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Sammendrag:
Sweco er engasjert av Statens Vegvesen for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i
forbindelse med ny reguleringsplan for ny E39 mellom Vinjeøra og Staurset. Planlegging av parsellen
mellom Vinjeøra og Staurset er del av arbeidet med å oppgradere Kyststamvegen E39 fra Kristiansand til
Trondheim.
Formålet med ROS-analysen er å kartlegge risiko i anleggs- og driftsfasen av prosjektet med hensyn til
samfunnsverdiene «liv og helse», «framkommelighet» og «miljø». Analysen er utført iht. Norsk Standard
5814, Statens Vegvesens veileder «ROS-analyser i vegplanlegging» og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
Det er gjennomført et tverrfaglig analysemøte for å avdekke potensielle, uønskede hendelser.
Hendelsene som ble identifisert er kategorisert ut ifra konsekvens og sannsynlighet for å danne et
risikobilde. Totalt er det identifisert 28 uønskede hendelser. Ettersom noen av hendelsene gir
konsekvenser for flere konsekvenskategorier er det totale antallet risikoer 36. 17 hendelser har
konsekvens for «framkommelighet», 9 for «liv og helse» og 9 for «miljø».
I forbindelse med ROS-arbeidet er det foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å senke det totale risikoog sårbarhetsbildet for planområdet ytterligere. Under er noen av de viktigste tiltakene Sweco anbefaler
gjennomført i kommende faser:
-

Gjennomføre ytterligere befaringer for å kartlegge skred- og rasfare og prosjektere tiltak deretter.

-

Planlegge og kvalitetssikre at E39 holdes åpen under byggefase. Dette er spesielt viktig for
nødetater ettersom eventuell stenging kan føre til betydelig forlenget utrykningstid.

-

Grundige prosjekteringer av løsmassefyllinger, samt grundig anleggsgjennomføring i kritiske
områder der man har skjæring og løsmassefylling på samme sted.

-

Gjennomføre undersøkelser av vilttrekk. Etablere skilting og vurdere strekningsvis viltgjerding på
uoversiktlige strekninger for å lede viltet til mer oversiktlige/åpne strekninger.

-

Planlegge bruk og lagring av sprengstoff i anleggsfase. Entreprenør må ha metoder for
oppsamling av plast fra sprengningsarbeider og benytte sprengstoff med lavt plastinnhold.

-

Følge opp at bruk av kjemikalier i anleggsfase blir ivaretatt.

-

Prosedyrer for håndtering av masser med fremmede, skadelige arter må utarbeides for å unngå
spredning. Det bør også gjøres en vurdering om det er mulig å redusere inngrep i området der
strandeng er registrert.

For fullstendig liste over risikoreduserende tiltak, se kapittel 6.3. Se Vedlegg 1 for fullstendig liste over
uønskede hendelser.
Ny E39 vil gi høyere grad av sikkerhet enn dagens E39. Ved å implementere tiltakene foreslått i denne
analysen kan risiko reduseres ytterligere. Dette kan gi positive utslag på alle konsekvenskategorier og
kan redusere risikoforhold for utbyggingen av E39.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn
Sweco er engasjert av Statens Vegvesen for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for ny E39 mellom Vinjeøra og Staurset. Planlegging av parsellen mellom Vinjeøra og
Staurset er del av arbeidet med å oppgradere Kyststamvegen E39 fra Kristiansand til Trondheim.
Dagens E39 på strekninga Betna-Klettelva er uegnet som europaveg. Randbebyggelse med
mange avkjørsler ved Vinjeøra og Haukvika kombinert med smal veg med dårlig kurvatur gir dårlig
trafikksikkerhet og redusert framkommelighet. Selv om trafikken ikke er så stor, så medfører dette
miljøulemper for de som bor langs vegen.

Figur 1-1. Oversiktskart over området og parsellen som skal analyseres i denne ROS-analysen.

1.2

Formål
Hensikten med ROS-analysen er å gi myndigheter og utbygger beslutningsstøtte for å ivareta
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for
samfunnsverdiene «liv og helse», «framkommelighet» og «miljø» på nye E39 mellom Stormyra og
Staurset.
Mer konkret er formålet følgende:
•

Å identifisere risiko og sårbarhet i planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede
hendelsene.

•

Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.

Risiko og sårbarhet knytter seg både til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er
utsatt for flom eller ras, og til hendelser som kan oppstå som en følge av arealbruken.
RAPPORT
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ROS-analysen vil være et vedlegg til reguleringsplan for E39 Stormyra – Staurset og kan være et
nyttig verktøy i den videre planleggingen av parsellen.
Risikoanalysen er utført iht. Norsk Standard 5814; «Krav til risikovurderinger» (ref. /1/), Statens
Vegvesens veileder «ROS-analyser i vegplanlegging» (ref. /4/) og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging» (ref. /2/).

1.3

Hjemmel
Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en
ROS-analyse ved planer for utbygging.
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig
for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.
I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at
Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens
side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge
av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan
arealene brukes.
I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.

1.4

Avgrensinger
Følgende avgrensninger gjelder for ROS-analysen:

RAPPORT

•

ROS-analysen begrenser seg til mulige uforutsette hendelser med potensiell negativ
innvirkning «liv og helse», «framkommelighet» og «miljø».

•

Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette
skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

•

ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder fram til eventuell ny, vesentlig ombygging.

•

Krav til støy som følge av trafikk på E39 forutsettes at vil overholdes. Vurderinger av støy
er ikke inkludert i ROS-analysen.

•

Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter,
eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.
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2

Begreper, definisjoner og forkortelser

2.1

Begreper og definisjoner
Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse.
Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet.
Konsekvensvurdering: Vurdering av de uønskede hendelsenes konsekvens for de gitte
konsekvenstypene «liv og helse», «framkommelighet» og «miljø».
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og usikkerhetene
knyttet til dette. Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger:
•

mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden

•

sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe

•

sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene

•

hvilke konsekvenser hendelsen vil få

•

usikkerheten ved vurderingene

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.
Robusthet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere,
og evnen til gjenopprettelse
Sårbarhet: Fravær av robusthet og manglende evne til å motstå påvirkning.
Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere
risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.
Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger

2.2

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

RAPPORT

Forkortelse

Forklaring

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

ROS

Risiko og sårbarhet

HAZID

HAZard IDentification - Fareidentifikasjonsmøte

ALARP

As Low as Reasonably Practicable

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

SHA

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

SVV

Statens Vegvesen
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3 Metode
3.1

Om ROS-analyser
En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt å
utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi kommune og
oppdragsgiver beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I denne
analysen følges metode i samsvar med Statens Vegvesens veileder «ROS-analyser i
vegplanlegging» (ref. /4/) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (ref. /2/). Figur 3-1 viser trinnene i en ROSanalyse og beskriver hvor de forskjellige elementene er omtalt i denne rapporten.

• Beskrivelse av planområdet
Kapittel 4

• Identifisere mulige uønskede hendelser
Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet), og
Kapittel 6 foreslå aktuelle tiltak

• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Kapittel 7

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (ref. /2/).

Modellen i Figur 3-2 illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Venstre side viser hva
som påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side hva som påvirker
konsekvensene av hendelsen. I begge tilfeller dreier dette seg om sårbarhet og etablerte barrierer
(tiltak). Det knytter seg usikkerhet både til om hendelsen vil inntreffe, og hva konsekvensene vil bli.
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Figur 3-2. Bow-tie diagram som viser forebygging og tiltak (ref. /2/).

3.2

Sannsynlighetsvurdering
Det er vurdert at en grov tredeling av sannsynlighet er tilstrekkelig i dette tilfellet.
Sannsynlighetsintervallene er hentet fra SVVs håndbok V712 (ref. /5/) og DSBs veileder (ref. /2/)
og er beskrevet i tabellen under.
Tabell 3-1. Sannsynlighetskategorier for ROS-analyse.

3.3

SANNSYNLIGHETSKATEGORIER

TIDSINTERVALL

Høy

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

Middels

1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere

Lav

1 gang i løpet av 100 år eller sjeldnere

Konsekvensvurdering
Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille ut de uønskede hendelsene fra hverandre
når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. I
denne analysen er inndeling av konsekvensklasser hentet fra V712 Konsekvensanalyse (ref. /5/),
som veilederen for ROS-analyser i vegplanlegging (ref. /4/) også følger. Denne ROS-analysen
vurderer følgende konsekvenstyper:
•

RAPPORT
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3.3.1

•

Framkommelighet

•

Miljøskader

Liv og helse
Inndelingen i konsekvensklasser for «liv og helse» er listet opp i Tabell 3-2 under.
Tabell 3-2. Konsekvenskategorier for liv og helse.

3.3.2

K

Konsekvenskategorier

Konsekvens for liv og helse

K1

Høy

Ulykke med mange drepte eller alvorlig skadde

K2

Middels

Ulykke med noen drepte eller alvorlig skadde

K3

Lav

Ulykke uten noen drepte eller alvorlig skadde

Framkommelighet
Inndelingen i konsekvensklasser for «framkommelighet» er listet opp i Tabell 3-3 under.
Tabell 3-3. Konsekvenskategorier for framkommelighet.

3.3.3

K

Konsekvenskategorier

Konsekvens for framkommelighet

K1

Høy

Stengt veg i veldig lang tid, lang/dårlig omkjøring, regionale eller nasjonale
konsekvenser for samfunnet.

K2

Middels

Stengt veg fra kortere til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter, lokale konsekvenser for samfunnet

K3

Lav

Åpen veg, men redusert framkommelighet, ingen konsekvenser for
samfunnet.

Miljøskade
Inndelingen i konsekvensklasser for «miljøskade» er listet opp i Tabell 3-4 under.
Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for miljøskade.

RAPPORT

K

Konsekvenskategorier

Konsekvens for miljø

K1

Høy

Omfattende/alvorlig skade med konsekvenser som vil ta lang tid å rette opp.

K2

Middels

Alvorlig skade med konsekvenser som vil ta noe tid å rette opp.

K3

Lav

Liten lokal skade uten særlige konsekvenser.
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3.4

Risikomatrise
På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et
risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved hjelp av en
risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes (som vist i Tabell 3-5) er hentet fra Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (ref. /2/). ALARP-prinsippet legges til grunn for vurdering av risiko
som innebærer at restrisikoen for en fare skal være så lav som praktisk mulig.
Tabell 3-5. Risikomatrise

Sannsynlighet
for hendelse

Konsekvens for <konsekvenstype>

RAPPORT

Små

Middels

Store

Høy
Middels
Lav
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4

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet
Planområdet strekker seg fra Vinjeøra til Staurset, vist på

Figur 4-1 under. Vegen beveger seg langs Vinjefjorden i Trøndelag. Vegstrekningen er ca. 5,4 km
lang og stigningen på vegen varierer mellom 0,2 – 3,3 %. Fartsgrensen på dagens veg mellom
Vinjeøra og Staurset varierer mellom 60 og 80 km/t. Ny E39 planlegges for en hastighet på 80
km/t. For å kunne gjøre dette er det lagt inn krav på horisontalkurvatur og vertikalkurvatur som
tilfredsstiller denne hastigheten. ÅDT for 2019 er beregnet til 1370 (ref. /8/). I grunnlaget for
Nasjonal Transportplan er ÅDT i 2030 beregnet til 2100. Tungtrafikkandelen er i 2019 vurdert til 17
% (ref. /8/) av totaltrafikken.
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Figur 4-1. Oversikt over reguleringsplanstrekningen mellom Staurset og Vinjeøra.

Ny E39 mellom Staurset og Vinjeøra er i hovedsak lagt i eller nært inntil eksisterende E39.
Landskapet mellom bygdene Staurset og Haukvika, mellom Haukvika og Barhals, og mellom
Barhals og Vinjeøra er i hovedsak sidebratt skogkledd areal som flere steder fører til høye
fjellskjæringer på oversiden og fyllinger ned mot fjorden. Gjeldende kommuneplan viser at omtrent
alt areal i området Vinjeøra-Staurset er landbruk-, natur- og friluftsområde.
Dagens E39 på strekninga holder ikke den standarden som er fastlagt i håndbøkene ut ifra vegens
funksjon og trafikkmengde. Hensikten med reguleringsarbeidet er å øke standarden på E39 både
med hensyn til tverrprofil, kurvatur og andre krav til dimensjoneringsklassen. Dimensjoneringsklassen som er lagt til grunn for ny E39 er tverrprofil som vist i Figur 4-2; H1-veg med vegbredde
på 9 meter.

Figur 4-2. Viser tverrprofil H1, 9m vegbredde

På Figur 4-3 under viser hvordan tverrprofil kommer til å etableres i terrenget ved ulike situasjoner.
RAPPORT
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Figur 4-3. Tverrprofil med grøfteutforming inkl. vegens sideområde ved ulike situasjoner.

Ny veg er planlagt med harmonisk linjeføring, med sammenhengende, myk tredimensjonal linje der
veglinjen har en lett, kontinuerlig flyt der store deler av veglinjen har slakke kurver med flere
rettstrekninger. Det er prosjektert med færrest mulig adkomster der det legges til rette for at
adkomster være mest mulig samlokalisert.

RAPPORT
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5

Identifikasjon av uønskede hendelser

5.1

Analysemøte
For å kunne beskrive risiko må man identifisere farer som kan oppstå. Identifikasjon av farer ble
gjort ved å avholde et fareidentifikasjonsmøte over Skype den 21.08.2020. Møtedeltakerne er
beskrevet i Tabell 5-1.
Tabell 5-1. Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte.
Navn

Funksjon / tittel

Firma

Ivar Ole Mittet

Prosjekteringsleder

Statens Vegvesen

Helge Svingen

Vegplanlegger

Statens Vegvesen

Øystein Bueie Holstad

Geoteknikk

Statens Vegvesen

Edgar Solbak

HMS KS rådgiver

Statens Vegvesen

Kåre Rikard Mittet Rolandsen

Ansvarlig TS-revisjon

Statens Vegvesen

Hlynur Gudmundsson

Byggeleder

Statens Vegvesen

Lars Wiik

Naturforvalter

Heim kommune

Roar Melum

Vegforum Trøndelag, NLF

Vegforum Trøndelag, NLF

Kåre Dønheim

Brannsjef i Heim

Heim Kommune

Liliya Zhupanova

BIM

Statens Vegvesen

Hanna Utkilen

Møteleder / Senior sikkerhetsrådgiver

Sweco

Vidar Dahle

Teknisk sekretær / Sikkerhetsrådgiver

Sweco

I tillegg til fareidentifikasjonsmøtet har det vært dialog med Vegard Utstøl Jakobsen - geolog i drift
og vedlikeholdsavdelingen i Statens Vegvesen og Siri Guldseth, fagansvarlig for naturmiljø-fagene
i Statens Vegvesen. Det er mottatt relevante innspill fra begge vedrørende potensielle geologiske
og miljømessige farer i prosjektet. Disse innspillene er inkludert i analyselogg i Vedlegg 1 og
resultatene er videre brukt i rapporten.
I etterkant av møtet har det vært dialog med TS-revisor Kåre Rolandsen. De viktigste
konklusjonene fra TS-revisjonen er gjengitt i kapittel 5.3.
Det er utarbeidet egne dokumenter for ROS-analyse for Trøndelag (ref. /6/) og ROS-analyse for
Hemne kommune (ref. /7/). Uønskede hendelser fra disse rapportene som er aktuelle for
planområdet til prosjektet er inkludert i analyseloggen i Vedlegg 1.
10.09.2020 ble det gjennomført et oppfølgingsmøte med representanter fra Statens Vegvesen og
Heim kommune der kommentarer til rapporten ble gjennomgått. Kommentarene er inkludert i
rapporten.
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5.2

Vurdering av potensielle uønskede hendelser
I henhold til Vegvesenets veileder for ROS-analyser (ref. /4/) er innledende sjekkliste for
risikovurdering gjennomgått og utfylt. For hendelsene som er vurdert som relevante for tiltaket er
det gjort en videre vurdering av risiko og sårbarhet i kapittel 6.
Tabell 5-2: Sjekkliste risikoidentifisering
Relevant
for tiltaket

Kommentar/Begrunnelse

Nei

Ifølge NVEs vindkart (ref. /10/) er ikke området utsatt for
sterk vind.

Bølger/bølgehøyde

Nei

Prosjektet er ikke isolert sett utsatt for bølger. Kun dersom
bølger kommer i kombinasjon med stormflo vil dette være en
aktuell utfordring.

Snø/is

Nei

Planområdet er ikke spesielt utsatt for snø/is. Både
nedbørsmengder og temperatur ligger rundt gjennomsnittet
for Norge (ref. /11/).

Frost/tele/sprengkulde

Nei

Planområdet befinner seg ikke i område som vil være preget
av svært lave temperaturer (ref. /11/).

Nedbørmangel

Nei

Planområde har jevn nedbør hele året (ref. /11/).

Store nedbørsmengder

Nei

Planområdet er ikke særlig utsatt for store nedbørsmengder,
men på grunn av klimaendringer må økning i
nedbørsmengde kunne forventes i fremtiden (ref. /11/).

Stormflo

Ja

Laveste punkt på traséen ligger 3-4 meter over Vinjefjorden
og stormflo kan oppstå, spesielt med fremtidige
klimaendringer.

Flom i sjø/vassdrag

Ja

Grønset- og Haukvikelva ligger i aktsomhetsområde for flom
på NVE sine kart. To elver i planområdet ligger innenfor
aktsomhetsområdet for flom (ref. /9/).

Urban flom/overvann

Nei

Ikke aktuelt i dette prosjektet.

Havnivåstigning

Ja

Planområdet ligger langs sjølinje og kan være utsatt for
fremtidig havnivåstigning, dersom det kommer i kombinasjon
med stormflo.

Skred (kvikkleire, jord,
stein, fjell, snø), inkludert
sekundærvirkninger

Ja

Enkelte områder kan være utsatt for jordskred. Steinsprang
kan oppstå fra skjæringer og fra ur. Det er punkter på
strekningen med kvikkleire/bløtleire (ref. /9/).

Erosjon

Ja

Nærhet til elver og bekker kan medføre at det er fare for
elveerosjon.

Uønskede hendelser
Naturgitte forhold
Sterk vind
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Radon

Nei

Ikke relevant da endringen i arealbruken omfatter bygging av
vei og ikke bygg.

Skog- og lyngbrann

Ja

Mye skog i planområdet.

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer
Samferdselsårer som vei,
jernbane, luftfart og
skipsfart

Nei

E39 er samferdselsåre, bortsett fra dette finnes det ingenting
relevant i området.

Infrastrukturer for forsyning
av vann, avløps- og
overvanns-håndtering,
energi, gass og
telekommunikasjon

Ja

Ny E39 vil krysse avløpsledning på strekningen. Man vil
også være nødt til å hensynta telenett. Strømforsyning går
parallelt med trasé og vil kanskje legges om fra luftspenn til
å gå i jorden.

Tjenester som skoler,
barnehager,
helseinstitusjoner, nød- og
redningstjenester

Nei

Skole lokalisert på Vinjeøra, ellers ingen andre institusjoner.
Det er lagt opp til at veg skal være åpen under
anleggsarbeidet.

Ivaretakelse av sårbare
grupper

Nei

Ingen særlig sårbare grupper identifisert.

Samlokalisering i
næringsområder

Ja

Nasjonal genbank finnes på strekningen. Ellers en del
gårder i området.

Virksomheter som
håndterer farlige stoffer,
eksplosiver og
storulykkevirksomheter

Nei

Ingen slike virksomheter i nærheten.

Damanlegg

Nei

Ingen damanlegg i området.

Næringsvirksomhet

Forhold som påvirker hverandre
Jernbane

Nei

Ingen jernbane i området

Vei

Ja

Flere avkjørsler blir sanert som av innløsning av bygninger.
Innløsning skjer pga. nærføring til E39 og ny linjeføring av
E39. Flere andre avkjørsler blir endret og samlokalisert. Det
blir ingen nye adkomster til E39.

Lokale forhold (ikke
uttømmende)

Ja

Vilttrekk er kartlagt langs traséen. Kan påvirke vei.

Innledende vurderinger av skred og flomfare ble gjort ved bruk av NVEs aktsomhetskart vist i Figur
5-1 og Figur 5-2 under. Disse er i ettertid supplert med utfyllende informasjon fra geotekniker og
geolog som er inkludert i kapittel 6 og Vedlegg 1.
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Figur 5-1 – Kart med aktsomhetssoner for snøskred (røde områder) og jordskred (brunt med prikker) på
traséen (ref. /9/).

Figur 5-2 – Kart med aktsomhetssoner for flom (markert med blå områder og streker i ulike farger) på traséen
(ref. /9/).
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5.3

Trafikksikkerhet
Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon for strekningen. Revisjonen av reguleringsplanen har
resultert i få merknader. En gjengivelse av funnene er listet opp under.
•

Flere funn som går på endring i fall på veg. Anbefalinger om å øke lengdefallet der dette er
mulig og søke om fravik der det ikke er mulig.

•

Sikt fra kryss i 8250 kunne vært mye bedre ved å heve eksisterende veg til i området 8600.
Dette er også en unaturlig dump på en moderne H1-veg. Med 4% stigning vil det her være
økt støy og økt sporslitasje.

•

Mur mellom E39 og gårdsnr. 135 bruksnr. 21. er påkjøringsfarlig (ikke ført ut 1:10 fra
sikkerhetssonen). Anbefaling om å fjerne muren i sin helhet.

Den nye reguleringsplanen tar i langt større grad hensyn til vegens naboer, og vegens rolle som
E39 og del av TEN-T vegnettet. Eiendommer nært vegen er innløst, noe som resulterer i bedre
bokvalitet for dem som blir flyttet, samt tryggere veg med mindre avkjørsler. Dette vil også gjøre
gjennomføring av byggearbeidene langt tryggere for blant annet skolebarn og vegarbeidere.
Det er en forutsetning i reguleringsplanene at eksisterende E39 skal være åpen under bygging av
ny E39. Dette synes ivaretatt, men det anbefales likevel å se på mulighet til å unngå tilførselsvegen
til gårdsnr. 137 bruksnr. 10. Her er det planlagt veg i et krevende geoteknisk område. Dette kan
forsinke fremdrift og gi mindre trafikksikker trafikkavvikling i anleggsperioden.
Gårdsnr. 137 bruksnr. 7 mangler avkjørsel i den nye planen. Det er svært viktig for
trafikksikkerheten til anlegget at det ikke anlegges avkjørsel inn på E39 fra denne eiendommen.
Hvordan dette kan løses må være opp til prosjektet, men TS-revisor anbefaler ikke å gå tilbake til
den forrige løsninger med en veg mellom E39 og gårdsnr. 137, bruksnr. 2. Ut i fra et ønske om
høyest mulig trafikksikkerhet både for dem som oppholder seg ved en fritidseiendom, og for
passerende trafikanter, anbefales det å søke en innløsing av eiendommen.
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6

Vurdering av risiko og sårbarhet

6.1

Presentasjon av risiko
I fareidentifikasjonsmøtene er det avdekket totalt 28 uønskede hendelser. Sannsynlighet for
hendelsen og konsekvens med hensyn på «liv og helse», «framkommelighet» og «miljø» er logget
i analyseloggen (se Vedlegg 1). Begrunnelse for valg av sannsynlighetsklasse og
konsekvensklasse er gjort både basert på informasjon i møtet fra møtedeltagerne, og på
vurderinger gjort i etterkant. Mange av de uønskede hendelsene har påvirkning på flere av
konsekvenskategoriene, totalt er det dermed identifisert 36 risikoer. Noen hendelser er ikke videre
vurdert ettersom grunnlaget for vurdering av risiko er mangelfullt på nåværende tidspunkt og bør
derfor sees på i senere faser.
I dette delkapittelet er resultatene fra analysen oppsummert i risikomatriser for å presentere et
risikobilde. I Tabell 6-1 under er det laget en oversikt over samtlige potensielle uønskede hendelser
for strekningen, vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens. Det henvises til kapittel 3.2 og 3.3 for
forklaringer av sannsynlighets- og konsekvenskategorier.
Tabell 6-1. Oversikt over mulige risikoer for strekningen fordelt på de tre konsekvenskategoriene.
Konsekvenser for hendelse
Liv og helse
Lav

Middels

Framkommelighet
Høy

Lav

Middels

Miljø
Høy

Lav

Sannsynlighet for
hendelse

Høy

Høy

[23]

Middels

[4] [10]

[4] [16]

[22]

[16]
Lav

Middels

[7] [23]

[3] [5]
[6]

[2] [12]

[16] [17]
[19]

[3] [13]

[5] [7] [12]

[1] [2] [8a]

[23]

[14] [18]

[8b]

[7]

[6] [15] [21]

[21] [25]

I de påfølgende tabellene er de uønskede hendelsene presentert med navn i hver sin matrise for
hver konsekvenskategori.
For «Liv og helse» er det identifisert 9 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet og
konsekvens er vist i matrisen under.
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Tabell 6-2: Risikomatrise med uønskede hendelser for «liv og helse»

Sannsynlighet for hendelse

Konsekvens for liv og helse
Lav

Middels

Høy

Høy
[4] Steinsprang i driftsfase

Middels

[16] Påkjørsel av viltdyr
[7] Flom i elv og bekkeløp

[3] Steinsprang i anleggsfase

[2] Flom- og jordskred

[23] Snøskred

[5] Plane utglidninger/ kileutglidninger

[12] Forlenget

i bergskjæringer

utrykningstid

Lav

[6] Fall fra skjæring

For «Framkommelighet» er det identifisert 17 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til
sannsynlighet og konsekvens er vist i matrisen under.
Tabell 6-3: Risikomatrise med uønskede hendelser for «framkommelighet»
Konsekvens for framkommelighet
Lav

Middels

Høy

Sannsynlighet for hendelse

Høy
[4] Steinsprang i driftsfase

Middels

[10] Klimatiske utfordringer
[16] Påkjørsel av viltdyr

Lav

[3] Steinsprang i anleggsfase

[5] Plane utglidninger/ kileutglidninger

[1] Utrasing av

[13] Negativ påvirkning på

i bergskjæringer

løsmassefyllinger

samfunnsviktige objekter

[7] Flom i elv og bekkeløp

[2] Flom- og jordskred

[23] Snøskred

[12] Forlenget utrykningstid

[8a] Kvikkleireskred

[14] Skade på infrastruktur

Vinjeøra

[18] Stormflo

[8b] Bløtleirekred

[21] Trafikkuhell med farlig gods

Haukvika

[25] Skade på avløpsrør

For «Miljø» er det identifisert 9 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet og
konsekvens er vist i matrisen under.

RAPPORT

SIDE 21 AV 34

\\nobgofs001\OPPDRAG\35191\10218959\000_ROS_E39_Stormyra_-_Staurset\06 Dokumenter\03 Rapporter og Notater\E39 Stormyra - Staurset
ROS-analyse 201005_A.docx

Tabell 6-4: Risikomatrise med uønskede hendelser for «miljø»

Sannsynlighet for hendelse

Konsekvens for miljø

6.2

Lav

Middels

Høy

[23] Påvirkning på naturmangfold

Høy
[22] Påvirkning på vannmiljø

[16] Påkjørsel av viltdyr
[17] Bruk og lagring av sprengstoff

Middels

[19] Bruk av kjemikalier i anleggsfase
[7] Flom i elv og bekkeløp

[6] Fall fra skjæring
[15] Påvirkning på genbank

Lav

[21] Trafikkuhell med farlig gods

Oppsummering av resultater
Foreliggende ROS-analyse har identifisert uønskede hendelser med tilhørende tiltak. En
presentasjon av relevante potensielle uønskede hendelser, samt aktuelle tiltak som er identifisert,
er beskrevet i Tabell 6-5 under. Der en hendelse påvirker flere konsekvenskategorier er dette
illustrert i «Risiko»-kolonnen med en rute for hver kategori.
For vurderinger og begrunnelse knyttet til sannsynlighet og konsekvens, samt vurdering av
usikkerhet og sårbarhet, se Vedlegg 1.

Tabell 6-5: Potensielle uønskede hendelser
ID
1

Uønsket
hendelse
Utrasing av
løsmassefyllinger

RAPPORT

Beskrivelse og årsak
Utrasing av
løsmassefyllinger pr. 55505700.
Årsaker:
- Dersom fyllingene
etableres i område med
uegnete grunnforhold kan
det oppstå grunnbrudd og
videre bevegelse av
fyllingen.
- Dersom fyllingen etableres
med for bratt fyllingstipp, for
høy fyllingsfront. Store
nedbørsmengder i
kombinasjon med stor
vannmetningen reduserer
stabiliteten og ras kan
inntreffe.

Risiko

Framkommelighet
S = Lav
K = Høy

Anbefalt tiltak
Grundig anleggsgjennomføring i
kritisk område der man har
skjæring og fylling på samme
sted. Dårlig masse fjernes,
deretter bygger man lag på lag og
komprimerer slik at det blir solid
og stødig. Blir ivaretatt i senere
fase.

Oppfølging
Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsgjennomføring.

I Haukvika (vest for haukvika) må
det etableres motfylling eller gjøre
endringer for å slippe å gjøre
omfattende tiltak. Vurdere
løsninger i denne fasen for å få til
å bygge etter regelverket.
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Utrasing av
løsmassefyllinger

- Oftest inntreffer ras i
fyllinger når entreprenør ikke
følger geoteknikers
henvisninger.
Mest kritisk er området der
man både har fjellskjæring
og fylling på samme sted. Vil
være utfordrende å etablere
sikre fyllinger, men
håndterbart.

2

3

Flom- og
jordskred

Steinsprang i
anleggsfase

Ekstremvær som forårsaker
flomskred. Fare for jordskred
der det er løse masser,
eksempelvis ved Haukvika
pr. 5450 – 5500 og
Staurset/Grønset pr. 7850.
Det er flere steder med bratt
terreng på oversiden av veg.
Opphopinger kan oppstå
lengre opp i fjellsidene som
kan føre til at store masser
raser ned fjellside. Dette blir
ikke kartlagt og det er lite
man kan gjøre for å gardere
seg.
Det er registrert ur i terrenget
bak eksisterende E39
mellom ca. pr. 7450 – 7650
ved Grønset. Etablering av
ny veg medfører inngrep i
deler av uren. Dette kan
være utfordrende å
gjennomføre anleggsteknisk,
samt bevegelser i ura kan
utgjøre risiko for
anleggsarbeider og
trafikkavviklingen. Sikkerhet
for anleggsarbeidere blir
ivaretatt i SHA.
Uras utbredelse og karakter
beskrives i ingeniørgeologisk
rapport.

RAPPORT

Liv og helse
S = Lav
K = Høy

Vurdere om det er tiltak som kan
gjennomføres i senere faser.
Eventuell jordskredfare utbedres
vha. ny kulvert med
innløpskonstruksjon.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
, evt. av
entreprenør.

- Utlasting av ur fra toppen
muligens mest aktuelt, men kan
være utfordrende å etablere
anleggsveger for dette.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsfase.

Framkommelighet
S = Lav
K = Høy

Liv og helse
S = Lav
K = Middels

Framkommelighet
S = Lav
K = Lav

- Stabilisering vha. betongmur, et
alternativ, men mest sannsynlig
ikke aktuelt siden uren
sannsynligvis er relativt begrenset
og består av ufordelte store
blokker
- Stabilisering vha.
stag/sprøytebetong, et alternativ,
men mest sannsynlig ikke aktuelt
pga. samme punkt som over.
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4

Steinsprang i
driftsfase

Det er registrert bratt
hellende terreng over
planlagt bergskjæring
mellom pr. 7450 – 7650 v.
Grønset. Dette er bla.
opphavet til
ura/steinsprangavsetningene
omtalt i forrige punkt. Det er
ikke registrert tidligere
steinsprang på veg.
Innledningsvise
undersøkelser indikerer at
nedfall som løsner i fjellsiden
er i stand til å treffe planlagt
veg pr. 7550.
Steinsprangfaren utgjør
risiko for anleggsarbeidet og
trafikanter. Sikkerhet for
anleggsarbeidere blir
ivaretatt i SHA.

5

Plane
utglidninger/
kileutglidninger i
bergskjæringer

Med bakgrunn i
naboparsellene Leirvika –
Renndalen, og BetnaHestnes forventes det at
plane utglidninger/kileutglidninger kan inntreffe i ØV orienterte bergskjæringer.
Deler av bergskjæringen er
planlagt i foten av steile
skrenter pr. 7500 – 7650 v.
Grønset. Det forsøkes i
prosjektering å unngå dette
så langt det er mulig fordi
det:
- er utfordrende å bore
vertikal kontur dersom berget
er bratt hellende.
- kan medføre dårlig
sprengningsresultat pga.
boravvik
- kan medføre
stabilitetsutfordringer

RAPPORT

Liv og Helse
S = Middels
K = Middels

Framkommelighet
S = Middels
K = Lav

Liv og helse
S = Lav
K = Middels

- Ifm. utarbeidelse av
ingeniørgeologisk rapport til KG
omtales risiko for skred, og
beskrives etter kap. 208 N200.
Aktuelt område legges inn i
NP/plandokument

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsfase.

- Områder som har potensiale til å
produsere steinsprang beskrives
på slik måte at tiltak kan
bestemmes.
- Prosjekteringen skal resultere i
at faktisk skredsannsynlighet er
mindre enn akseptabel
skredsannsynlighet
(1hendelse/50år). Aktuelle tiltak:
- Fanggjerder på skjæringstopp i
spesielt utsatt områder
(sannsynligvis 50-100 meter)
- Alternativt tiltak i løsneområdet,
men lite aktuelt.
Bergskjæringer planlegges på en
slik måte at risikoen for
utglidninger reduseres. Fastsetter
pallhøyde til 10 meter, og
bergskjæringer over 12 meter
utformes med 8 meter bredhylle
for å redusere volumet til evt.
utglidninger.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsfase.

- Befaring av området skal utføres
i september.

Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

- Inkludere passende
sikringstyper/ prosesser i Dkapittel i geoteknisk rapport for å
ivareta stabiliteten til
bergskjæringene
- Anleggsgjennomføring og SHA
blir håndtert i anleggsfase.
- Følge opp at prosjektering av
skjæringer blir fulgt opp i
anleggsfase.
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6

Fall fra
skjæring

Mennesker eller dyr kan falle
ned fra toppen av skjæringer
på strekningen.

Liv og helse
S = Lav
K = Middels

Miljø
S = Lav
K = Middels
7

Flom i elv og
bekkeløp

Flere elver på strekningen er
markert som
aktsomhetsområder (ref.
NVE) for flom og kan gi en
maksimal
vannstandsstigning på opptil
3 meter. Årsak kan være
nedbør eller issmelting.
- Grønsetelva ca. pr. 7855:
Elven går gjennom kulvert.
Der skal også
anleggstrafikken under.
- Haukvikelva ca. pr. 5465:
En del av vannet blir brukt til
oppdrettsanlegget. Det
benyttes kulvert fordi det er
spor av fisk.
- Berhalsen ca. pr. 4145:
Skal loses gjennom via rør.
Befaring gjennomført 20.08.

8a

8b

Kvikkleireskred
Vinjeøra

Det er kun avdekket
kvikkleire ett punkt på
strekningen, ved båthavnen
på Vinjeøra pr. 3020. Vurdert
til å være ukritisk område der
man kan bygge vegen rett
oppå - vil ikke oppføre seg
som et større område med
kvikkleire.

Bløtleireskred
Haukvika

Pr. 5260 – 5450 (øst for
genbanken) og pr. 5590 –
5670.
Dette er tatt hånd om og
risiko er redusert. Fylling må
være i henhold til plan.

RAPPORT

Liv og helse
S = Lav
K = Lav

Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

Kartlegge om det er stier eller
hytter i området og dimensjonere
tiltak deretter:
- Vurdere sikring av skjæringstopp
med f.eks. gjerder.
- Vurdere å renske fjellet inn fra
skjæringskant. Vil redusere
sannsynlighet for at mennesker og
spesielt dyr faller utfor kant.
- Bekkedrag utvides for å ta
hensyn til fremtidig økning.
Klimapåslag på ca. 20%.
- Gård ved Grønsetelva blir sikret
for ekstremvær. Gården er
tilknyttet turnettet i DNT. Turister
ankommer med båt og går tur opp
lien.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
. Kommune
ansvarlig for å
følge opp i
driftsfase.

- I driftsfasen må man ha
beredskap for å håndtere
eventuelle skader på tekniske
installasjoner som KAN medføre
skade på miljø (utslipp av
olje/diesel/gjødsel/kloakk etc).

Miljø
S = Lav
K = Lav

Framkommelighet
S = Lav
K = Høy

Framkommelighet
S = Lav
K = Høy

- Det er allerede gjennomført
vurdering om at risiko for å bygge
veg på kvikkleiren er akseptabel.

Linje på veg med dertil endret
fyllingsfot er endret og risiko er
redusert som følge av
bløtleireforekomsten i sjø.
Parallellveg til naust og tilkomst til
næringsområde er tatt bort.

Må følges opp
med
forsiktighet av
entreprenør i
byggefase.
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9

Grunnvannserosjon

10

Klimatiske
utfordringer

11

Økende
skogbrannfare i
anleggsfase

12

Forlenget
utrykningstid

Fare for grunnvannserosjon
rett vest for Vinjeøra.
Ivaretas i anleggsfase.
Klimatiske utfordringer som
lav/høy temperatur, store
mengder nedbør, etc.

Økende skogbrannfare pga.
arbeid i anleggsfase. Skog
ligger tett opptil veg på store
deler av strekningen.
Ivaretas av entreprenør i
anleggsfase.
Forlenget utrykningstid pga.
anleggsvirksomhet eller
andre hendelser.

Framkommelighet
S = Lav
K = Lav

Må følges opp
av entreprenør
i anleggsfase

- Planlegges for at E39 holdes
åpen i anleggsfase.
Liv og helse
S = Lav
K = Høy

Framkommelighet
S = Lav
K = Middels
13

14

Negativ
påvirkning
på
samfunnsviktige
objekter
Skade på
infrastruktur

Skole plassert på Vinjeøra,
ellers ingen andre
samfunnskritiske objekter i
nærhet. Det er flere
gårdsbruk på strekket som
mottar leveranser.
Skade på forskjellige typer
infrastruktur nevnt under:
- Strømforsyning:
Strømforsyning som forsyner
bolig med lavspent. Linjen
går parallelt med veglinjen
og er ikke i konflikt. Vil ikke
rammes av strømstans
ettersom det er innmating fra
to punkter. Vil legges om og
blir da bedre.

- Prosjekterte løsninger for økt
vannmengde (økte dimensjoner
på rør/kulverter)

Må følges opp
av entreprenør
i anleggsfase
Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen

Framkommelighet
S = Lav
K = Lav

- Informere nødetater om når veg
stenges i korte perioder for
sprenging o.l. Tilrettelegges
forøvrig for at nødetater alltid skal
kunne bruke veg.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsfase.

- Oppfølgingsmøter mellom
utbygger og nødetater i
prosjektperioden.

- Kontinuerlig planlegging av
anleggsarbeidet fra entreprenør
og byggeleder for å holde E39
åpen til enhver tid.

Må følges opp
av byggeleder
og entreprenør
i anleggsfase.

- Avklare med nettselskap om
man skal legge om ledningsnett til
å gå over fra luftspenn til bakken.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen

- Kontakt med Telenor for å
ivareta telenett
Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

- VA-ledninger:
Avløpsledning fra genbank i
Haukvik må tas hensyn til vurdert videre under ID 15.
RAPPORT
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Skade på
infrastruktur

Vannverket på Staurset er
utenfor dette prosjektets
område og ble ivaretatt
under veiutbygging i 2010.
Grønset gård.
- Telenett
- Militære installasjoner:
Ingen militære installasjoner i
området

15

16

Påvirkning
på genbank

Påkjørsel av
viltdyr

RAPPORT

Genbank ligger i Haukvika
og mottar rogn fra store
norske leverandører.
Genbanken får vanntilførsel
fra Haukvikelven. Tilførselen
fra elven blir ikke rammet av
prosjektet. Det er viktig at
vanntilførsel, avløpsnett,
strømtilførsel, etc. blir
ivaretatt i
anleggsgjennomføringen.

- Gjennomføre møte med
genbank for å avklare at avløp og
at genbank som helhet ivaretas
under anleggsgjennomføring.
- Planlegging av
anleggsgjennomføring i
kommende faser.

Det skal etableres en
motfylling som kan påvirke
avløpet til genbanken.
Sprenging og rystelser fra
anleggsarbeidet vil ikke
påvirke genbank. Genbank
skal kanskje sprenge for å
fordoble sin kapasitet, på
samme tid som vår anleggsgjennomføring. Dette må i så
fall koordineres slik at vårt
prosjekt ikke får skylden for
eventuelle skader. Rystelser
fra vei er ikke en aktuell
problemstilling.

Miljø:
S = Lav
K = Middels

Det er hjort i området. Selv
om dette er en veg som går
sjønært vil det likevel være
en del kryssende hjort. Hjort
svømmer over fjord i begge
retninger og krysser veg i
begge retninger. Kryssingen
kan skje på hele strekning og
ikke er konsentrert til et
område.

Liv og helse
S = Middels
K = Middels

- Gjennomføre undersøkelser av
vilttrekk.

Framkommelighet
S = Middels
K = Lav

- Fokus på rekkverksplassering.
Vurdere strekningsvis viltgjerding
på uoversiktlige strekninger for å
lede viltet til mer oversiktlige/åpne
strekninger.

Miljø
S = Middels
K = Middels

- Vurdere og etablere skilting

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
og entreprenør
i anleggsfase.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen

SIDE 27 AV 34
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17

Bruk og
lagring av
sprengstoff

Risiko ifm. bruk og lagring av
sprengstoff. Dette er opp til
entreprenør å styre i
anleggsfase. De kan velge
leverandør og
lagringsmetode, men det
krav om lagring på plass
med sikringsgjerde og
alarmer. Informasjon om
daglig mengde og levering.

Miljø
S = Middels
K = Middels

- Entreprenør planlegger og
utfører i anleggsfase. Entreprenør
må ha metoder for oppsamling av
plast fra sprengningsarbeider og
benytte sprengstoff med lavt
plastinnhold.

Entreprenør
følger opp i
anleggsfase.

- Undersøke nærmere hvor høyt
over vannet veg vil ligge, også
med tanke på økning i
vannhøyde.

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen

Plast fra sprengstoff kan
spres til sjøområder.
18

Stormflo

Fare for stormflo som kan
påvirke veg. Vinjefjorden er
en værhard fjord som gir en
del bølger dersom det blåser
i riktig retning. Veg blir
liggende ca. 4 moh. ved
Haukvika og 3 moh. ved
Vinjeøra. Om 100 år kan
man oppleve vann med 3,5
meter økning.

19

Bruk av
kjemikalier i
anleggsfase

Avsig av kjemikalier brukt i
anleggsfase fra veg til fjord.

20

Forurenset
grunn

Foreløpig ikke avdekket noe
forurenset grunn.

21

Trafikkuhell
med farlig
gods

Akutt forurensing av
vassdrag, elver og fjord på
grunn av trafikkuhell med
farlig gods. (Hentet fra ROSanalyse Hemne Kommune)
Det er økende tungtrafikk på
strekningen. En del av dette

RAPPORT

Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

Miljø
S = Middels
K = Lav/
middels

- Gjennomføring blir ivaretatt i
neste fase. Forsikre om at man
fyller ut mot sjø på en solid måte.
Fokus på å bruke masser som
tåler utvasking.
Entreprenør ansvarlig for å ivareta
sikring og forsvarlig bruk av
kjemikalier i anleggsfase.

Entreprenør
følger opp i
anleggsfase.

Entreprenør
må ha rutiner
for håndtering
av eventuelle
funn av
forurenset
grunn

Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

- Informere aktuelle
tungtransportaktører om status på
anleggsgjennomføring. Dette kan
bidra til å effektivisere deres
logistikk og samtidig redusere fare
for uhell.

Må følger opp
av byggeleder
eller
entreprenør i
anleggsfase.

SIDE 28 AV 34
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Trafikkuhell
med farlig
gods

er drivstofftransport og
stykkgods, transport av
naturgass/luftgass og
kjemikalier. Det går faste
ruter for gasstransporter fra
Kårstø til Trøndelag.

Miljø
S = Lav
K = Middels

Risiko vil bli redusert med ny
vei ift. dagens situasjon.
22

23

Påvirkning
på vannmiljø

Påvirkning
på naturmangfold

Tilslamming av bunnsubstrat
i bekker/elver pga.
gravearbeider, utslipp av
slam fra sprengning,
pumpesump.
Vandringshindre for
vannlevende organismer
(dyr, insekter) ved graving og
dersom bunnen i
kulverter/rør legges slik at
vannstrengen brytes og det
dannes "fossefall"
nedstrøms. Kun registrert i
Haukvika

- Entreprenør må utføre
gravearbeider i elver i en
konsentrert tidsperiode.

Miljø
S = Middels
K = Lav

Spredning av fremmede
skadelige arter, ødeleggelse
av forekomster av rødlistede
arter eller inngrep i viktige
naturtyper/utvalgte
naturtyper.

24

Snøskred

RAPPORT

Strekningen ved Grønset pr.
6600 - 7800 er definert som
aktsomhetsområde for
snøskred, men det er ikke
registrert tidligere snøskred

- Gravearbeider bør fortrinnsvis
utføres under gytetid og tiden for
utvikling av egg i bunnsubstratet).

- Prosedyrer for håndtering av
masser med fremmede skadelige
arter må utarbeides. Utarbeides
ifm. ym-plan.

Miljø
S = Høy
K = Middels

Liv og helse
S = Lav
K = Lav

Må følges opp
av entreprenør
i anleggsfase.

- Vurdere om det er mulig å
redusere inngrep i området der
det er registrert naturtypen
strandeng. Utsnitt av området ved
genbank hvor strandeng er
registrert:

Må følges opp
av byggherre i
detaljprosjekteringen
.

Vurdert skredsannsynlighet er
innenfor akseptabel skredsannsynlighet. Det vurderes ikke
som nødvendig med tiltak for å
redusere skredsannsynligheten.
SIDE 29 AV 34
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25

6.3

Snøskred

på veg. Løsneområdet til
aktsomhetsområdene er i
skogkledd terreng.

Skade på
avløpsrør

Fare for at avløp til boliger
mellom båthavn og Haukvika
får brudd i byggefase. Det
finnes rørgater i dette
området som må ivaretas.

Framkommelighet
S = Lav
K = Lav
Framkommelighet
S = Lav
K = Middels

Gjennomføre møter med
kommunen slik at infrastruktur blir
ivaretatt. Viktig før byggefase
igangsettes.

Må følges opp
av byggherre i
forkant av
byggefasen

Vurdering av sårbarhet
Sårbarhet er fravær av robusthet og manglende evne til å motstå påvirkning. Sårbarhet for hver
hendelse er beskrevet i Vedlegg 1.

6.4

Usikkerhet
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en uønsket hendelse vil inntreffe,
omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet er gjort
basert på det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen.
På generelt grunnlag kan vi si at det er usikkerhet knyttet til flere av hendelsene som er identifisert.
Man er fortsatt i en tidlig fase og det foreligger dermed mindre detaljerte løsninger. Det skal
gjennomføres flere befaringer slik at kunnskapsgrunnlaget øker og usikkerheten reduseres. I tillegg
vil usikkerhet reduseres når mer detaljerte løsninger prosjekteres i senere faser.
Konsekvenser av hendelser som oppstår vil være usikre. For eksempel er konsekvenser for
ras/skred usikre og kan variere veldig avhengig av tidspunkt, størrelse, antall involverte biler og
mennesker. Vi kan oppleve alt fra ingen skadde til flere omkomne. Usikkerhet for hver hendelse er
beskrevet i Vedlegg 1.

RAPPORT
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Oppsummering av resultat og konklusjon
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for
samfunnsverdiene liv og helse, framkommelighet og miljø i anleggs- og driftsfasen i forbindelse
med ny E39 mellom Vinjeøra og Staurset.
Det er identifisert 28 uønskede hendelser gjennom arbeidet med ROS-analysen. Flere av
hendelsene påvirker flere konsekvenskategorier. Totalt er det dermed avdekket 36 ulike risikoer.
Under er de uønskede hendelsene med høyest vurdert risiko listet opp for hver
konsekvenskategori:
Liv og helse
•

Flom- og jordskred

•

Forlenget utrykningstid for nødetater pga. stengt E39, som kan føre til at nødetater ikke
kommer frem til ulykkessted i tide.

•

Påkjørsel av viltdyr

Framkommelighet
•

Utrasing av løsmassefyllinger

•

Flom- og jordskred

Miljø
•

Påkjørsel av viltdyr

•

Bruk og lagring av sprengstoff

•

Bruk av kjemikalier i anleggsfase

•

Påvirkning på naturmangfold på grunn av spredning av fremmede skadelige arter,
ødeleggelse av forekomster av rødlistede arter eller inngrep i viktige naturtyper/utvalgte
naturtyper.

Det henvises til Vedlegg 1 for en fullstendig oversikt over alle hendelser som ble avdekket i
arbeidsmøtet.
I forbindelse med ROS-arbeidet er det foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å senke det totale
risiko- og sårbarhetsbildet for planområdet ytterligere. En del av tiltakene går ut på å kartlegge
aktuelle problemområder ytterlige, og deretter konkretisere spesifikke tiltak som vil bidra til
reduksjon i risiko- og sårbarhet. Under følger en oppsummering av tiltakene Sweco anbefaler å
gjennomføre i kommende faser. Det henvises til Tabell 6-5 for fullstendig liste med ytterligere
beskrivelser.

RAPPORT

•

Grundige prosjekteringer av løsmassefyllinger og grundig anleggsgjennomføring i kritiske
områder der man har skjæring og løsmassefylling på samme sted.

•

Kartlegge ur ytterligere og deretter stabilisere den ved hjelp av best egnet tiltak som f.eks.
betongmur, stag/sprøytebetong etc.

•

Prosjektere tiltak som fanggjerder for å unngå steinsprang.

•

Bergskjæringer må prosjekteres slik at risiko for utglidninger minimeres. Oppfølging av
entreprenør i anleggsfase - viktig at entreprenør følger prosjekteringer.
SIDE 31 AV 34
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•

Kartlegge stier rundt skjæringer, og sikre topp av skjæringer for å unngå fall. Tiltak kan
være i form av gjerder eller rydding av vegetasjon på skjæringskant.

•

Prosjektere løsninger for økende vannmengder i elver og fjord.

•

Planlegge og kvalitetssikre at E39 holdes åpen under byggefase. Dette er spesielt viktig for
nødetater ettersom eventuell stenging kan føre til betydelig forlenget utrykningstid.

•

Prosjektere løsninger og planlegge anleggsgjennomføring slik at infrastruktur ikke skades.

•

Prosjektere løsninger og planlegge anleggsgjennomføring i nærhet av genbank slik at
genbank ivaretas under anleggsarbeidet.

•

Gjennomføre undersøkelser av vilttrekk. Etablere skilting og vurdere strekningsvis
viltgjerding på uoversiktlige strekninger for å lede viltet til mer oversiktlige/åpne strekninger.

•

Planlegge bruk og lagring av sprengstoff i anleggsfase. Entreprenør må ha metoder for
oppsamling av plast fra sprengningsarbeider og benytte sprengstoff med lavt plastinnhold.

•

Undersøke hvordan stormflo, inkludert fremtidig vannstandsøkning, kan påvirke ny E39.
Fokus på bruk av masser som tåler utvasking i prosjektering.

•

Følge opp at bruk av kjemikalier i anleggsfase blir ivaretatt.

•

Informere aktuelle tungtransportaktører i byggeperiode om status på anleggsgjennomføring. Dette kan bidra til at aktører kan planlegge transport til gunstige tidspunkter
og kan redusere fare for trafikkulykker.

•

Følge opp entreprenør for å ivareta vannmiljø. Entreprenør bør utføre gravearbeider i elver
i en konsentrert tidsperiode for å ivareta vannmiljøet. Gravearbeider bør fortrinnsvis utføres
på sommertid for å unngå gytetid og tiden for utvikling av egg i bunnsubstratet.

•

Prosedyrer for håndtering av masser med fremmede, skadelige arter må utarbeides for å
unngå spredning. Det bør også gjøres en vurdering om det er mulig å redusere inngrep i
området der strandeng er registrert.

•

Gjennomføre møter med kommunen for å ivareta avløpsledninger i byggefase.

Ny E39 vil gi høyere grad sikkerhet enn dagens E39, spesielt med tanke på trafikksikkerhet. Den
kommende veien har bedre tverrprofil og kurvatur i tillegg til at det legges til rette for mest mulig
samlokaliserte adkomster. Ved å implementere tiltakene foreslått i denne analysen kan risiko
reduseres ytterligere. Dette kan gi positive utslag på alle konsekvenskategorier og kan redusere
risikoforhold for utbyggingen av E39.

RAPPORT
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Vedlegg 1 Analyselogg

ID

Uønsket hendelse (hva
skjer)

Beskrivelse og årsak

Eksisterende barriere/Tiltak

Utrasing av løsmassefyllinger pr. 5550-5700.
Årsaker:
- Dersom fyllingene etableres i område med uegnete grunnforhold kan det
oppstå grunnbrudd og videre bevegelse av fyllingen.
- Dersom fyllingen etableres med for bratt fyllingstipp, for høy fyllingsfront.
Store nedbørsmengder i kombinasjon med stor vannmetningen reduserer
stabiliteten og ras kan inntreffe.
- Oftest inntreffer ras i fyllinger når entreprenør ikke følger geoteknikers
henvisninger.

- Det er gjennomført grundige
analyser av løsmasser
- Basert på skråningshelning
prosjekteres vegen slik at
fyllinger og skjæringer ikke skal
gli ut.

-

Sårbarhetsvurdering

Konsekvens
Konsekvens
Framkommel
Liv og helse
ighet

Konsekvens
Miljø

Sannsynlighet

Begrunnelse

E39 vil være sårbar for
en slik hendelse og det
vil ta lang tid før
normalisering.
Omkjøringsmulighet via
Fv 65

Lav

Det er gjort grundige
undersøkelser og løse
masser blir fjernet slik
at sannsynligheten for
at jordskred oppstår er
lav.

-

Høy

-

E39 vil være sårbar for
en slik hendelse og det
vil ta lang tid før
normalisering.
Omkjøringsmulighet via
Fv 65.

Lav

Det vurderes at
sannsynlighet for jordog flomskred i
aktsomhets-området
er 1 hendelse pr. 100200 år.

Høy

Høy

-

Begrunnelse

Kunnskapss
Usikkerhet
tyrke

Begrunnelse

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Hele strekning

1

Utrasing av
løsmassefyllinger

Framkommelighet:
Utrasing av løsmassefyllinger kan føre til lengre
stenging av veg.

Det er gjennomført
undersøkelser av
grunnforholdene.
Kunnskapen er god og
det er lav usikkerhet
forbundet med
løsmasser.

Høy

Lav

Middels

Middels

Det er usikkerhet
knyttet til både
alvorlighetsgrad og
sannsynlighet for et
skred.

Middels

Uren skal ytterligere
kartlegges ved ny
befaring i september
2020.

- Grundig anleggsgjennomføring i kritisk område der man har skjæring og fylling på samme
sted. Dårlig masse fjernes, deretter bygger man lag på lag og komprimerer slik at det blir
solid og stødig. Blir ivaretatt i senere fase. Beskrivelsen må legges inn i k-grunnlaget.
- Haukvika: Må etablere motfylling eller gjøre endringer for å slippe å gjøre omfattende
tiltak. Vurdere løsninger i denne fasen for å få til å bygge etter regelverket.

Mest kritisk er området der man både har fjellskjæring og fylling på samme
sted. Vil være utfordrende å etablere sikre fyllinger, men håndterbart.

2

3

Flom-/Jordskred i
fjellside

Ekstremvær som forårsaker flomskred. Fare for jordskred der det er løse
masser, eksempelvis ved Haukvika pr. 5450 - 5500 og Staurset/Grønset pr.
7850. Det er flere steder med bratt terreng på oversiden av veg.
Opphopinger kan oppstå lengre opp i fjellsidene som kan føre til at store
masser raser ned fjellside. Dette blir ikke kartlagt og det er lite man kan
gjøre for å gardere seg.

Det er registrert ur i terrenget bak eksisterende E39 mellom ca. pr. 7450 –
7650 ved Grønset. Etablering av ny veg medfører inngrep i deler av uren.
Dette kan være utfordrende å gjennomføre anleggsteknisk, samt
bevegelser i ura kan utgjøre risiko for anleggsarbeider og
Steinsprang i anleggsfase
trafikkavviklingen. Sikkerhet for anleggsarbeidere blir ivaretatt i SHA.

-

Veg er lite sårbar for
steinsprang og
normalisering vil være
enkelt å gjennomføre.

Lav

Uras utbredelse og karakter beskrives i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Det er vurdert at
sannsynligheten for at
et steinsprang i
anleggsfasen som når
veg en gang ila. 100 år.

Liv og helse:
Jordskred kan føre til flere omkomne eller alvorlig
skadde.
Framkommelighet:
Jordskred kan føre til lengre stenging av veg
dersom det når E39.

Liv og helse:
Dersom steinsprang når veg og treffer noen vil det
kunne resultere i alvorlig personskade/død.
Middels

Lav

-

Middels
Framkommelighet:
Steinsprang som når veg vil kunne gi kort stenging
av veg

- Vurdere om aktuelle tiltak kan gjennomføres. Eventuell jordskredfare utbedres vha. ny
kulvert med innløpskonstruksjon.

- Utlasting av ura fra toppen, muligens mest aktuelt, men kan være utfordrende å etablere
anleggsveger for dette
- Stabilisering vha. betongmur, et alternativ, men mest sannsynlig ikke aktuelt siden ura
sannsynligvis er relativt begrenset og består av ufordelte store blokker
- Stabilisering vha. stag/sprøytebetong, et alternativ, men mest sannsynlig ikke akutelt
pga. samme punkt som over.
Anleggsgjennomføring tas hånd om i neste fase.
Se ingeniørgeologisk rapport og D-kapittel for videre beskrivelse av tiltak

4

Steinsprang i driftsfase

Det er registrert bratt hellende terreng over planlagt bergskjæring mellom
pr. 7450 – 7650 v. Grønset. Dette er bla. opphavet til
ura/steinsprangavsetningene omtalt i forrige punkt. Det er ikke registrert
tidligere steinsprang på veg. Innledningsvise undersøkelser indikerer at
nedfall som løsner i fjellsiden er i stand til å treffe planlagt veg pr. 7550.

-

Veg er lite sårbar for
steinsprang og
normalisering vil være
enkelt å gjennomføre.

Middels

Steinsprangfaren utgjør risiko for anleggsarbeidet og trafikanter. Sikkerhet
for anleggsarbeidere blir ivaretatt i SHA.

Med bakgrunn i naboparsellene Leirvika – Renndalen, og Betna-Hestnes
forventes det at plane utglidninger/kile-utglidninger kan inntreffe i Ø-V
orienterte bergskjæringer.
5

6

7

Plane utglidninger/
kileutglidninger i
bergskjæringer

Fall fra skjæring

Flom i elv og bekkeløp

Deler av bergskjæringen er planlagt i foten av steile skrenter pr. 7500 –
7650 v. Grønset. Det forsøkes i prosjektering å unngå dette så langt det er
mulig fordi det:
- er utfordrende å bore vertikal kontur dersom berget er bratt hellende.
- kan medføre dårlig sprengningsresultat pga. boravvik.
- kan medføre stabilitesutfordringer

Mennesker eller dyr kan falle ned fra toppen av skjæringer på strekningen.

Bergskjæringer planlegges på
en slik måte at risikoen for
utglidninger reduseres.
- Fastsetter pallhøyde til 10
meter, og bergskjæringer over
12 meter utformes med 8
meter bredhylle for å redusere
volumet til evt. utglidninger.

-

Flere elver på strekningen er markert som aktsomhetsområder (ref. NVE)
for flom og kan gi en maksimal vannstandsstigning på opptil 3 meter. Årsak
kan være nedbør eller issmelting.
- Grønsetelva: Elven går gjennom kulvert. Der skal også anleggstrafikken
Det er etablert kulverter i dag.
under.
- Haukvikelva: En del av vannet blir brukt til oppdrettsanelgget. Det
benyttes kulvert fordi elva er fiskeførende.
- Berhalsen: Skal loses gjennom via rør. Befaring gjennomført 20.08.

E39 vil være sårbar for
en slik hendelse og det
vil ta lang tid før
normalisering.
Omkjøringsmulighet via
Fv 65.

Denne hendelsen vil
isolert sett ramme liv og
helse.

Kulverter kan være
sårbar for fremtid
ekstremvær og
klimaendringer.

Lav

Sannynligvis er
skredsannsynliheten
mellom 1 hendelse pr
10 år og 1 hendelser pr
20 år.

Med de sannsynlighetsreduserende tiltakene
vil sannsynlighet være
lav.

Middels

Man har godt statistisk
grunnlag for steinsprang
i området. Uren skal
ytterligere kartlegges
ved ny befaring i
september 2020 før å
øke kunnskapsstyrken
for området.

- Ifm. utarbeidelse av ingeniørgeologisk rapport til KG omtales risiko for skred, og
beskrives etter kap. 208 N200
Aktuelt område legges inn i NP/plandokument
- Områder som har potensiale til å produsere steinsprang beskrives på slik måte at tiltak
kan bestemmes.
- Prosjekteringen skal resultere i at faktisk skredsannsynlighet er mindre enn akseptabel
skredsannsynlighet (1hendelse/50år). Aktuelle tiltak:
- Fanggjerder på skjæringstopp i spesielt utsatt områder (sannsynligvis 50-100 meter)
- Alternativt tiltak i løsneområdet, men lite aktuelt.

Middels

Vurderinger av
sannsynlighet er fortsatt
usikker og krever videre
undersøkelser.
Konsekvensene er
usikre og kan variere
avhengig av omfang på
hendelse.

- Befaring av området skal utføres i september.
- Inkludere passende sikringstyper/ prosesser i D-kapittel i geoteknisk rapport for å ivareta
stabiliteten til bergskjæringene
- Anleggsgjennomføring og SHA blir håndtert i anleggsfase.
- Følge opp at prosjektering av skjæringer blir fulgt opp i anleggsfase.

Middels

Usikkerhet mtp.
sannsynlighet. Det må
gjøres vurderinger om
skjæring ligger i
nærheten av stier eller
hytter som gjør at
mennesker eller dyr
beveger seg i nærheten
av skjæringen.

- Kartlegge om det er stier eller hytter i området og dimensjonere tiltak deretter:
- Vurdere sikring av skjæringstopp med f.eks. gjerder.
- Vurdere å renske fjellet inn fra skjæringskant. Vil redusere sannsynlighet for at
mennesker og spesielt dyr faller utfor kant.

Lav

Det er gjort
hydrologiske
beregninger basert på
grunnlag fra NVE. Noe
usikkerhet knyttet til
sannsynlighet for
hendelsen på grunn av
klimaendringer.

- Bekkedrag utvides for å ta hensyn til fremtidig økning. Klimapåslag på ca. 20%.
- Gård ved Grønsetelva blir sikret for ekstremvær. Dette er for øvrig en gjestegård i DNT.
Turister ankommer med båt og går tur opp fjellside.
- I driftsfasen må man ha beredskap for å håndtere eventuelle skader på tekniske
installasjoner som KAN medføre skade på miljø (utslipp av olje/diesel/gjødsel/kloakk etc).

Liv og helse:
Dersom steinsprang når veg og treffer noen vil det
kunne resultere i alvorlig personskade/død.
Middels

Lav

-

Middels
Framkommelighet:
Steinsprang som når veg vil kunne gi kort stenging
av veg

Liv og helse:
Utglidninger som treffer vei vil kunne føre til
alvorlig skade på 3. person.
Middels

Middels

Middels

Framkommelighet:
Utglidninger som treffer vei vil kunne føre til
stengt vei i en periode.

Liv og helse:
Fall kan føre til alvorlig personskade eller død.
Lav

Lav sannsynlighet for
at det forekommer fall.

Lav

Hendelsen er vurdert
til å kunne skje en
gang i løpet av 100 år
grunnet
klimaendringer.
Området er ikke
betydelig utsatt for
flom.

Middels

-

Middels

Miljø:
Dyr kan falle ned og medføre skade eller død, kan
forårsakes av at dyr blir skremt f eks.

Middels

Liv og helse:
Flom vil ikke føre til alvorlige personskader
Framkommelighet:
Veg kan bli stengt i en periode
Lav

Middels

Lav

Høy
Miljø:
Flom vil normalt ikke medføre langvarig
skade på naturen, men ødelagte tekniske
installasjoner kan føre til miljøskade i større eller
mindre grad.

ID

Uønsket hendelse (hva
skjer)

Eksisterende barriere/Tiltak

Sårbarhetsvurdering

- Det er gjennomført
Det er kun avdekket kvikkeleire ett punkt på strekningen, ved båthavnen.
vurderinger om at risiko for å
8a Kvikkleireskred Vinjeøra Vurdert til å være ukritisk område der man kan bygge vegen rett oppå - vil
bygge på kvikkleire er
ikke oppføre seg som et større område med kvikkleire.
akseptabel.

E39 vil være sårbar for
en slik hendelse og det
vil ta tid før
normalisering.
Omkjøringsmulighet via
Fv 65.

8b

9

Beskrivelse og årsak

Fare for bløtleireskred Pr. 5260 – 5450 (øst for genbanken) og pr. 5590 –
Bløtleireskred Haukvika 5670. Dette er tatt hånd om og risiko er redusert. Fylling må være i
henhold til plan.

Grunnvannserosjon

Fare for grunnvannserosjon rett vest for vinjeøra. Ivaretas i anleggsfase.

- Linje på veg med dertil
endret fyllingsfot er endret og
risiko er redusert som følge av
bløtleireforekomsten i sjø.
Parallellveg til naust og
tilkomst til næringsområde er
tatt bort.
-

10

Klimatiske utfordringer som lav/høy temperatur, store mengder nedbør,
Klimatiske utfordringer
etc.

-

11

Økende skogbrannfare pga. arbeid i anleggsfase. Skog ligger tett opptil veg
Økende skogbrannfare i
på store deler av strekningen. Ivaretas av entreprenør i anleggsfase og blir
anleggsfase
ikke vurdert videre.

-

12

Forlenget utrykningstid Forlenget utrykningstid pga. anleggsvirksomhet eller andre hendelser.

- Planlagt at E39 holdes åpen
under hele anleggsfasen med
sporadiske stenginger på opp
mot 20 minutter.
- Finnes omkjøringsvei via Fv
65

13

Negativ påvirkning på Skole plassert på Vinjeøra, ellers ingen andre samfunnskritiske objekter i
samfunnsviktige objekter nærhet. Det er flere gårdsbruk på strekket som mottar leveranser.

Det er en forutsetning at alle
hus og gårdsbruk skal ha
vegtilkomst i anleggsfase.

14

Skade på infrastruktur

Skade på forskjellige typer infrastruktur nevnt under:
- Strømforsyning: Strømforsyning som forsyner bolig med lavspent. Linjen
går parallelt med veglinjen og er ikke i konflikt. Vil ikke rammes av
strømstans ettersom det er innmating fra to punkter. Vil legges om og blir
da bedre.
- VA-ledninger: Avløpsledning fra genbank i Haukvik må tas hensyn til vurdert videre under ID 17. Vannverket på Staurset er utenfor vårt område
og ble ivaretatt under veiutbygging i 2010. Grønset gård.
- Telenett
- Militære installasjoner: Ingen militære installasjoner i området

-

Området er ikke særlig
sårbart for klimatiske
utfordringer.

-

Sannsynlighet

Begrunnelse

Konsekvens
Konsekvens
Framkommel
Liv og helse
ighet

Konsekvens
Miljø

Påvirkning på genbank

Det skal etableres en motfylling som kan påvirke vannutløpet til
genbanken. Sprenging og rystelser fra anleggsarbeidet vil ikke påvirke
genbank. Genbank skal kanskje sprenge for å fordoble sin kapasitet på
samme tid som vår anleggsgjennomføring. Dette må i så fall koordineres
slik at vårt prosjekt ikke får skylden for noe som de eventuelt skulle
forårsake. Rystelser fra vei er ikke en aktuell problemstilling, genbank har
ikke nevnt dette til nå.

Begrunnelse

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Svært lav
sannsynlighet for at
det oppstår
kvikkleireskred.

-

Høy

-

Framkommelighet:
Dersom det skulle oppstå kvikkeleireskred vil det
føre til at vei stenges i en lengre periode.

Høy

Lav

Det er gjennomført
undersøkelser av
grunnforholdene.
Kunnskapen er god og
det er lav usikkerhet
forbundet med
kvikkleireområdet.

Lav

Lav sannsynlighet for
at det oppstår
bløtleireskred

-

Høy

-

Framkommelighet:
Dersom det skulle oppstå bløtleireskred vil det
føre til at vei stenges i en lengre periode.

Høy

Lav

Det er gjennomført
labprøver av grunnen og
- Må følges opp med forsiktighet av entreprenør i byggefase.
veglinje er endret som
følge av dette.

-

-

-

-

-

-

-

Middels

I følge Meteorologisk
institutt er det ingen
spesielle klimatiske
utfordringer i området.
Det kan være kaldt og
regne ofte, men det er
ikke historikk for
ekstremvær.

-

Lav

-

Lav

Lite sannsynlig at
anleggsarbeidet skal
medføre skogbrann,
selv om det ligger skog
tett opptil vegen.

-

-

-

Høy

Middels

-

-

Framkommelighet:
Ingen klimatiske utfordringer som gjør at veg vil
måtte stenges.

-

-

-

- Blir ivaretatt i anleggsfase.

Godt statistikkgrunnlag
hentet fra
Meteorologisk institutts
målestasjoner. Litt
Prosjekterte løsninger for økt vannmengde (økte dimensjoner på rør/kulverter)
usikkerhet forbundet
med fremtidige
klimatiske endringer.

Høy

Lav

-

-

Høy

Lav

Man planlegger for å
legge til rette for
nødetater i alle faser.
Lite usikkerhet.

- Planlegges for at E39 holdes åpen i anleggsfase.
- Informere nødetater om når veg stenges i korte perioder for sprenging o.l. Tilrettelegges
forøvrig for at nødetater alltid skal kunne bruke veg.
- Oppfølgingsmøter mellom utbygger og nødetater i prosjektperioden.

- Kontinuerlig planlegging av anleggsarbeidet fra entreprenør og byggeleder for å holde
E39 åpen til enhver tid.

Liv og helse:
Forlenget utrykingstid kan forverre konsekvenser
for liv og helse for ulykker.

-

- Ivaretas av entreprenør i anleggsfase med gode oppfølgingsrutiner.

Sårbart for nødetater
dersom E39 må stenges.
Omkjøringsvei via Fv 65
er for lang.

Lav

Lite sannsynlig at det
oppstår hendelser som
fører til forlenget
utrykningstid for
nødetater.

Skole og leveranser er
sårbar for stenging av
E39. Da vil man måtte
benytte lengre
omkjøringsvei via Fv 65.

Lav

Det legges til rette for
gode løsninger i
anleggsperiode slik at
det ikke skal bli
nedetid på E39.

-

Lav

-

Framkommelighet:
Stengt veg kan føre til at barn ikke kommer seg på
skolen i en periode.

Høy

Lav

Få samfunnsviktige
objekter som man har
god kontroll på.

Lav

God oversikt og
kontroll på
infrastruktur. Blir
hensyntatt i
anleggsgjennomføring,
liten sannsynlighet for
at brudd skal oppstå.

-

Middels

-

Framkommelighet:
Konsekvens er avhengig av størrelse på brudd,
men vil potensielt kunne medføre midlertidig
lokal svikt eller redusert kvalitet i en periode.

Høy

Lav

Infrastruktur er
- Avklare med nettselskaper om man skal legge om ledningsnett til å gå over fra luftspenn
identifisert og man har
til bakken.
god oversikt og kontroll
- Kontakt med Telenor for å ivareta telenett
for å unngå brudd.

Lav

Det er fokus på å legge
til rette for at genbank
ikke blir påvirket av at
ny veg bygges.

-

-

Middels

Miljø:
Vil ikke direkte direkte ramme noen av våre
konsekvenskategorier. Anleggsarbeid kan medføre
driftsstans for genbank i kortere perioder dersom
infrastruktur ødelegges.

Høy

Lav

Man har god oversikt
- Gjennomføre møte med genbank for å avklare at avløp og at genbank som helhet
over anleggsarbeid som
ivaretas under anleggsgjennomføring.
kan komme i konflinkt
- Planlegging av anleggsgjennomføring i neste fase.
med genbank.

Dersom noe
- Det har vært gjennomført
infrastruktur skades vil
flere møter med Nettselskapet
dette kunne ta tid å
for planlegging av
normalisere igjen,
gjennomføring.
avhengig av brudd.

-

Kunnskapss
Usikkerhet
tyrke

Lav

Genbank ligger i Haukvika og mottar rogn fra store norske leverandører.
Genbanken får vanntilførsel fra Haukvikaelven. Tilførselen fra elven blir
ikke rammet av prosjektet. Det er viktig at vanntilførsel, avløpsnett,
strømtilførsel, etc. blir ivaretatt i anleggsgjennomføringen.
15

Begrunnelse

Genbank sårbar dersom
den skulle miste strøm,
vann, avløp eller
lignende.

Framkommelighet:
Omkjøringsmuligheter ivaretatt gjennom
anleggsfase. Det legges opp til at det alltid vil være
mulig å benytte E39, også i anleggsfase.

ID
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Uønsket hendelse (hva
skjer)

Påkjørsel av viltdyr

Beskrivelse og årsak

Eksisterende barriere/Tiltak

Det er prosjektert med 3m
utplanering ved siden av veg
Det er hjort i området. Selv om dette er en veg som går sjønært vil det
som gjør at hjorten blir sett før
likevel være en del kryssende hjort som svømmer videre over Vinjefjorden.
den hopper over rekkverk. På
Kryssingen kan skje på hele strekning og ikke er konsentrert til et område.
denne parsellen 1:1,5 der det
er bratt ellers 1:2.

Sårbarhetsvurdering

Dersom veg må stenges
midlertidig forventes det
at gjenoppretting til
normaltilstand vil gå
relativt raskt.

Sannsynlighet

Begrunnelse

Konsekvens
Konsekvens
Framkommel
Liv og helse
ighet

Konsekvens
Miljø

Begrunnelse

Kunnskapss
Usikkerhet
tyrke

Liv og helse:
Påkjørsel av viltdyr i 80km/t kan føre til omkomne
eller alvorlig skadde personer. Kan også medføre
risiko for skade for ettersøkspersonell/personell
som skal fjerne fallviltet fra vegen pga trafikk,
påkjørselsfare mm.
Middels

Det vil forekomme
viltkryssing jevnlig.

Middels

Lav

Middels

Framkommelighet:
Påkjørsel av dyr kan i verste fall føre til kort
midlertidig stenging av veg.

Middels

Middels

Høy

Lav

Miljø:
Dyr dør eller skades pga påkjørsel. Skadde dyr kan
bli gående med lidelser en stund før de blir
funnet.

17

Bruk og lagring av
sprengstoff

Risiko ifm. bruk og lagring av sprengstoff. Dette er opp til entreprenør å
styre i anleggsfase. De kan velge leverandør og lagringsmetode, men det
krav om lagring på plass med sikringsgjerde og alarmer. Informasjon om
daglig mengde og levering. Ikke videre vurdert.

-

Det er kjent at store
mengder plast er spredt i
sjøområder i andre
prosjekt. Dette kan også
skje her.

-

Ved utvasking av vei vil
det kunne ta noe tid å
normalisere delen av
veien som er rammet.

Avsig av kjemikalier brukt i anleggsfase fra veg til fjord.

Foreløpig ikke avdekket noe forurenset grunn. Ikke videre vurdert.

Plast fra sprengstoff kan spres til sjøområder.

18

Stormflo

19

Bruk av kjemikalier i
anleggsfase

20

Forurenset grunn

Fare for stormflo som kan påvirke veg. Vinjefjorden er en værhard fjord
som gir en del bølger dersom det blåser i riktig retning. Veg blir liggende
ca. 4 moh. ved Haukvika og 3 moh. ved Vinjeøra. Om 100 år kan man
oppleve vann med 3,5 meter økning.

Akutt forurensing av vassdrag, elver og fjord på grunn av trafikkuhell med
farlig gods.
21

Trafikkuhell med farlig
gods

Det er økende tungtrafikk på strekningen. En del av dette er
drivstofftransport og stykkgods, transport av naturgass/luftgass og
kjemikalier. Det går faste ruter for gasstransporter fra Kårstø til trøndelag.

Middels

Håndtering av
sprengstein med
plastrester,
deponering av
sprengstein i sjø.

-

-

Middels

Miljø:
Det er stort fokus på spredning av plast i naturen.
Plast brytes ned til mikroplast og tas opp i
næringskjeden. Dyr får også i seg plast gjennom
næringsinntak.

Middels

Lav

Lite sannsynlig at det
oppstår stormflo som
vil gi konvekvenser for
E39.

-

Middels

-

Framkommelighet:
Dersom stormflo oppstår vil veg stenges i aktuell
periode.

-

Vil trolig ikke medføre
særlige ødeleggelser på
miljø i fjorden. Dette
kommer an på hvor i
fjorden dette havner. I
områder i viker og
grunne områder kan det
få negative
konsekvenser.

Middels

Det vil oppstå noe
avsig av kjemikalier til
fjord i anleggsfase.

-

-

Lav/middels

Miljø:
Veg ligger tett på fjorden. Kjemikalier vil normalt
forsvinne fort i saltvannet i fjorden.

-

-

-

-

-

-

-

-

Lav

Sannsynligheten for
ulykker som involverer
tungtransport med
farlig gods er vurdert å
være lav.

-

Middels

Middels

Middels

Det er vanskelig å
unngå tilslamming ved
graving i elver/bekker.
Graving vil også
utgjøre en midlertidig
barriere for
vannlevende
organismer.

-

-

Lav

Veg er utformet iht.
vegvesenets sine standarder.
Overvannsystemet er
dimensjonert for å kunne ta
unna volumet av en hel
tankbil.

-

Det er gjort
undersøkelser av
vilttråkk. Supplerende
undersøkelser vil
gjennomføres for å øke
kunnskapsstyrke og
redusere usikkerhet.
Fallviltstatistikk fra
Hjorteviltregisteret gir
også god kunnskap om
viltets ferdesl over veg.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

- Gjennomføre undersøkelser av vilttrekk.
- Vurdere og etablere skilting
- Det legges til rette for kryssing til beiteområder.
- Fokus på rekkverksplassering. Vurdere strekningsvis viltgjerding på uoversiktlige
strekninger for å lede viltet til mer oversiktlige/åpne strekninger.

- Entreprenør planlegger og utfører i anleggsfase. Entreprenør må ha metoder for
oppsamling av plast fra sprengningsarbeider og benytte sprengstoff med lavt
plastinnhold.

Middels

Krever mer kunnskap
for å vite nøyaktig
hvordan stormflo vil
utarte seg. Noe
usikkerhet knyttet til
sannsynlighet for
hendelsen på grunn av
klimaendringer.

- Undersøke nærmere hvor høyt over vannet veg vil ligge, også med tanke på økning i
vannhøyde.
- Gjennomføring blir ivaretatt i neste fase. Forsikre om at man fyller ut mot sjø på en solid
måte. Fokus på å bruke masser som tåler utvasking.

Høy

Middels

Usikkerhet ifm. hvor i
fjorden kjemikalier
havner og hvilke
konsekvenser dette vil
føre til.

Entreprenør ansvarlig for å ivareta bruk av kjemikalier i anleggsfase.

-

-

-

Høy

Lav

Det legges til rette for
gode vegløsninger som
minimerer risiko for en
slik hendelse.

Høy

Lav

Man har god
- Entreprenør må utføre gravearbeider i elver i en konsentrert tidsperiode.
bakgrunnskunnskap om
- Gravearbeider bør fortrinnsvis utføres på sommertid (unngå gytetid og tiden for utvikling
påvirkning på
av egg i bunnsubstratet).
vannmiljøet.

Høy

Lav

Det er gjennoført
feltarbeid sommeren
2020 for å avdekke
- Prosedyrer for håndtering av masser med fremmede skadelige arter må utarbeides.
forekomster av
- Vurdere om det er mulig å redusere inngrep i området der det er registrert naturtypen
fremmede skadelige
strandeng.
arter, rødlistede arter og
naturtyper.

Framkommelighet:
Vil medføre stenging av veg i perioden veg ryddes.
Miljø:
Kan føre til miljømessige konsekvenser som vil ta
noe tid å rette opp.

Begrunnelse

Entreprenør må ha rutiner for håndtering av eventuelle funn av forurenset grunn.

- Informere aktuelle tungtransportaktører om status på anleggsgjennomføring. Dette kan
bidra til å effektivisere deres logistikk og samtidig minske fare for uhell.

Risiko vil bli redusert med ny vei ift. dagens situasjon.

Tilslamming av bunnsubstrat i bekker/elver pga gravearbeider, utslipp av
slam fra sprengning, pumpesump. Vandringshindre for vannlevende
22 Påvirkning på vannmiljø
organismer (dyr, insekter) ved graving og dersom bunnen i kulverter/rør
legges slik at vannstrengen brytes og det dannes "fossefall" nedstrøms.
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Påvirkning på
naturmangfold

Spredning av fremmede skadelige arter, ødeleggelse av forekomster av
rødlistede arter eller inngrep i viktige naturtyper/utvalgte naturtyper.

-

-

Tilstanden i bekker/elver
vil raskt reetablere seg,
men ved langvarige
gravearbeider kan det
påvirke en årgang av
fiskeyngel på en negativ
måte.

Sårbarheten til
rødlistearter er avhengig
av hvilke kategori de
tilhører. Det er ikke
registert slike arter eller
potensiale for slike arter
innen planområdet.
Ett område i Haukvika er
ansett som egen
naturtype strandeng,
men området er såpass
lite at det vurderes å ha
verdi C - lokal verdi.

Høy

Håndtering av
fremmede skadelige
arter kan være
krevende. Det er
funnet fremmede
skadelige arter ifm alle
private eiendommer
som blir berørt i
planområdet.
Det er planlagt noe
utfylling i området der
naturtypen strandeng
er registrert.

-

-

Middels

Miljø:
Tilslamming kan medføre redusert utvikling/vekst
av fiskeegg, redusert oskygentilgang i bunnen. I
bekker/elver med bra vannføring har dette mindre
betydning enn i små bekker med liten vannføring.

Miljø:
Spredning av fremmede skadelige arter kan
medføre at disse spres til områder der de kan
gjøre skade på annen vegetasjon, fortrenge
sårbare arter og invadere sårbare naturtyper.
Håndtering av fremmede skadelige arter er
krevende og forutsetter at EN har god kontroll på
massedisponeringen i anlegget.

ID
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Uønsket hendelse (hva
skjer)

Beskrivelse og årsak

Snøskred

Strekningen ved Grønset er definert som aktsomhetsområde for snøskred,
men det er ikke registrert tidligere snøskred på veg. Løsneområdet til
aktsomhetsområdene er i skogkledd terreng.

-

Fare for at avløp til boliger mellom båthavn og Haukvika får brudd i
byggefase. Det finnes rørgater i dette området som må ivaretas.

-

-

Påvirkning på brannfarlig Ikke relevant. Ikke annen industri som er spesiell heller. Ikke videre
Industri
vurdert.

-

-

TS-revisjon: Kåre Rolandsen Mittet tilbakemelder konklusjoner som
inkluderes i endelig rapport.

-

-

Skade på avløpsrør

Trafikkulykke

Eksisterende barriere/Tiltak

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet

-

Begrunnelse

Konsekvens
Konsekvens
Framkommel
Liv og helse
ighet

Konsekvens
Miljø

På grunn av generelt
lite snø, vegetasjon i
løsneområdet og
gunstig terreng at
skredsannsynligheten
for snøskred er 1
hendelse pr. 500 år..

Lav

God oversikt og
kontroll på
infrastruktur. Blir
hensyntatt i
anleggsgjennomføring,
liten sannsynlighet for
at brudd skal oppstå.

-

Middels

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lav

Lav

Begrunnelse

Kunnskapss
Usikkerhet
tyrke

Liv og helse:
Dersom snøskred når vei kan det føre til
personskade.
Lav

-

Middels

Middels

Framkommelighet:
Snøskred kan føre til kortere stenging av veg
dersom det når E39.

Framkommelighet:
Konsekvens er avhengig av størrelse på brudd,
men vil potensielt kunne medføre midlertidig
lokal svikt eller redusert kvalitet i en periode.

Begrunnelse

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Det er foreløpig ikke
gjennomført befaring og - Vurdert skredsannsynlighet er innenfor akseptabel skred-sannsynlighet. Det vurderes
det er en del usikkerhet ikke som nødvendig med tiltak for å redusere skredsannsynligheten.
knyttet til snøskred.

Infrastruktur er
identifisert og man har - Gjennomføre møter med kommunen slik at infrastruktur blir ivaretatt. Viktig før
god oversikt og kontroll byggefase igangsettes.
for å unngå brudd.

Høy

Lav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

