratte terrenget en hovedutfordring. 
Konsekvenser for landskapsbildet i anleggsperioden er knyttet til eksponering. 
Anleggsperioden vil medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige 
anlegget fordi anleggsområdet på enkelte strekninger vil berøre større areal enn det fremtidige 
anlegget. Vegetasjonen langs traseene må fjernes, noe som medfører at eksponeringen av 
anleggsområdet samt tilkjøringsvegene til anlegget vil bli stor. 
For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn 
nødvendig areal og at det sikres skjermvegetasjon langs anleggsområdet der dette er mulig. 
(Kilde: Temarapport: Landskapsbilde - E16-Bagn-Bjørgo Kommunedelplan med KU.)  

 

Foto 4: Bilde fra E16 - Begnadalen. Kilde: Multiconsult AS. 
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Naturmiljø 

 

Foto 5: Eksisterende bro over elva Begna, nær Bagn sentrum. Kilde: Multiconsult AS.

 
Rapporten "Massedeponier og ny bro for E16, Kjerringsvingen og Bagn sentrum, Nord og Sør-
Aurdal kommuner- miljøvurdering" vurderer støynivå, slitasje og ferdsel i anleggsfasen, 
plassering av masse fra tunnelbyggingen og fjellskjæringene, og plasseringer av bropilarer i elv 
i forhold til naturverdier- og miljø i planområdet. 
I de to influensområdene er miljøet rikt på naturverdier som totalt får stor verdi. Vannmiljøet 
ved Bagn har naturtyper og viltbiotoper av stor verdi med godt dokumenterte bestander av 
elvemusling og ørret, samt at elva er en meget viktig overvintringsplass for vannfugl. Området 
har også verdi som raste- og beiteområde for ande,- vade-, måke og alkefugl. Utover dette er det 
liten verdi på land.  
Ved Kjerringsvingen er stor verdi knyttet til en skoglokalitet, en hubrolokalitet og ellers bekker 
og vassdrag som kan bli berørt. Påvirkningsgraden på deponiarealet ved Kjerringsvingen er stor 
i forhold til kraftgate og skogbruk og det har ikke blitt funnet viktige naturverdier her. 
I de to områdene Bagn og Kjerringsvingen er det særlig anleggsfasen som har et potensial for 
negative konsekvenser. Dette knytter seg til hubroforekomsten i dalen og eventuell 
tilslammings- og forurensningsproblematikk begge steder. Dette vil avta over tid og i driftsfasen 
er det lite omfang begge steder. Steinfyllinger på land synes ikke å komme i konflikt med 
viktige eller svært viktige naturverdier. Det forutsettes at denne ikke berører flomsonen eller 
bunnen til Begna eller forårsaker forurensning til vassdraget. 
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Omkjøringsveger 
Bruk av omkjøringsveger kan være aktuelt ved lengre stengninger av E16 i forbindelse med for 
eksempel sprengningsarbeider, arbeid med dagsonene, tunnelportalene og bygging av bro. Det 
kan også være aktuelt å benytte omkjøringsvegene i driftsperioden ved vedlikeholdsarbeid i 
tunnelene.  

 
Figur 4: Omkjøring via Tonsåsen. Kilde: Statens vegvesen. www.visveg.no 

Et av forslagene til omkjøringsveg er fra Bagn sentrum over Tonsåsen via fv. 219 og fv. 33 til 
Bjørgo der en kommer inn på E16 igjen. Total lengde er ca. 22 km. Det er varierende 
vegbredde. Vegen har bratt stigning og krappe svinger. Dette er en ”krevende” veg, spesielt om 
vinteren.  

 
Figur 5: Omkjøring via Bagn sentrum. (Kilde: Statens vegvesen. www.visveg.no 

Ved etablering av ny bro over Begna, samt riving av eksisterende bro, kan det bli aktuelt med 
omkjøring gjennom Bagn sentrum. Her vil trafikken fra E16 måtte ta hensyn til lokaltrafikken 
og myke trafikanter/skolebarn. 
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4. Metode 

4.1 Generell beskrivelse av metode 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for risiko- og 
sårbarhetsanalyser i arealplanlegging (DSB 2010). Risiko uttrykker 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. 
ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av hvilket planstadium man er på. I denne 
sammenheng er vi på reguleringsplannivå. 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede 
hendelser for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere 
risikoen til et akseptabelt nivå. 
For å vurdere muligheten for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være 
enkeltstående årsaker eller kombinasjoner av flere årsaker. 
Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe 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.  
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. 
 

 

Figur 6: De seks trinnene i en risikovurdering. (Kilde: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - 
Kartlegging av risiko og sårbarhet. DSB 2010.) 
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4.2 Metode i dette prosjektet 

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen er utført som en ”grovanalyse”. Dette innebærer at 
risiko for identifiserte, uønskede hendelser klassifiseres som ”Tiltak nødvendig”, ”Tiltak bør 
vurderes” eller ”Tiltak ikke nødvendig” ut fra en klassifisering av sannsynlighet for hendelsene, 
og konsekvensen av disse. Arbeidet med analysene er utført med forankring i DSBs 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB, Revidert utgave januar 2010). 
 
Den 21.09. 2011 ble det avholdt formøte i forbindelse med ROS-analysen mellom Statens 
vegvesen og Multiconsult AS. 
 
Iht. DSBs metodikk er det i arbeidet med denne analysen også gjennomført et arbeidsseminar. 
Dette er utført av en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen, Sør-Aurdal og 
Nord-Aurdal kommune, Politiet, og Multiconsult AS, se tabell under.  
 

Tabell 1: Arbeidsgruppens sammensetning: 

Virksomhet Deltaker Disiplin 

Statens vegvesen Ane Fyksen Planprosessleder 

Statens vegvesen  Finn Gulbrandsen Trafikksikkerhet 

Statens vegvesen Live Hesthagen Biolog 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen 

Nord-Aurdal kommune  

Sinikka Løvbrøtte 

Stein Ekholdt 

Helge Nordgård 

Erik Endrerud 

Tunnel 

Vaktopperatør 

Prosjektoppfølger 

Virksomhetsleder 

Nord-Aurdal kommune  

Sør-Aurdal kommune 

Sør-Aurdal kommune 

Politiet 

Multiconsult AS 

Multiconsult AS  

Eirik Steinde 

Laila Lien 

Svein Granli 

Bård Sørumshaugen 

Wenche Torvund 

Espen Eek 

Arealplanlegger 

Byggesak/brann 

Plansjef 

Innsatsleder 

Siv.ing. Areal 

M.Sc. Areal 

 

Arbeidsseminaret ble avholdt på Bagn kommunehus 08. desember 2011.  Multiconsult AS har i 
ettertid satt sammen konklusjonene fra arbeidsseminaret, og sendt ROS-analysen til deltakerne 
av arbeidsseminaret til gjennomlesning. 
 
I dette prosjektet har man vurdert dagens situasjon, for å ha et sammenligningsgrunnlag, og for 
å sikre at situasjonen med ny veg ikke medfører økt risiko sammenlignet med eksisterende veg. 
I tillegg har man vurdert anleggs- og driftsfase for 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 sammenstilles i en 
risikomatrise (tabell 2 og tabell 3 ). Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i 
risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i 
nedre venstre del (grønt område) har mindre konsekvens og er lite sannsynlige. 
 
Avbøtende tiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes 
dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og 
forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen havner. I kapittel 5 er det vist 
matriser som beskriver risikoen både med og uten avbøtende tiltak. 
 
All plassering av hendelser i risikomatrisene og vurdering av avbøtende tiltak er gjort av miljø- 
og trafikksikkerhetsansvarlige for oppdraget i Statens vegvesen. 
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Tabell 2: Risikomatrise, basert på uønskede hendelser for mennesker 

                      Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: Hardt 
skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i sammenlignbare 
anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
Har vært registrert en del ganger på 
anlegg generelt 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall ganger 
på anlegg generelt) 

    

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

    

 
Tiltak nødvendig 
Tiltak bør vurderes 
Tiltak ikke nødvendig 

 

Tabell 3: Risikomatrise, basert på uønskede hendelser for miljø 

                      
Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade.  
Restaureringstid  
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade.  
Restaureringstid  
1 – 3 år 

Alvorligmiljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en 
del ganger på anlegg 
generelt) 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et 
fåtall ganger på anlegg 
generelt) 

    

Skjer sjeldnere enn hver 
60 år. 
(Har ”aldri” vært 
registrert på anlegg) 

    

 
Mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold skal påpekes. Avbøtende tiltak kan 
enten være forebyggende eller skadebegrensende.  
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5. Risikoforhold 

5.1 Avgrensning av analysen – relevante temaer 

I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger for de aktuelle tema i ROS-
analysen, som blir vurdert med risikomatrise.  
I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med 
planlagte byggetiltak. Det er tatt utgangspunkt i ”Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- 
og bebyggelsesplaner” som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps rapport 
GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2010).  
 

Tabell 4: Sjekkliste GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2010). 

NATURRISIKO  Problemstillinger:  Aktuelt? 
Skred/Ras/ustabil grunn  
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)  
Flom i vassdrag 
Stormflo 
Vind-/ekstremnedbør 
 

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

X 

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

X 

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?  

X 

Vil ras utgjør noe fare for planlagte kraftlinjer, 
hovedvannledninger eller annen ny infrastruktur? 

 

Skog/lyngbrann  Er det fare for omliggende bebyggelse?   

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

 

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?  

 

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

 

Ved etablering av ny virksomhet som utgjør 
brannrisiko:  
er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor 
fare for brannspredning (f.eks. tett 
trehusbebyggelse)? 

 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen akutt 
forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?   

Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger 
på eksisterende virksomhet? 

 

Transport av farlig gods  Vurdering av risiko i forhold til utbygging 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.  

X 

Avfallsområder/deponier/  
Forurenset grunn  

Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra 
tidligere bruk (eks. ved planlagt endret bruk av 
tidligere industritomter)?  

 

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

 

Elektromagnetiske felt  Risiko bør vurderes dersom det planlegges 
lokalisering av bygg der mennesker oppholder 
seg over lengre tid nær slike felt  
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Trafikkfare  Er trafikksikkerhet vurdert? X 

Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikkbelastning 
på veistrekninger som fra før har mange 
trafikkulykker? 

 

Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 

 

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 

 

Spesiell fare for terror eller kriminalitet Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold 
til vanlig bebyggelse og spesielt sårbare objekter, 
for eksempel barnehager 

 

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

X Utrykningstid ambulanse 

Vanntrykkssoner/slukkevannskapasitet Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer om 
ny utbygging 

 

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:  
Natur Naturvernområder, andre viktige naturområder, 

rekreasjons- og friluftsområder 
X 

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

 

Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi X 

Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske 
funksjoner 

 

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass  

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

X 

Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser? X 

Hovednett gass Finnes alternative energikilder?  

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, 
grunnvann m.m. 

X 

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m.  

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

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

 
Multiconsult har fylt ut sjekklisten. Følgende tema er vurdert som aktuelle for videre analyse:  
 

• Trafikkfare 

• Natur og vassdrag 

• Rasfare 

 

For disse hovedtemaene er det gjort utfyllende risikovurderinger, se de følgende delkapitlene. 
Resterende tema som er avkrysset i skjemaet blir vurdert og omtalt. 
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All plassering av hendelser i risikomatrisene og vurdering av avbøtende tiltak er 
gjort av miljø- og trafikksikkerhetsansvarlige for oppdraget i Statens vegvesen. 
Dette gjelder kap. 5.2 til 5.7. 
 

5.2 Risikobilde – Dagens situasjon - Mennesker 

Tabell 5: Oversikt over uønskede hendelser - mennesker 

 
Ulykker 

Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko  

A 
Mennesker 

 

1A. Møteulykker  10-20 år Hardt skadd  
1A. Møteulykker 20-60 år Drept  
2A. Utforkjøring 10-20 år Hardt skadd  
3A.  Påkjørsel av dyr 20-60 år Lettere skadd  
4A. Ras – jord/stein/is/snø 20-60 år Lettere skadd  
5A. Påkjørsel myke trafikkanter 20-60 år Drept  
6A. Ulykke med kjøretøy som frakter farlig gods > 60 år Lettere skadd  

 

Beskrivelse: 

 

1A  På tross av fartsgrense 80 km/t er farten ganske lav på grunn av stram kurvatur. Det 
betyr at sannsynligheten for møteulykke er liten og at det stort sett ender med at 
personer blir hardt skadd. Ved sjeldne tilfeller kan det allikevel være at farten eller 
forskjellen i størrelse på kjøretøy er stor nok til dødsulykke. 

 
2A  Vegen har en stram kurvatur, men på grunn av det samme så er farten forholdsvis lav. 

Det betyr at sannsynlighet for personskader ved utforkjøringer er moderat og at 
konsekvensen sjelden er over hardt skadd. 

 
3A  Det skjer svært sjeldent at det er personskadeulykker med dyr involvert på strekningen. 

Forholdsvis liten trafikk, et naturlig stengsel på deler av strekningen for dyr og en 
forholdsvis lav fart medfører få sammenstøt og enda færre sammenstøt med 
personskade. 

 
4A Det er få store ras over dagens veg og dermed er sjansen for at noen skal bli tatt av det 

også liten. Derfor er faren først og fremst at man kjører inn i raset. På grunn av 
forholdsvis lav fart så vil det som oftest resultere i kun lettere skade. 

 
5A  Det har ikke vært personskadeulykker med myke trafikanter involvert siden vegen gikk 

via Bagn sentrum. Konsekvensen av en slik ulykke vil imidlertid fort kunne være fatal. 
 
6A  De fleste ulykker med farlig gods innebærer kun lekkasjer og ikke eksplosjoner eller 

lignende. Således er det først og fremst skader sjåføren får ved utforkjøring etc. som er 
mest aktuelt. Dette vil stort sett være snakk om lettere skader. Sannsynligheten for 
ulykker er liten da det er en begrenset mengde farlig gods på denne vegstrekningen. 
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Tabell 6: Risikomatrise – Dagens situasjon - Mennesker 

                      Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: Hardt 
skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
Har vært registrert en del ganger på 
anlegg generelt 

 1A, 2A   

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall ganger 
på anlegg generelt) 

3A, 4A  1A, 5A  

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

6A    

Nummereringen viser til hendelser i tabell 5. 
 

5.3 Uønskede hendelser i anleggsperioden - Mennesker 

Tabell 7: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden 

 
Ulykker 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

A 
Mennesker 

 
 

1B. Møteulykker  10-20 år Hardt skadd  
1B. Møteulykker 20-60 år Drept  
2B. Påkjørsel av vegarbeider 10-20 år Drept  
3B. Påkjørsel myke trafikanter 20-60 år Drept  
4B. Personskade ved jord-, is- og steinras 10-20 år Hardt skadd  

Beskrivelse 

1B På grunn av dårlig varsling/skilting og menneskelig svikt skjer det en møteulykke. Det 
vurderes til at hendelsen har vært registrert en del ganger på anlegg generelt der 
konsekvensen kan være at et menneske blir hardt skadd. Det vurderes også til at 
hendelsen har vært registrert et fåtall ganger på anlegg generelt der konsekvensen kan 
være at et menneske blir drept. 

 

2B På grunn av dårlig varsling/skilting og menneskelig svikt kjører et kjøretøy på en av 
vegarbeiderne.  Det vurderes til at hendelsen har vært registrert en del ganger på anlegg 
generelt, og konsekvensen kan være at et menneske blir drept. 

 

3B E16 stenges under arbeid med dagsonene og ny bro over Begna. Omkjøringsveg 
gjennom Bagn sentrum skaper trafikkfare på skoleveg og for myke trafikanter generelt. 
På grunn av dårlig varsling/skilting og menneskelig svikt kjører et kjøretøy på 
gående/syklende. Det vurderes til at hendelsen har vært registrert et fåtall ganger på 
anlegg generelt, og konsekvensen kan være at et menneske blir drept. 

 

4B På grunn av stor nedbør i kombinasjon med bratt sideterreng, går det et ras som rammer 
anleggsarbeidere. Det vurderes til at hendelsen skjer sjeldnere enn hvert 60 år, og 
konsekvensen kan være at et menneske blir hardt skadd. 
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Avbøtende tiltak 
 

• Arbeidet i dagsonen utføres i sommerhalvåret med omkjøring via Tonsåsen slik at kun 

lokaltrafikk ferdes forbi anleggsarbeidene. 

 

Andre vurderinger og tiltak 

Midlertidige anleggsveger og bruk av eksisterende veger til omkjøringsveger 
Ved etablering av midlertidige anleggsveger og bruk av eksisterende veger til omkjøringsveger, 
må risiko og sårbarhet vurderes. Se også kap 3.2. 

Kulturminner 
Funn av objekter med mulig kulturhistorisk verdi må så raskt som mulig rapporteres til Oppland 
fylkeskommune. 

Høgspentlinje 
Arbeidet med flytting/omlegging av høgspentlinjer må gjøres i samarbeid med linjeeier. 

Støy/støv og vibrasjoner 
Støv/støy/vibrasjoner i forbindelse med sprenging, bygging av bru og plassering av 
steinknuseverk må vurderes. Nær Bagn sentrum må det vurderes restriksjoner i forhold til 
sykehjem og skole. Nærliggende gårdsbruk og boliger må også vurderes. Det må gis god 
informasjon samt opprettes kontakt med berørte. Kommunelegen må tas med i vurderingene. 

Nærhet til ridesenter 
Arbeidet med vegen vil foregå nær eksisterende ridesenter. Det må gis god informasjon og 
opprettes dialog med eier av senteret. Det må finnes løsninger i anleggsperioden som er 
akseptable for ridesenteret. 

Grunnvann, brønner og vannressurser 
Arbeidet med vegen vil kunne påvirke vannressurser i området i form av endrede vannveier 
eller forurensing av private brønner. Alle brønnene over tunnelen må befares samt kapasitet og 
vannkvalitet sjekkes, slik at brønnenes tilstand, vannkvalitet og vannkapasitet er kjent før 
anleggsdriften begynner. 
 
Fare for flom ved riggområde på elvesletta ved Bagn sentrum  
Det er foreslått riggområde på elvesletta ved Bagn sentrum. Konklusjonene i 
vassdragsundersøkelsene som er blitt gjort, antar at sletten begynner å oversvømmes ved 
gjentaksintervaller på et sted mellom 20 og 60 år, mest sannsynlig i størrelsesorden 30-50 år. I 
vassdragsundersøkelsene vurderes det som uakseptabelt høy hyppighet i forhold til potensielle 
miljøskader ved oversvømmelse av riggområdet. 

Tiltak kan være å heve hele elvesletten med 1,0 meter. 

 

De uønskede hendelsene for mennesker i anleggsperioden er presentert i risikomatriser under.
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Tabell 8: Risikomatrise for anleggsperioden – uten avbøtende tiltak 

 

Tabell 9: Risikomatrise for anleggsperioden – med avbøtende tiltak 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: 
Hardt skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del 
ganger på anlegg generelt) 

 1B, 4B 2B  

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall 
ganger på anlegg generelt) 

  1B  

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

  3B  

 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: 
Hardt skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del ganger 
på anlegg generelt) 

 1B   

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall 
ganger på anlegg generelt) 

  1B   

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

 4B 2B, 3B   
 

 
 

 
HENDELSE 

 
PLASSERING UTEN TILTAK 

  
AVBØTENDE TILTAK  

 
PLASSERING MED TILTAK 

 
1B - Møteulykke 

I forhold til dagens situasjon vil det bli noe flere 
muligheter for møteulykker men farten vil bli 
lavere. Risikomessig forholdsvis likt med dagens 
situasjon. Hendelsen har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg og et menneske vil 
kunne bli hardt skadd hvis den inntreffer.  

 Ingen Sannsynligheten er i utgangspunktet lav. 
Konsekvensen vil imidlertid fremdeles kunne være at 
et menneske kan bli hardt skadd eller drept. 

 

 
2B – Påkjørsel av vegarbeider 

Det blir større aktivitet av myke trafikanter på 
strekningen under anlegg enn i dag. 
Anleggsarbeidere også opptatt av arbeid og kan 
risikere mer uoppmerksomhet på trafikk.  

 Arbeidet i dagsonen utføres i 
sommerhalvåret med omkjøring 
via Tonsåsen slik at kun helt 
lokaltrafikk ferdes forbi 
anleggsarbeidene.  

Tiltakene vil kunne redusere sannsynlighetene for at 
hendelsen inntreffer. Konsekvensen vil imidlertid 
fremdeles kunne være at et menneske kan blir drept. 

 

 
3B – Påkjørsel av myke 
trafikkanter 

Anleggsarbeidet vil gjøre at fotgjengertrafikken 
blir tilnærmet null med tilhørende lav risiko for 
personskader. Sykkeltrafikken reduseres også. 

 Ingen Sannsynligheten er i utgangspunktet lav. 
Konsekvensen vil imidlertid fremdeles kunne være at 
et menneske kan bli hardt skadd eller drept. 

 

 
4B – Jord-, is- og steinras 
 

Dette er hendelser knyttet til dagsonene som er 
forholdsvis korte. Ras som berører trafikken kan 
likevel forekomme samtidig som trafikk kjører 
forbi. Men på grunn av korte strekninger som er 
utsatt så liten sannsynlighet 
Hendelsen har vært registrert en del ganger på 
anlegg generelt, konsekvensen vil kunne være at 
mennesker blir hardt skadd. 
 

 Arbeidet i dagsonen utføres i 
sommerhalvåret med omkjøring 
via Tonsåsen slik at kun helt 
lokaltrafikk ferdes forbi 
anleggsarbeidene. 

Tiltakene vil kunne redusere sannsynlighetene for at 
hendelsen inntreffer. Konsekvensen vil imidlertid 
fortsatt kunne være at et menneske kan bli hardt 
skadd hvis det går et jord-, is- eller steinras. 

 

 



ROS-analyse – E16 Bagn - Bjørgo 

 

 

 24

5.4 Uønskede hendelser i driftsperioden – Mennesker 

Tabell 10: Oversikt over uønskede hendelser i driftsperioden 

 
Ulykker 

Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko  

A 
Mennesker 

 

1C. Møteulykker  20-60 år Drept  
2C. Utforkjøring 10-20 år Hardt skadd  
3C.  Påkjørsel av dyr > 60 år Lettere skadd  
4C. Brann i tunnel  10-20 år Hardt skadd  
4C. Brann i tunnel 20-60 år Flere drept  
5C. Ras – jord/stein/is/snø > 60 år Lettere skadd  

 

Beskrivelse 

1C På grunn av høyere fart er det vurdert til at møteulykker stort sett vil ende i drepte. Men 
på grunn av mindre svingete veg så vil antallet gå noe ned slik at sannsynligheten for 
drepte fortsatt vil være mellom 20-60 år. 

2C Sannsynligheten for utforkjøringer reduseres noe ut fra dagens situasjon, og selv med 
høyere fart så vil tiltak som rekkverk og tilgivende sideterreng virke såpass godt at det 
stort sett ender i alvorlig skade. Reduksjonen er likevel neppe så stor at man ender i 
neste sannsynlighetsklasse. 

3C Store deler av strekningen er nå i utgangspunktet utilgjengelig for dyr. Men disse 
områdene var i utgangspunktet vanskelig tilgjengelig for dyr. Sannsynligheten for 
påkjørsel av dyr reduseres, men ikke mye. 

4C Ved brann i et lite kjøretøy vil det stort sett ikke medføre annet enn alvorlig skade. 
Brann i stort kjøretøy kan medføre mange drepte dersom folk i tunnelen ikke får 
evakuert på egenhånd. Bratt stigning vil øke risikoen for brann og øke konsekvensen av 
brann. 

5C Det er vurdert til at det stort sett er ingen steder der det kan komme ras som medfører 
personskade på den nye E16. Gjelder i hovedsak lokaltrafikk på eksisterende vegnett.  

Avbøtende tiltak 

• Det freses ned profilert midtlinje og kantlinje i kjørevegen som varsler når et kjøretøy 

kommer ut av sitt kjørefelt. 

• Vurdere kamera, mobil- og radiodekning i tunnelene. 

• Etablere forbikjøringsfelt i tunnelen 

• Økt beredskap ved vintervedlikehold  

• Geolog bør vurdere fare for ras, både løsmasser og snøras, samt foreslå sikringstiltak. 

 

Andre vurderinger og tiltak 

Forbikjøringsfelt 
Lange strekninger med jevn stigning/fall gir økt sannsynlighet for forbikjøringer. Tyngre 
kjøretøy går ofte saktere i bakker. Forbikjøringsfelt må vurderes. 

Glatt vegbane på bru over Begna 
Vannet som kommer ut av kraftstasjonen, nord for planlagt ny bru i Bagn, har en høyere 
temperatur enn vannet i elva generelt. Vanndamp og nedising av vegbanen på brua kan 
forekomme. Tiltak som kan vurderes er f.eks. økt beredskap ved vintervedlikehold. 

De uønskede hendelsene for mennesker i driftsperioden er presentert i risikomatrisene under.
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Tabell 11: Risikomatrise for driftsperioden – uten avbøtende tiltak 

 

Tabell 12: Risikomatrise for driftsperioden – med avbøtende tiltak 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: 
Hardt skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del 
ganger på anlegg generelt) 

 2C, 4C   

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall 
ganger på anlegg generelt) 

3C  1C 4C 

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

5C    
 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Menneske: 
Lettere skadd 

Menneske: 
Hardt skadd 

Menneske: 
Drept 

Menneske:  
Flere drept 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del ganger 
på anlegg generelt) 

 2C, 4C   

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall ganger 
på anlegg generelt) 

3C  1C  

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

5C   4C 

 

 
 

 
HENDELSE 

 
PLASSERING UTEN TILTAK 

  
AVBØTENDE TILTAK  

 
PLASSERING MED TILTAK 

 
1C - Møteulykke 

 
Hendelsen er vurdert til å kunne skje hvert 20 – 
60 år, konsekvensen vil kunne være at et 
menneske blir drept. 
 

 Frese ned profilert midtlinje i 
kjørevegen som varsler når et 
kjøretøy kommer over i motsatt 
kjørefelt. 

Sannsynligheten er i utgangspunktet lav, og 
hendelsen vil trolig kunne inntreffe hver 20-60 år 
uavhengig av tiltak. Konsekvensen er imidlertid 
vurdert til fremdeles å være at et menneske kan bli 
drept grunnet fartsgrensen (80 km/t). 

 

Økt beredskap ved 
vintervedlikehold 

Etablere forbikjøringsfelt 

 
2C – Utforkjøring 

 
Hendelsen er vurdert til å kunne skje hvert 10 – 
20 år, konsekvensen vil kunne være at et 
menneske blir hardt skadd. 
 

 Frese ned profilert kantlinje i 
kjørevegen som varsler når et 
kjøretøy kommer utenfor eget 
kjørefelt.  

Sannsynligheten er i utgangspunktet lav, og 
hendelsen vil trolig kunne inntreffe hver 10-20 år 
uavhengig av tiltak. Konsekvensen er imidlertid 
vurdert til fremdeles å være at et menneske kan bli 
hardt skadd grunnet fartsgrensen (80 km/t). 

 

 
Økt beredskap ved 
vintervedlikehold 



ROS-analyse – E16 Bagn - Bjørgo 

 

 

 26

 
3C – Påkjørsel av dyr 

 
Hendelsen er vurdert til å kunne skje hvert 20 – 
60 år, konsekvensen vil kunne være at et 
menneske blir lettere. 
 

  
Ingen. 

 
Sannsynligheten er i utgangspunktet lav, og 
hendelsen vil trolig kunne inntreffe hver 20-60 år 
uavhengig av tiltak. Konsekvensen er fremdeles 
vurdert til å være at et menneske kan bli lettere 
skadet. 

 

 
4C – Kjøretøy tar fyr inne i 
tunnelen. 

 
Hendelsen er vurdert til at et menneske kan bli 
hardt skadd hvert 10 – 20 år, og flere kan bli 
drept hvert 20 – 60 år. 
 

  
Frese ned profilert midtlinje i 
kjørevegen som varsler når et 
kjøretøy kommer over i motsatt 
kjørefelt. 

 
Sannsynligheten for nevnte hendelser er vurdert til å 
være lav ved iverksetting av tiltakene. Konsekvensen 
vil kunne reduseres for både hendelser med hardt 
skadde og med flere drepte. Kamera, mobil- og 
radiodekning kan gi raskere og bedre kommunikasjon. 
Forbikjøringsfeltet letter evakueringen betraktelig  

 

 
Etablere forbikjøringsfelt 
Kamera, mobil- og radiodekning 
i tunnelen 

 
5C – Ras – jord/stein/is/snø 

 
Hendelsen er vurdert til å kunne skje sjeldnere 
enn hvert 60 år, konsekvensen vil kunne være at 
et menneske blir lettere skadd. 
 

 Geolog bør vurdere fare for ras, 
både løsmasser og snøras, 
samt foreslå sikringstiltak. 

 
Sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer er i 
utgangspunktet lav. Konsekvensen vil kunne være at 
et menneske blir lettere skadd. 
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5.5 Risikobilde–Dagens situasjon–Miljø (natur og vassdrag) 

Tabell 13 viser uønskede hendelser for dagens situasjon. Her vurderes sannsynlighet for 
hendelser i fremtiden, dersom vegen beholdes som i dag. 
De uønskede hendelsene er presentert i risikomatrise i tabell 14. 
 

Tabell 13: Oversikt over uønskede hendelser for miljø ved dagens situasjon. 

 
Ulykker 

Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko  

A 
Miljø 

 

1D. Ulykke med kjøretøy som frakter farlig gods 
(miljøskader) 

Skjer 
sjeldnere enn 
hvert 60 år. 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaureringstid 
> 10 år. 

 

2D Utslipp av olje/drivstoff fra kjøretøy -lite Skjer hvert 1-
5 år 

Registrerbar 
miljøskade. 
Restaureringstid 
< 1 år. 

 

2D Utslipp av olje/drivstoff fra kjøretøy -stort Skjer hvert 10 
- 20 år 

Betydelig 
miljøskade. 
Restaureringstid 
1-3 år. 

 

 

Beskrivelse 

1D. Det skjer en ulykke med et kjøretøy som frakter farlig og giftig væske. Det skjer en 
lekkasje som sprer seg i området og vassdraget. Det vurderes til at hendelsen vil kunne 
skje sjeldnere enn hvert 60 år, og konsekvensen kan medføre svært alvorlig miljøskader 
på dyre- og plantelivet i og nær Begna, med en restaureringstid på over 10 år. 

 

2D Det skjer et utslipp av olje/drivstoff fra kjøretøy i området. Utslippet er vurdert med 
hensyn til at det er lite og stort. Sannsynligheten for et stort utslipp er liten. Uavhengig 
av størrelsen på utslippet så vil miljøskadene ha en restaureringstid på 0 – 3 år. 

 
 
Tabell 14: Risikomatrise – Dagens situasjon - Miljø 

                      
Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade.  
Restaureringstid  
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade.  
Restaureringstid  
1 – 3 år 

Alvorligmiljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i 
anleggsfasen) 

2D    

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en 
del ganger på anlegg 
generelt) 

 2D   

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et 
fåtall ganger på anlegg 
generelt) 

    

Skjer sjeldnere enn hver 
60 år. 
(Har ”aldri” vært 
registrert på anlegg) 

   1D 

Nummereringen viser til hendelser i tabell 13. 
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5.6 Uønskede hendelser i anleggsperioden – Miljø (natur og 
vassdrag) 

Tabell 15: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden 

 
Ulykker 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

B 
Miljø 

 

1E. Utslipp fra anlegg og maskiner Vil kunne skje i 
anleggsfasen 

Registrerbar 
miljøskade. 
Restaureringstid < 1 
år. 

 

2E. Forurenset overflatevann fra 
tunneldriving 

Vil kunne skje i 
anleggsfasen 

Betydelig 
miljøskade. 
Restaureringstid 1-3 
år. 

 

3E. Små partikler og slam skader dyrelivet i 
elva 

Vil kunne skje i 
anleggsfasen 

Alvorlig miljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

 

4E. Riving og bygging av bro skader dyre- 
og plantelivet i elva. 

Vil kunne skje i 
anleggsfasen 

Alvorlig miljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

 

5E Det spres planter og dyr som er 
kategorisert som svartelistede. 

Har vært 
registrert på 
sammenlignbare 
anlegg 

Alvorlig miljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

 

6E Anleggsaktivitet forstyrrer hekkende 
hubroer. 

Vil kunne skje i 
anleggsfasen 

Alvorlig miljøskade.  
Restaureringstid 
3 - 10 år 

 

 
Beskrivelse 
 
1E. Det lekker ut olje og/eller drivstoff fra anlegg eller maskiner på grunn av menneskelig 

svikt eller feil på utstyr. Det vurderes til at hendelsen vil kunne skje i anleggsfasen, og 
konsekvensen kan medføre registrerbar miljøskade, med en restaureringstid på mindre 
enn 1 år. 

 
2E. Overflatevann fra anleggsområdet og fra driving av tunnel er forurenset og renner ut i 

vassdraget. Det vurderes til at hendelsen vil kunne skje i anleggsfasen, og konsekvensen 
kan medføre betydelig miljøskade på dyre- og plantelivet i og nær Begna, med en 
restaureringstid på mellom 1 - 3 år. 

 
3E. Utfylte masser inneholder finpartikler som gjør skade på dyrelivet i Begna. Det vurderes 

til at hendelsen vil kunne skje i anleggsfasen, og konsekvensen kan medføre alvorlige 
miljøskader på dyre- og plantelivet i og nær Begna, med en restaureringstid på mellom 
3 - 10 år. 

 
4E. Ved riving av eksisterende bro faller mindre og større deler ned i elva. Broen inneholder 

skadelige stoffer samt finpartikler. Dette skader dyre- og plantelivet i elva. Det vurderes 
til at hendelsen vil kunne skje i anleggsfasen, og konsekvensen kan medføre alvorlig 
miljøskader på dyre- og plantelivet i og nær Begna, med en restaureringstid på mellom 
3 - 10 år. 

 
5E. Tilkjørte masser, og flytting av stedlige masser, inneholder planter og dyr som er 

kategorisert som svartelistede. Dette medfører en spredning av uønskede arter i området 
grunnet tiltaket. Det vurderes til at hendelsen har vært registrert i sammenlignbare 
anlegg, og konsekvensen kan medføre alvorlige miljøskader på dyre- og plantelivet i og 
nær Begna, med en restaureringstid på mellom 3 - 10 år. 
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6E Anleggsaktivitet nær registrert hubrolokalitet gir negativ påvirkning på hekking og 
ungeproduksjon. Det vurderes til at hendelsen vil kunne skje i anleggsfasen, og 
konsekvensen kan medføre betydelig miljøskade for hubrolokaliteten, med en 
restaureringstid på mellom 3 - 10 år. 

 
Avbøtende tiltak 

• Entreprenøren må ha absorbent tilgjengelig til oppsuging av oljesøl. 

• Sikre godt vedlikehold av maskinpark. 

• Etablere sigevannsbrønn hvor vannet samles og renses ev. pumpes og kjøres bort. 

• Entreprenør skal dokumentere rensing av vann før ev. utslipp til elv. 

• Skjerme hubrolokaliteten og reirområdet slik at hekking og ungeproduksjon ikke blir 

påvirket i anleggsfasen. 

• Partikkel- og slamfilter, siltgardiner, samt oljeutskiller bør etableres nedstrøms anleggs- 

og deponeringsplassen, spesielt om boreslammet inneholder bergarter som er skadelig 

for fiskegjeller eller muslingenes filterapparat, eller er toksiske. 

• Bruk av filterduk samt minimalisere kjøring og slitasje i, og i kant av, vassdraget for å 

forhindre tilslamming og erosjon. Forflytning av elvebunn og –masser må forhindres og 

anleggsarbeid i våtområder og vann må skje på en skånsom måte. 

• Broens bygningsmaterialer må undersøkes for miljøgifter.  

• Skogen på deponiarealet skal avvirkes før deponering av masser. Det må letes opp 

rovfuglreir før skogen hogges. Skogen er såpass stor at den er potensielt reirhabitat. Det 

bør gjennomføres en feltbefaring i mars og april for å dokumentere territoriell adferd fra 

disse fuglene. En bør da sørge for at fuglene ikke påbegynner hekking i området. 

• Det må ikke være anleggsaktivitet i og nær Kjerringsvingen mellom januar og august. 

• Generelt bør det utarbeides spesifikke planer for anleggsarbeidet som beskriver hvordan 

man skal håndtere hekkende hubro i Kjerringsvingen, elvemusling ved Bagn og 

avrenningsproblematikk begge steder. Dette krever nærmere undersøkelser. 

• Ved ev. prosjektering av bropilarer i elva må optimal utforming og plassering velges 

slik at gode strømforhold skapes for elvemusling og fisk. Ved bygging av bro må en 

kartlegge og flytte elvemusling som er i tiltaksområdet. Det samme gjelder for 

fjerningen av eksisterende bro i Bagn. 

• Svartelistearter er en trussel mot det naturlige biologiske mangfoldet, og det må 

iverksettes tiltak for å forhindre videre spredning. Dette gjelder spesielt for 

vegprosjekter med stor anleggsaktivitet og flytting av masser. 

 
De uønskede hendelsene for miljø (natur og vassdrag) i anleggsperioden er presentert i 
risikomatrisen under. 
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Tabell 16: Risikomatrise for anleggsperioden – uten avbøtende tiltak 

 

Tabell 17: Risikomatrise for anleggsperioden – med avbøtende tiltak 

                   
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 

Restaureringstid 
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
1 - 3 år 

Alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i 
anleggsfasen) 

1E 2E 3E, 4E, 6E  

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare 
anlegg) 

  5E  

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en 
del ganger på anlegg 
generelt) 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et 
fåtall ganger på 
anlegg generelt) 

    

Skjer sjeldnere enn 
hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært 
registrert på anlegg) 

    

 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 

Restaureringstid 
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
1 - 3 år 

Alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

1E    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del 
ganger på anlegg generelt) 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall 
ganger på anlegg generelt) 

 2E 3E, 4E, 6E  

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

  5E  

 

 
 

 
HENDELSE 

 
PLASSERING UTEN TILTAK 

 
AVBØTENDE TILTAK OG 

FOKUS OMRÅDER 

 
PLASSERING MED TILTAK 

 
1E – Utslipp fra anlegg og 
maskiner 

 
Hendelsen har vært registrert i sammenlignbare 
anlegg. Konsekvensen vil kunne være en 
registrerbar miljøskade med restaureringstid på 
mindre enn 1 år. 
 

  
Entreprenør må ha absorbent 
tilgjengelig til oppsuging av olje- 
og diselsøl. 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer ved at 
entreprenøren har fokus på dette i sin SJA-analyse. 
Konsekvensen er allerede vurdert til å være lave. 
Tiltakene vil kanskje bedres ved at entreprenøren har 
flis og jord lett tilgjengelig slik at olje- og diselsøl blir 
tatt hånd om tidlig. 

 

 
Sikre godt vedlikehold av 
maskinpark. 

      

 
2E – Forurenset overvann fra 
tunneldriving 

 
Hendelsen er vurdert til at den vil kunne skje i 
anleggsfasen, konsekvensen vil kunne være en 
betydelig miljøskade med restaureringstid på 
mellom 1 og 3 år. 
 

  
Etablere sigevannsbrønn hvor 
vannet samles og renses ev. 
pumpes og kjøres bort. 
 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer betydelig. 
Tiltakene er vurdert til ikke å påvirke konsekvensen. 

 

 
Entreprenør skal dokumentere 
rensing før utslipp til elv. 
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3E – Små partikler og slam fra 
utfylte masser skader dyrelivet 
i elva. 

 
Hendelsen er vurdert til at den vil kunne skje i 
anleggsfasen, konsekvensen vil kunne være en 
alvorlig miljøskade med restaureringstid på 
mellom 3 og 10 år. 
 

  
Etablere sigevannsbrønn hvor 
vannet samles og renses ev. 
pumpes og kjøres bort. 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensene vil imidlertid alltid være alvorlige ved 
en ev. hendelse. 

 

Entreprenør skal dokumentere 
rensing før utslipp til elv. 

Partikkel- og slamfilter, samt 
oljeutskiller bør etableres 
nedstrøms anleggs- og 
deponeringsplasser. 
Bruk av filterduk samt 
minimalisere kjøring og slitasje 
i, og i kanten av, vassdraget for 
å forhindre tilslamming og 
erosjon. 

      

 
4E – Riving av bro skader 
dyre- og plantelivet i elva. 

 
Hendelsen er vurdert til at den vil kunne skje i 
anleggsfasen, konsekvensen vil kunne være en 
alvorlig miljøskade med restaureringstid på 
mellom 3 og 10 år. 
 

  
Broens bygningsmaterialer må 
undersøkes for miljøgifter. 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensene vil imidlertid alltid være alvorlige ved 
en ev. hendelse. 

 

 
Riving må planlegges og 
utføres slik at en unngår at 
brodeler faller ned i elva. 

      

 
5E – Det innføres og spres 
planter og dyr som er 
kategorisert som svartelistede. 

 
Hendelsen har vært registrert i sammenlignbare 
anlegg, konsekvensen vil kunne være en alvorlig 
miljøskade med restaureringstid på mellom 3 og 
10 år. 
 
 

  
Tiltak for å forhindre innføring 
og spredning av arter må 
iverksettes. Spesielt gjelder 
dette ved flytting av masser 
mellom anlegg. 

 
Fokus på problemstillingen vil kunne redusere 
sannsynligheten for at det skjer i dette anlegget. 
Konsekvensen ved spredning av svartelistede arter vil 
imidlertid kunne regnes som en alvorlig miljøskade. 

 

      

 
6E – Anleggsaktivitet 
forstyrrer hekkende hubroer. 

 
Hendelsen er vurdert til at den vil kunne skje i 
anleggsfasen, konsekvensen vil kunne være en 
alvorlig miljøskade med restaureringstid på 
mellom 3 og 10 år. 
 

  
Skjerme hubrolokaliteten og 
reirområdet slik at hekking og 
ungeproduksjon ikke blir 
påvirket i anleggsfasen. 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensene vil imidlertid alltid være alvorlige ved 
en ev. hendelse. 

 

 
Registrere, telle og kartlegge 
lokalitetene. 
Unngå arbeider i 
hekkeperioden. Mellom januar 
og august 

.



ROS-analyse – E16 Bagn - Bjørgo 
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5.7 Uønskede hendelser i driftsperioden – miljø (natur og 
vassdrag) 

Tabell 18: Oversikt over uønskede hendelser i driftsperioden 
 
Ulykker 

Sannsynlighet Konsekvens Risik
o  

B 
Miljø 

 

1F.  
Ulykke med kjøretøy som frakter farlig 
gods. 

 
Skjer hvert 20-60 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
> 10 år 

 

2F.  
Forurenset vann fra vask av tunnel skader 
dyre- og plantelivet i og nær Begna. 

 
Skjer hver 1-5 år 

Betydelig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
1-3 år. 

 

Beskrivelse 
1F Det skjer en ulykke med et kjøretøy som frakter farlig gass/væske. Det skjer en lekkasje 

av farlig gass/væske som sprer seg i området. Natur og vassdrag blir berørt. Det 
vurderes til at hendelsen vil kunne skje hvert 20 – 60 år, og konsekvensen kan medføre 
svært alvorlig miljøskade, med en restaureringstid på mer enn 10 år. 

 
2F Ved vask av tunnel brukes kjemikalier som sammen med overvannet renner ut i naturen 

og elva. Dette skader dyre- og plantelivet. Det vurderes til at hendelsen vil kunne skje 
hvert 10 – 20 år, og konsekvensen kan medføre betydelig miljøskade, med en 
restaureringstid på mellom 1 og 3 år. 

 
Avbøtende tiltak 

• Brannvesen/politi/kommunene utarbeider en beredskapsplan basert på ulykke med 

kjøretøy som frakter farlig gods. 

• Etablere sigevannsbrønn hvor vannet samles og renses ev. pumpes og kjøres bort. 

• Vannet skal renses før utslipp til elv. 

• Andre tiltak, som vil kunne bedre trafikksikkerheten, er nevnt under Uønskede 

hendelser i driftsperioden – Mennesker kap. 5.4. 

 
De uønskede hendelsene for miljø (natur og vassdrag) i driftsperioden er presentert i 
risikomatrisen under.
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Tabell 19: Risikomatrise for driftsperioden – uten avbøtende tiltak 

 

Tabell 20: Risikomatrise for driftssperioden – med avbøtende tiltak 

                      
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 

Restaureringstid 
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
1 - 3 år 

Alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i 
anleggsfasen) 

 2F   

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare 
anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert 
en del ganger på 
anlegg generelt) 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et 
fåtall ganger på 
anlegg generelt) 

   1F 

Skjer sjeldnere enn 
hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært 
registrert på anlegg) 

    

 

                      Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 

Restaureringstid 
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
1 - 3 år 

Alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
3 - 10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade. 

Restaureringstid 
> 10 år 

Skjer hvert år. 
(Forventes å skje i 
anleggsfasen) 

    

Skjer hvert 1 – 5 år. 
(Vil kunne skje i anleggsfasen)     

Skjer hvert 5 – 10 år. 
(Har vært registrert i 
sammenlignbare anlegg) 

    

Skjer hvert 10 – 20 år. 
(Har vært registrert en del 
ganger på anlegg generelt) 

    

Skjer hvert 20 – 60 år. 
(Har vært registrert et fåtall 
ganger på anlegg generelt) 

    

Skjer sjeldnere enn hver 60 år. 
(Har ”aldri” vært registrert på 
anlegg) 

 2F  1F 

 

 

 
HENDELSE 

 
PLASSERING UTEN TILTAK 

 
AVBØTENDE TILTAK OG 

FOKUS OMRÅDER 

 
PLASSERING MED TILTAK 

 
1F – Ulykke med kjøretøy som 
frakter farlig gods 

 
Hendelsen er vurdert til å kunne skje hvert 20 – 
60 år, konsekvensen vil kunne være en svært 
alvorlig miljøskade med restaureringstid på mer 
enn 10 år. 
 

  
Brannvesen/politi/kommunene 
utarbeider en beredskapsplan 

 
Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer. 
Konsekvensene vil imidlertid alltid være alvorlige ved 
en ev. hendelse. 

 

Frese ned profilert midtlinje i 
kjørevegen som varsler når et 
kjøretøy kommer over i motsatt 
kjørefelt. 
Økt beredskap ved 
vintervedlikehold 

2F – Forurenset vann fra vask 
av tunnel skader dyre- og 
plantelivet i og nær Begna. 

Hendelsen er vurdert til at den vil kunne skje 
hvert 1 – 5 år, konsekvensen vil kunne være en 
betydelig miljøskade med restaureringstid på 
mellom 1 og 3 år. 

 Etablere sigevannsbrønn hvor 
vannet samles og renses ev. 
pumpes og kjøres bort. 

Iverksetting av tiltakene vil kunne redusere 
sannsynlighetene for at hendelsen inntreffer betydelig. 
Tiltakene er vurdert til ikke å påvirke konsekvensen. 
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5.8 Oppsummering og konklusjon 

All plassering av hendelser i risikomatrisene og vurdering av avbøtende tiltak er gjort av miljø- 
og trafikksikkerhetsansvarlige for oppdraget i Statens vegvesen.  
Et flertall av hendelsene har havnet i gul sone (tiltak bør vurderes), men også mange i rød sone 
(tiltak nødvendig), med bakgrunn i sannsynlighet og konsekvensene (uten avbøtende tiltak). 
Anleggsperioden for Miljø (natur og vassdrag), 5 i rød sone, er mest utsatt og det må iverksettes 
tiltak.  
Analysen viser at det gjennom planlegging og sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak 
vil kunne være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av 
disse.  
En sammenligning av dagens situasjon og den planlagte E16 traseen, viser at sannsynligheten 
for uønskede hendelser vil kunne bedres. Dette med bakgrunn i at store deler av den nye 
vegtraseen går i tunnel, men også av at avbøtende tiltak merket ”M” i tabell 21 blir 
implementert/iverksatt, samt at planleggingen av ny vegtrasè har fokus på risiko og sårbarhet.  
Det vurderes til at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. 
Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her 
sammenliknet med de fleste andre vegplaner. Det vil kunne medføre en akseptabel 
risikosituasjon hvis de avbøtende tiltakene blir iverksatt. 
Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike 
løsninger. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å 
sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har 
oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Metodikken i denne typen 
analyser tilsier at man ikke kan sette «to streker under svaret» og konkludere endelig.   
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre diskusjoner, planarbeid og 
prosjektering. 
 

Tabell 21: Tiltak – oppfølgingsliste. 

NR TILTAK Må/

bør 

Frist

/ansv 

Utført 

Anleggsperiode 

1.  Arbeidet i dagsonen utføres i sommerhalvåret med omkjøring via 
Tonsåsen slik at kun helt lokaltrafikk ferdes forbi anleggsarbeidene. 

B   

2.  Funn av objekter med mulig kulturhistorisk verdi må så raskt som mulig 
rapporteres til Oppland fylkeskommune. 

M   

3.  Arbeidet med flytting/omlegging av høgspentledningene må gjøres i 
samarbeid med netteier. 

M   

4.  

Støv/støy/vibrasjoner i forbindelse med sprenging, bygging av bru og 
plassering av steinknuseverk må vurderes. Nær Bagn sentrum må det 
vurderes restriksjoner i forhold til sykehjem og skole. Nærliggende 
gårdsbruk og boliger må også vurderes. Det må gis god informasjon samt 
opprettes kontakt med berørte. Kommunelegen må tas med i vurderingene. 

M   

5.  

Arbeidet med vegen vil kunne påvirke vannressurser i området i form av 
endrede vannveier eller forurensing av private brønner. Brønnene over 
tunnelen må befares samt kapasitet og vannkvalitet sjekkes, slik at 
brønnenes tilstand, vannkvalitet og vannkapasitet er kjent før 
anleggsdriften begynner. 

M   

6.  Heve hele elvesletta i Bagn sentrum med 1,0 meter. Dette for å unngå flom 
av riggområdet. 

M   
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7.  Entreprenøren må ha absorbent tilgjengelig til oppsuging av oljesøl. M   

8.  Sikre godt vedlikehold av maskinpark. M   

9.  Etablere sigevannsbrønn hvor vannet samles og renses ev. pumpes og 
kjøres bort. 

M   

10.  Entreprenør skal dokumentere rensing av vann før ev. utslipp til elv. M   

11.  Skjerme hubrolokaliteten og reirområdet slik at hekking og 
ungeproduksjon ikke blir påvirket i anleggsfasen. 

M   

12.  
Partikkel- og slamfilter, siltgardiner, samt oljeutskiller bør etableres 
nedstrøms anleggs- og deponeringsplassen, spesielt om boreslammet 
inneholder bergarter som er skadelig for fiskegjeller eller muslingenes 
filterapparat, eller er toksiske. 

M   

13.  
Bruk av filterduk samt minimalisere kjøring og slitasje i, og i kant av, 
vassdraget for å forhindre tilslamming og erosjon. Forflytning av 
elvebunn og – masser må forhindres og anleggsarbeid i våtområder og 
vann må skje på en skånsom måte. 

M   

14.  Broens bygningsmaterialer må undersøkes for miljøgifter.  M   

15.  

Skogen på deponiarealet skal avvirkes før deponering av masser. Det 
må letes opp rovfuglreir før skogen hogges. Skogen er såpass stor at 
den er potensielt reirhabitat. Det bør gjennomføres en feltbefaring i 
mars og april for å dokumentere territoriell adferd fra disse fuglene. En 
bør da sørge for at fuglene ikke påbegynner hekking i området. 

B   

16.  Det bør ikke være anleggsaktivitet i og nær Kjerringsvingen mellom 
januar og august. 

B   

17.  
Generelt må det utarbeides spesifikke planer for anleggsarbeidet som 
beskriver hvordan man skal håndtere hekkende hubro i 
Kjerringsvingen, elvemusling ved Bagn og avrenningsproblematikk 
begge steder. Dette krever nærmere undersøkelser. 

M   

18.  

Ved ev. prosjektering av bropilarer i elva må optimal utforming og 
plassering velges slik at gode strømforhold skapes for elvemusling og fisk. 
Ved bygging av bro må en kartlegge og flytte elvemusling som er i 
tiltaksområdet. Det samme gjelder for fjerningen av eksisterende bro i 
Bagn. 

M   

19.  
Svartelistearter er en trussel mot det naturlige biologiske mangfoldet, og 
det må iverksettes tiltak for å forhindre videre spredning. Dette gjelder 
spesielt for vegprosjekter med stor anleggsaktivitet og flytting av masser. 

M   

Driftsperioden: 

20.  Freses ned profilert midtlinje og kantlinje i kjørevegen som varsler når 
et kjøretøy kommer ut av sitt kjørefelt. 

B   

21.  Kamera, mobil- og radiodekning i tunnelene. B   

22.  Etablere forbikjøringsfelt i tunnelen B   

23.  Økt beredskap ved vintervedlikehold  B   

24.  Geolog bør vurdere fare for ras, både løsmasser og snøras, samt foreslå 
sikringstiltak. 

B   

Fra temarapport Landskap - Kommunedelplan med KU. 

44. Utforming av sideterreng slik at dette glir naturlig inn i omgivelsene. M   
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45. Tilrettelegging for revegetering av skråninger langs veg samt soner for 
skjermvegetasjon for å dempe fjernvirkning. 

M   

46. Tilrettelegging for revegetering av sidearealene etter hvert som anlegget er 
ferdig bygd. 

M   

47. Presis sprenging av skjæringer og knekking av ”toppen” for å senke den 
visuelle høyden. 

B   

48. 
Terrassering eller utsprengte lommer for høyere vegetasjon ved lange 
fjellskjæringer høyere enn 20 meter. Dette gjøres primært for å redusere 
fjernvirkningen, og bør detaljvurderes på den enkelte delstrekning. 

B   

49. 
I svært sidebratt terreng bør fjellskjæringer ha en helningsgrad på 10:1, da 
en slakere helning (5:1) vil medføre høyere fjellskjæring ved at 
skjæringssiden “spiser” ekstra fjellflate på toppen. 

B   

50. Hvor vegen ligger i et rasutsatt område, er det viktig at rassikringen også 
ivaretar de landskapsmessige kvalitetene. 

B   

51. God utforming og terrengforming ved utfyllingen i Kjerringsvingen. B   

52. Uthogging og tynning langs vegen for å sikre god reiseopplevelse med 
utsyn mot Begna. Konkrete vurderinger av hvilke områder der dette er 
aktuelt, gjøres i neste planfase. 

B   

53. Fyllinger utformes som en del av omkringliggende område avrundes i 
bunn og topp, revegeteres og tilbakeføre som en del av naturområdet, eller 
som en del av nærmiljøområde. 

B   
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