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Sammendrag:
Statens vegvesen har i samarbeid med Heim kommune startet arbeidet med reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for strekningen E39 Stormyra – Barhals. Heim kommune er
planmyndighet, og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2. Alternativ 1: Ny
veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere, disse
utredningene legges til grunn for arbeidet. Alternativ 1 planlegger en 2-felts veg med 9,0 meters bredde
(H1-standard) og fartsgrense på 80 km/t. Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru,
sør for Vinjeøra. 0-alternativet er at det ikke bygges ny E39 på strekningen og eksisterende veg
beholdes. 0-alternativet er ikke et alternativ, det er besluttet bygging av ny vei. Alternativ 2 planlegger en
2-felts veg med 9 meter vegbredde (H1-standard) og fartsgrenser på 80 km/t og 90 km/t.
Sweco er engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og vurdere
de to alternativene opp mot hverandre i et ROS-perspektiv.
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 32 uønskede hendelser for alternativ 1 og 31 uønskede hendelser for
alternativ 2. Se tabell i kapittel 6.2 for oppsummering og beskrivelse av relevante, uønskede hendelser
for planområdet. Hovedpunktene som skiller alternativene er oppsummert under.

Alternativ 1 er vurdert til mer utsatt for følgende uønskede hendelser:
• Begge alternativ er utsatt for skred. Alternativ 1 er tett på eksisterende E39 og en utglidning i
anleggsfase vil kunne medføre konsekvenser for eksisterende veg.
• Alternativ 1 ligger langs havlinjen. En kan ikke utelukke faren med undersjøisk skred, utglidning
av sjøbunn. Det er vurdert at terrenget er så flatt at om det skjer et skred ute i sjøen er det
vurdert å ikke forplante seg helt inn til veglinjen.
• Alternativ 1 kan med tanke på klimaendringer være utsatt for bølger/stormflo, dette må
undersøkes nærmere.
• Alternativ 1 har brattere stigning med ca. 6% mot alternativ 2 med ca. 3%. Alternativ 1 er derfor
mer utsatt for glatt vegbane ved lokalt skiftende vær på vinteren.
• Alternativ 2 kommer best ut med tanke på tilgjengelighet, da linjen trekkes vekk fra tettsted og
eksisterende E39, som vil være åpen i anleggsperioden, og blir fremtidig lokalveg. En annen
nedside ved alternativ 1 er risiko for at eiendommer i Vinjeøra får redusert tilkomst i anleggsfase.
• Begge alternativ krysser VA kabler, kraftforsyning og telekabler. Linje 2 er i mindre konflikt enn
linje 1.
For alternativ 1 er det vurdert særlig stor risiko forbundet med at anleggsarbeid vil pågå i nærhet
til 3.person og skoler/barnehager mht. trafikksikkerhet. Alternativ 1 har generelt høyere risiko for
trafikkulykker, også i driftsfase.
• I driftsfase vil ny GS vei være etablert. Med 80km/t i et område med blanding av
gjennomkjøringstrafikk, nærføring til lokalsentrum Vinjeøra og lokale kryssområder er myke
trafikanter sårbar og utsatt for trafikkulykker.
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Alternativ 2 er vurdert til mer utsatt for følgende uønskede hendelser:
• Alternativ 2 har høyere risiko for flom fra elv/vassdrag grunnet risiko for oversvømmelse ved lavpunkt
Stormyra og ved korridor Kårøydalsveien.
• Isnedfall og steinsprang vurderes likt for begge alternativ. Men alternativ 2 har flere skjæringer og
høyere enn alternativ 1.
• Faren for skog/lyngbrann er en generelt økende fare som følge av klimaendringer. Alternativ 2 har
mer skogsterreng. Faren er mest aktuell i anleggsfase.
• For alternativ 2, som er i urørt natur og med flere høye skjæringer, er det en risiko for manglende
dekning nødnett og telefon generelt.
• Planområdet berører et område som er lokalkjent med verdi for hjort. Det vil være risiko forbundet
med høy fart og mye vilt i området for begge alternativ. Alternativ 2 fremkommer som den linjen som
potensielt kan ha størst risiko for konflikt med vilt. På den annen side har alternativ 2 bedre
siktforhold grunnet mindre kurvatur. Det trengs mer kunnskapsgrunnlag for å kunne veie de to
alternativene opp mot hverandre med tanke på vilt, selv om alternativ 1 på nåværende tidspunkt
fremstår med mindre risiko.
• Det er risiko for forurenset grunn ved et deponi på Stormyra som berører begge alternativ. Alternativ
2 krysser rett over Stormyra og har en høyere risiko for at anleggsarbeid medfører forringelse på
nedbørsfelt og sårbare resipienter.

Oppsummering av begge alternativene:
I en samlet vurdering er det punkter som veier for og imot for begge alternativ. I et ROS perspektiv
anbefales alternativ 2 på nåværende tidspunkt, med bakgrunn at anbefalte tiltak implementeres. Det
påpekes imidlertid at det er en stor usikkerhet rundt omfanget av konflikt med vilt, det trengs derfor mer
kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en endelig rangering for alternativenes konflikt med vilt.
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 risikoog sårbarhetsbildet for planområdet ytterligere, for begge alternativ. Disse er presentert i Tabell 6-5
Tabell 6-6 for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2.
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1

Innledning
Statens vegvesen har i samarbeid med Heim kommune startet arbeidet med reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for strekningen E39 Stormyra – Barhals. Heim kommune er
planmyndighet, og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2. Alternativ 1:
Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere, disse
utredningene legges til grunn for arbeidet. Alternativ 1 planlegger en 2-felts veg med 9,0 meters
bredde (H1-standard) og fartsgrense på 80 km/t. Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre
til Søo bru, sør for Vinjeøra. 0-alternativet er at det ikke bygges ny E39 på strekningen og
eksisterende veg beholdes. 0-alternativet er ikke et alternativ, det er besluttet bygging av ny vei.
Alternativ 2 planlegger en 2-felts veg med 9 meter vegbredde (H1-standard) og fartsgrenser på 80
km/t og 90 km/t.
Sweco er engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for ny E39 mellom Stormyra og Barhals, og vurdere de to alternativene opp mot
hverandre i et ROS-perspektiv.
For mer inngående beskrivelse vises det til planprogrammet [1].

1.1

Bakgrunn
Stortinget har i Statsbudsjettet for 2019 bevilget midler til planlegging, prosjektering og bygging av
ny E39 i dagen langs Vinjefjorden «E39 Betna-Stormyra». Dette utbyggingsprosjektet er en del av
arbeidet med å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Arbeidet består av å bygge ut
E39 slik at dårlige vegstrekninger får europavegstandard. Dette innebærer at flere strekninger i vårt
område skal bygges ut. Her kan nevnes E39 Lønset-Hjelset utenfor Molde, samt prosjektet «E39
Betna-Stormyra» som består av 3 gjenstående strekninger langs Vinjefjorden med for dårlig
standard. Disse 3 delstrekningene omtales som delparsellene «Delparsell 1 E39 Betna-Hestnes»,
«Delparsell 2 Leirvika-Renndalen» og «Delparsell 3 Stormyra-Staurset». Dette planprogrammet for
strekninga Stormyra-Barhals inngår i delparsell 3. «E39 Stormyra-Staurset» som her strekker seg
fram til Søo bru.
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Figur 1-1: Prosjektet: E39 Betna - Stormyra med alle delparsellene, herunder delparsell 3 Stormyra – Staurset
hvor strekningen Stormyra – Barhals inngår, som denne ROS utredelsen omhandler.

Eksisterende E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som framtidig europaveg. Eksisterende veg har
dårlig kurvatur og vegen har en bredde på bare 6,5 -7,5 meter. Fartsgrensen varier mellom 50, 60
og 80 km/t der den østligste delen av planstrekningen har 80-sone. Gjennom selve Vinjeøra er det
både 50 og 60-sone. Det er flere direkteavkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke
har tilfredsstillende standard. Flere av boligene langs europavegen er allerede i dag utsatt for
relativt høyt støynivå fra vegtrafikken.
Planarbeidet skal avklare om man skal gå inn for å bygge ny E39 forbi Vinjeøra etter de
reguleringsplanene som er utarbeidet eller om man skal gå inn for å flytte den nye europaveien
sørover slik at veien flyttes lengre unna bebyggelsen og dyrkamarka på Vinjeøra [1].

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 ny E39 mellom Stormyra og
Barhals. I tillegg er formålet å sammenligne to ulike veglinjer som er aktuelle.
Mer konkret er formålet følgende:
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•

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.

•

Sammenligne de to alternativene mht. risiko.
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Risiko og sårbarhet knytter seg både til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er
utsatt for flom eller ras, og til hendelser som kan oppstå som en følge av arealbruken.
ROS-analysen vil være et vedlegg til reguleringsplan for E39 Stormyra – Barhals og kan være et
nyttig verktøy i den videre planleggingen av parsellen.
Risikoanalysen er utført iht. Norsk Standard 5814; «Krav til risikovurderinger» [2], Statens
vegvesens veileder «ROS-analyser i vegplanlegging» [3] og Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» [4].

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:
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•

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 er utenfor omfanget av ROS-analysen, men blir
vurdert i egen rapport ifm. KU.

•

Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter,
eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.
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Avgrensning fra planprogram:
Planområdet avgrenses slik at et nytt alternativ 2 vurderes samtidig som alternativ 1 i vedtatt
reguleringsplan E39 Stormyra-Vinjeøra, samt linjevalget mellom Vinjeøra og Barhals i forslag til
reguleringsplan Vinjeøra-Staurset. Begrunnelsen for dette er at Statens vegvesen ønsker å få
kartlagt hvilke av de to alternativene som kommer best ut med tanke på å få realisert ny E39.
Nullpunktet mellom alternativ 1 og 2 er satt ved Barhalsbekken ved profil 4400. Mellom Barhals og
Staurset er alternativ 1 og 2 identiske og omfattes ikke av dette planprogrammet, eller denne ROSutredningen [1].
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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» [3] og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» [4]. Figur 3-1 viser trinnene i en ROS-analyse
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 [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 [2].

3.2

Sannsynlighetsvurdering
Det er vurdert at en grov tredeling av sannsynlighet er tilstrekkelig i dette tilfellet.
Sannsynlighetsintervallene er hentet fra Statens vegvesen (SVV) veileder «ROS-analyser i
vegplanlegging» [3] og DSBs veileder [4] 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 SVVs veileder «ROS-analyser i
vegplanlegging» [3]. Denne ROS-analysen vurderer følgende konsekvenstyper:
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•

Liv og helse

•

Framkommelighet

•

Miljøskader
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3.3.1

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.

Miljø
Inndelingen i konsekvensklasser for «miljø» er listet opp i Tabell 3-4 under.
Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for miljøskade.
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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 [4]. 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

Lav

Middels

Høy

Høy
Middels
Lav
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4

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet
Planområdet ligger innerst i Vinjefjorden, i et dallandskap. Figur 4-1 viser planavgrensning.

Figur 4-1: Figuren viser planavgrensning (og influensområde) [5].

Figur 4-2 viser alternativene og en samlet planavgrensning.

Figur 4-2: Samlet avgrensing av planområdet. Delparsell 3 Stormyra - Barhals, vedtatt veglinje (alternativ 1)
vist med rødt. Vurdering av ny grønn linje (alternativ 2) [1].
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Alternativ 1: Barhals-om Vinjeøra - Stormyra
Alternativet omfatter ny E39 etter dagens E39 mellom Barhals og fram til Vinjeøra småbåthavn,
deretter ny linje gjennom Vinjeøra i en lengde på ca. 1250 m fram til krysset E39/Kårøydalsvegen.
Derfra vil ny E39 gå i eksisterende E39-trasé fram til dagens Stormyrkryss E39/fv. 680. Alternativet
innebærer flere adkomster og konstruksjoner for å få til løsninger som betjener bygdesamfunnet på
en god måte. Alternativet er identisk med de vedtatte reguleringsplanene E39 Stormyra-Vinjeøra
og planforslaget E39 Vinjeøra-Staurset mellom Vinjeøra og Barhals.
Ved alternativ 1 vil dagens E39 mellom Barhals og Vinjeøra erstattes av ny E39.

Figur 4-3: Oversikt over bekkekrysninger og vegtrase for alternativ 1 [5] .

Alternativ 2: Barhals utenom Vinjeøra-Stormyra-Søo bru
Alternativet omfatter ny E39 utenom eks. E39 mellom Barhals og Vinjeøra. Dagens E39 på denne
strekningen vil da fungere som en forbindelsesveg som kobles til ny E39 rett øst for
Barhalsbekken. Ny E39 vil stige på med ca. 3% i en ny linje ovenfor dagens E39 for deretter å gå
sør for og utenom Vinjeøra i grensesnittet mellom dyrka mark og skogsterrenget. Deretter krysser
ny E39 Fjelna og Kårøydalsvegen lengre øst enn alternativ 1. Ny E39 kobles til dagens E39 ca.
900 m øst for dagens Stormyrkryss for deretter gå ca. 2000 m i dagens E39 fram til Søo bru [1].
Strekningen er på 6,5 km og går i hovedsak i urørt terreng. Dimensjonerende ÅDT er estimert til
1318 kjøretøy/døgn for 2020. Fremskriving av trafikkmengder for år 2050 viser en ÅDT på 2000
med 19 % andel lange kjøretøy vest for nytt kryss ved Stormyra og en ÅDT på 3200 med 20 %
andel lange kjøretøy øst for krysset. Vegen planlegges med fartsgrense 80 km/t fram til litt etter
krysset ved Barhals, og 90 km/t videre østover. På strekningen er det en forbikjøringsstrekning for
90 km/t, mellom profil 100-2000. For nærmere beskrivelse av tiltaket se planbeskrivelse [6].
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Figur 4-4: Oversikt over delområder for overvann og tilhørende bekker [5].

4.1

Drikkevann
Deler av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til en fremtidig drikkevannsforsyning i Heim
kommune. Eksisterende E39 og begge linjene går gjennom nedbørsfelt til Rovatnet som er vedtatt
til å være ny hovedvannkilde til Eide kommunale vannverk. Linjene går og gjennom nedbørsfelt til
Eidsneset grunnvannsanlegg, som er dagens hovedkilde og fremtidig reservedrikkevannskilde for
Eide kommunale vannverk. Både primær og sekundær kilde har tilrenning fra hele nedbørsfeltet til
Rovatnet. Rovatnet er ikke klausulert.
Det er omtalt konsekvenser for nedbørsfeltet i KU for VA [7] . Rapporten har gjort vurderinger på
forurensingsutslipp i overvann fra vegarealene. Basert på at ÅDT er under 3000 er det lav
sannsynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten, som betyr at drikkevannsforsyningen i
kommunen i svært liten grad påvirkes av tiltakene innenfor planområdet. I tillegg er det innenfor
nedbørsfeltet planlagt lukket drenering langs vegen, for å redusere partikkelutslipp [6].
Eide kommunale vannverk har omkring 1397 abonnenter (pr. 11.04.2014). Forsyningsområde er
Eide-Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon [8].
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Figur 4-5: Temakart NVE som viser Rovatnet og elvenett som berøres av eksisterende E39 og ny E39
(uavhengig av alternativ) [9].

4.2

Ulykkesdata
Figur 4-3 viser politirapporterte personskadeulykker i 10-årsperioden 2011 – 2020 for eksisterende
E39. Innenfor området har det skjedd 6 ulykker, hvor 4 av dem har skjedd i eller i tett tilknytning til
krysset mellom E39 og fv. 680.
Som følge av personvernlovgivningen er skadegrad på ulykkene ikke tilgjengelig [10].
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Figur 4-6: Politirapporterte personskadeulykker i 10-årsperioden 2011 – 2020. Kilde: Nasjonal vegdatabank,
vegkart.no.

Figur 4-7 viser statistikk fra Hjorteviltregisteret, fallviltinnsyn siden januar 2020:

Figur 4-7: Fallviltinnsyn uønskede hendelser fra 01.01.2020 til 22.11.2021 [11].

Figur 4-8 viser registrerte skredhendelser fra vegkart.no på eksisterende E39 siste fem år:
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1

2

Figur 4-8: To registrerte skredhendelser på vegkart.no fem siste år [12].

Tabell 4-1 viser info om skredhendelsene.
Tabell 4-1: Info om skredhendelsene.

ID

Dato/kl.slett

Type skred

Løsneområde

Annen info

1

04.12.2016
kl. 10:15

Utglidning av
veg

Vegbane/fylling

Sted: Vinjeøra, Brekka
Volum av totale skredmasser: 10m3
Skade på vegdekke/vegkropp: Ja
Værforhold på veg: Ingen nedbør

2

04.12.2016
kl. 10:52

Utglidning av
veg

Vegbane/fylling

Sted: Stormyra
Volum av totale skredmasser: 8m3
Skade på drenering: Ja
Værforhold på vegen: Ingen nedbør

4.3

Klimaendringer
Klimatilpasning er nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust. Hvis vi ikke forbereder oss, vil
klimaendringene få store konsekvenser for samfunnets sårbarhet og kritiske samfunnsfunksjoner
[13].
Klimaprofilene fra Norsk Klimaservicesenter gir et kortfattet sammendrag av dagens klima,
forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilene har fokus på endringer fra dagens
klima (1971–2000) til slutten av århundret (2071–2100) og beskriver forventede klimaendringer
med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i
de siste tiårene. Dette valget er gjort fordi Regjeringen i Stortingsmeldingen om Klimatilpasning sier
at en for å være «føre var» skal legge til grunn høye klimagassutslipp fra de nasjonale
klimaframskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes [14].
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4.3.1

Klimaprofil Sør-Trøndelag
Klimaendringene vil for Sør-Trøndelag særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte
problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; jordskred og flomskred, samt
havnivåstigning og stormflo. Gjennomsnittlig årstemperatur i Sør-Trøndelag er beregnet å øke med
cirka 4,0 °C. Den største temperaturøkningen beregnes for høst, vinter og vår: cirka 4,5 °C, mens
sommertemperaturen er beregnet å øke med cirka 4,0 °C. Temperaturøkningen blir trolig større i
indre strøk enn i kystområdene. Vekstsesongen vil øke med 1–3 måneder. Vinterstid vil dager med
svært lave temperaturer bli sjeldnere [14].

Figur 4-9: Historiske værdata for Vinjeøra oppsummert siste 13mnd (Tågdalen målestasjon, 18,3 km fra
Vinjeøra) [15].

Figur 4-10: Temperatur oktober 2020-oktober 2021 [15].
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Figur 4-11: Nedbør oktober 2020-oktober 2021 [15].

Figur 4-12: Snødybde oktober 2020-oktober 2021 [15].
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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 på Hotell Koselig Hemne i Kyrksæterøra (Trøndelag)
den 09.11.2021. 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

Hlynur Gudmundsson

Byggeleder

Statens vegvesen

Øystein Bueie Holstad

Geoteknikk

Statens vegvesen

Vegard Utstøl Jakobsen

Ingeniørgeologi

Statens vegvesen

Martin Georg Hanssen

Viltansvarlig/skogbruksrådgiver

Heim kommune

Reidulf Magne Myren

Brannsjef i Heim

Heim kommune

Daniel Thoresen Lossius

Arealplanlegger

Heim kommune

Roar Melum

Regionsjef Vegforum Trøndelag, NLF

Vegforum Trøndelag, NLF

Homayon Nasseri

Hydrologi/VA

Sweco

Kenneth Hansen

Trafikksikkerhetsrevisjon

Sweco

Lars Erik Andersen

Naturressurs

Sweco

Milan Dunderovic

Plan

Sweco

Hilde Andersen

ROS/ sekretær

Sweco

Vidar Dahle

FA ROS/ møteleder

Sweco

I etterkant av analysemøtet ble det gjennomført en befaring av Sweco den 09.11.2021, ved å kjøre
langs eksisterende E39 fra Stormyra til Barhals tur/retur.
Utarbeidet analyselogg er i etterkant av møtet sendt på høring til deltakerne presentert i Tabell 5-1.
Det kom gode og relevante innspill på kommentarrunden. Innmeldte kommentarer er innarbeidet i
analyselogg og medtatt i rapport. På den måten har vi tatt en kvalitetssjekk på at deltakerne er
omforent om identifiserte farer og vurderinger.

5.2

Relevante temakart for planområdet
Innledende vurderinger av skred og flomfare ble gjort ved bruk av NVEs aktsomhetskart [9] vist i
kartutklipp som følger i kapittelet. De innledende vurderingene er i ettertid supplert med utfyllende
informasjon fra geotekniker, geolog og hydrolog som er inkludert i kapittel 6 og analyselogg
Vedlegg 1.
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Skred

Figur 5-1: Jord- og flomskredkart aktsomhetsområde NVE.

Figur 5-2: Steinsprangutsatte aktsomhetsområder NVE.
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Figur 5-3: Snø- og steinskred aktsomhetsområder NVE.

Figur 5-4: Snøskredutsatte aktsomhetsområder NVE.

Figur 5-5: Kartlagte soner med fare for kvikkleireskred NVE.
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Flom

Figur 5-6: Elvenettverk med hovedelver og sideelver, ELVIS NVE.

Figur 5-7: Potensielt flomutsatte områder på oversiktsnivå, flomaktsomhet NVE.

5.3

Vurdering av potensielle uønskede hendelser
I henhold til Vegvesenets veileder for ROS-analyser [3] 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.
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Tabell 5-2: Sjekkliste risikoidentifisering.
Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Ja

Ja

Kommentar linje 1 og 2

Skred
1.

Jordskred

Planområdet er for alternativ 1 utenfor aktsomhetsområde for jordskred,
mens for alternativ 2 berører veglinjen et lite område ved Skardbekken
(sør for Fjelna) som er merket med potensiell skredfare [16].

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Økt fare som følge av økte nedbørmengder
[14].
2.

Flomskred

Nei

Nei

Planområdet er for begge alternativ utenfor aktsomhetsområde for
flomskred [16].
Klimaprofil Sør-Trøndelag: Økt fare som følge av økte nedbørmengder
[14].
Vurdert på analysemøtet som ikke aktuell for noen av alternativene.

3.

Sørpeskred

Ja

Ja

Planområdet ligger for begge alternativ innenfor aktsomhetsområde for
sørpeskred [16].
Klimaprofil Sør-Trøndelag: Økt fare som følge av økte nedbørmengder
[14].

4.

Steinsprang eller

Ja

Ja

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil
kunne øke hyppigheten av disse skredtypene, men hovedsakelig for

steinskred

mindre steinspranghendelser [14].
Begge alternativ er i aktsomhetsområde for steinsprang [16]. Vurdert på
analysemøte at aktsomhetsområdene ikke har utløp til å påvirke noen av
alternativene.
For eksisterende E39 er det ikke registrert noen hendelser utover ved
enkelte skrenter. Steinsprang kan for begge alternativ oppstå fra
skjæringer og fra ur.
5.

Fjellskred

Nei

Nei

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Det er ikke forventet at klimaendringene vil gi
vesentlig økt fare for fjellskred [14].
Vurdert på analysemøtet som ikke aktuell for noen av alternativene.

RAPPORT

SIDE 27 AV 67

Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Ja

Ja

6.

Snøskred

Kommentar linje 1 og 2

Begge alternativ er i utløsnings-, utløps- og aktsomhetsområde for
snøskred [16].
Klimaprofil Sør-Trøndelag: Med et varmere og våtere klima vil det oftere
regne på snødekt underlag. Dette kan redusere faren for tørrsnøskred og
øke faren for våtsnøskred i skredutsatte områder [14].

7.

Ustabil grunn/Fare for

Ja

Ja

Basert på en helhetsvurdering av samtlige grunnundersøkelser i området
er det vurdert til at det ikke er fare for områdeskred som kan strekke seg

utglidning av vegbanen

inn på land eller påvirke ferdig tiltak. Forutsatt at tiltak presentert i
geoteknisk rapport utføres (gjelder for begge alternativ).
Hendelsen kan oppstå i byggefase, og er en potensiell risiko for begge
alternativ.
8.

Kvikkleireskred

Ja

Ja

Begge alternativ ligger under marin grense. Alternativ 1 er i sin helhet
planlagt under marin grense, alternativ 2 enkelte steder. Planområdet
ligger ikke i aktsomhetsområde (løsne eller utløp) for kvikkleire [16].
Klimaprofil Sør-Trøndelag: Økt erosjon som følge av økt flom i elver og
bekker, kan utløse flere kvikkleireskred. Sør-Trøndelag er særlig utsatt for
kvikkleireskred [14].
Det er ved geotekniske grunnundersøkelser påvist lokale punkter på
strekningen for begge alternativ med kvikkleire/bløtleire. Større
kvikkleireskred er etter geotekniske undersøkelser for begge alternativ
vurdert som ikke aktuell. Det henvises til geoteknisk rapport for ytterligere
opplysninger [17].

9.

Undersjøiske skred, fare

Ja

Nei

for utglidning av sjøbunn

Ved småbåthavnen alternativ 1 er det sandavsetning og området er under
marin grense.

Flom
10. Flom i elv/vassdrag

Ja

Ja

Begge alternativ er i NVEs aktsomhetsområde for flom som potensielt
flomutsatt område [16].

11. Flom i bekk

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Det forventes flere og større regnflommer, og i
mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen
[14].
Alternativ 1 har åtte bekkekryssinger. Alternativ 2 har tolv bekkekryssinger.
Veg i nærhet til elver og bekker kan medføre at det er fare for elveerosjon.
Uvær
12. Snøfokk

Nei

Nei

Ifølge NVEs vindkart er ikke området utsatt for sterk vind [18].
Fremkom på analysemøtet at det ikke er et kjent problem eksisterende
E39 med snøfokk.
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Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Ja

Ja

13. Isgang (broer er ofte
utsatt, særlig lave

Kommentar linje 1 og 2

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Kortere isleggingssesong, hyppigere
vinterisganger samt isganger høyere opp i vassdragene enn i dag [14].

broer)

Statens vegvesen har ikke historiske datasett/grunnlagsdata som heter
naturfare i området. Fremkom på analysemøtet at isgang ikke er et kjent
problem for eksisterende E39.
Det er planlagt etablert bru over elv/bekk for begge alternativ. Kan være
potensiell risiko.

14. Bølger

Ja

Nei

Alternativ 1: Prosjektet er ikke isolert sett utsatt for bølger. Kun dersom
bølger kommer i kombinasjon med stormflo vil dette være en aktuell
utfordring for alternativ 1 som ligger langs sjølinje.
Alternativ 2: Ikke vurdert som aktuell, linjen ligger høyere i terrenget.

15. Stormflo

Ja

Nei

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Som følge av havnivåstigning forventes
stormflonivået å øke [14].
Alternativ 1 ligger langs sjølinje og kan være utsatt for fremtidig
havnivåstigning, dersom det kommer i kombinasjon med stormflo. Laveste
punkt på traséen ligger 3-4 meter over Vinjefjorden.
Alternativ 2: Ikke vurdert som aktuell, linjen ligger høyere i terrenget.

16. Vindutsatt (inkl. lokale

Nei

Nei

forhold, f.eks. kastevind)

Ifølge NVEs vindkart er ikke området utsatt for sterk vind [18].
Klimaprofil Sør-Trøndelag: Trolig liten endring [14].
Vurdert på arbeidsmøtet som ikke aktuell for noen av alternativene.

17. Sandflukt

Nei

Nei

Vurdert på analysemøtet som ikke aktuell for noen av alternativene.

18. Store nedbørsmengder,

Ja

Ja

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Det forventes at episoder med kraftig nedbør

intens nedbør (som fører

øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer

til overvann)

overvann [14].
Aktuell for begge alternativ.

Annen naturfare
19. Isnedfall (primært relatert

Ja

Ja

Isnedfall kan være en potensiell fare for begge alternativ, ettersom det skal

til skjæringer,

etableres høye skjæringer over 10 m for begge alternativ. Det er flere og

tunnelportaler og under

høyere skjæringer ved alternativ 2.

broer)
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Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Ja

Ja

20. Ustabil vegskjæring,

Kommentar linje 1 og 2

Kan være potensiell fare for begge alternativ, ettersom det skal etableres

nedfall fra skjæring. Høye

høye skjæringer over 10 m for begge alternativ. Det er flere og høyere

skjæringer over 10 m

skjæringer ved alternativ 2 enn alternativ 1,

21. Skogbrann/ lyngbrann

Ja

Ja

Klimaprofil Sør-Trøndelag: Til tross for mer sommernedbør, kan høyere
temperaturer og økt fordampning gi økt fare for tørke om sommeren [14].
Det er generelt en økende fare for skogbranner som følge av
klimaendringer med tørrere somre og høst/vintre med kulde og lengre
perioder uten nedbør, i tillegg kan vind spre skogbrann raskere (ikke
knyttet spesifikt til dette prosjektet) [19] [20].
Det er mye skogsterreng i planområdet, det er mer skogsterreng ved
alternativ 2 enn alternativ 1.

22. Annen naturfare (f.eks.

Ja

Ja

Dekket inn under tidligere punkt. Fremkom under fareidentifisering at

sprengkulde/frost/tele/

planområdet er i område med tendens til grensesnitt mellom sørvestlig

tørke/ nedbørsmangel,

klima og det trønderske vinterværet (mer stabilt), blir da et værskille lokalt

jordskjelv – ifm.

inn mot området.

bru/tunnel
Tilgjengelighet
23. Omkjøringsmuligheter

Ja

Ja

Utbyggingen (uavhengig av alternativ 1 eller alternativ 2) erstatter
eksisterende vegtrase for E39, som vil fungere som omkjøring for ny veg.
Eksisterende E39 har begrenset med omkjøringsmuligheter. Derfor fører
utbyggingen til en positiv endring i risikobildet ved ferdig utbygd tiltak.
I anleggsfase kan det være begrensede omkjøringsmuligheter spesielt ved
alternativ 1 grunnet alternativet er tett på eksisterende E39.

24. Adkomst til jernbane,

Nei

Nei

Begge: Ingen jernbane, havn eller flyplass.

Ja

Ja

For begge alternativ vil utbyggingen gi bedre tilkomst for nødetater ved

havn og flyplass
25. Tilkomst for nødetater

ferdig utbygging.
Alternativ 2 vil bedre ivareta tilkomst enn alternativ 1 siden alternativet er
helt separat fra eksisterende veg som blir omkjøringsveg. I tillegg er linjen
trukket vekk fra tettbebygd strøk, lite boliger og avkjørsler langs linjen.
Brannvesen er lokalisert to steder og har tilkomst fra både øst og vest for
linjen: Brannvesenet i Hemne (Kyrksæterøra), Stasjon Liabø (Liabø) [21].
26. Adkomst sykehus/

Nei

Nei

Begge: Ingen sykehus eller helseinstitusjoner i nærheten [21].

Ja

Alternativ 1: Vinjeøra barne- og ungdomsskole, Vinje barnehage [21]. Det

helseinstitusjoner
Samfunnsviktige objekter og virksomheter
27. Skole/barnehage

Ja

er lagt opp til at eksisterende E39 skal være åpen under anleggsarbeidet.
Alternativ 2: Linjen er trukket vekk fra skole og barnehage.
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Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Kommentar linje 1 og 2

Kan for begge alternativ påvirke trafikksikkerhet for lokalsamfunnet i
anleggsperioden. Alternativ 1 er nærmest tettsted.
28. Sykehus/ helseinstitusjon

Nei

Nei

Begge: Ingen sykehus, helseinstitusjon i nærheten [21].

29. Flyplass/jernbane/

Nei

Nei

Begge: Ingen flyplass, jernbane eller bussterminal [21].

havn/bussterminal

Det går busser til Orkanger, Kyrksæterøra, Aure og Bjørknes. Det er også
en bussrute som går mellom Ålesund og Trondheim via Molde som
passerer Vinjeøra. Det er holdeplasser ved Stormyra, Vinje kirke og på
Vinjeøra [6].
Alternativ 1: Vinjeøra Båtforening drifter sommerhavn. Ikke identifisert som
en risiko på analysemøtet.

30. Vannforsyning

Ja

Ja

(drikkevannskilder- og

Eide kommunale vannverk forsyner Vinjeøra. Vannkilden er grunnvann,
nedbørsfelt er i område for begge alternativ.

ledninger

Ved begge alternativ krysses vannledning i bakken (VA).
Vannverk inntakspunkt er lokalisert ved Fjelna 1764 [22] i nærhet til
alternativ 2. Alternativ 2 vil berøre noen private brønner.

31. Avløpsinstallasjoner

Ja

Ja

Ved begge alternativ krysses avløpsledning i bakken (VA).
Det er merket et område som potensielt kan ha forurenset grunn ved
Stormyra, avløpsanlegg. Begge alternativ berøres.
Det er et avløpsutløp i Vinjeøra [23] i nærhet til alternativ 1.

32. Kraftforsyning, og

Ja

Ja

Begge alternativene krysser og går parallelt med regionalnett og

datakommunikasjon

distribusjonsnett [9]. Man vil også være nødt til å hensynta telenett. Det blir

(f.eks. kabel i bakken

behov for omlegging av kabler. Alternativ 2 er mindre i konflikt med kabler

luftspenn eller

enn alternativ 1.

trafostasjoner)
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Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Nei

Nei

Ikke identifisert som aktuell for noen av alternativene.

Ja

Ja

Eksisterende E39: Ifølge politirapporterte personskadeulykker i 10-

33. Militære installasjoner

Kommentar linje 1 og 2

Trafikksikkerhet
34. Økt ulykkesrisiko (f.eks.
viltpåkjørsler,

årsperioden 2011-2020, er det skjedd 6 ulykker [10].

utforkjøringer og andre

Ifølge hjorteviltregisteret er det siden januar 2020 registrert rett i overkant

trafikkulykker)

av 100 fallvilt hendelser langs eksisterende E39, hvor mange av dem
gjelder påkjørsel [11].
Det er kartlagt vilttrekk i området som kan påvirke begge alternativ.
Alternativ 2 har mer skogsområde, og fremstår som linjen hvor det er
størst risiko knyttet til konflikt med vilt.
Flere avkjørsler blir sanert som følge 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. Det er flere krysningspunkt ved alternativ 1 enn alternativ 2.

35. Særskilte forhold som

Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon av veglinja (alternativ 2). Det

bør vurderes/er vurdert i

er i TS-revisjonen funnet 17 avvik, 1 feil og 11 merknader. Det henvises til

en

kapittel 5.3 for oppsummering, og til rapport for detaljer [24].

trafikksikkerhetsrevisjon
36. Økt trafikk (og spesielt

Ja

Nei

-

Skole/barnehage

-

Sykehus/

boliger, hytter, skole og barnehage. Det går mye transport av farlig gods
på veiene.
Fare med økt trafikk er større for alternativ 1 som er nært på tettbebygd

helseinstitusjoner
-

Ny E39 (uavhengig av alternativ) er forventet å gi økt ÅDT og økt
tungtransport andel [10]. Dagens E39 er allerede i tettbebygd område med

transport av farlig gods):

område. Alternativ 2 bedrer dagens situasjon ved å trekke trafikken vekk

Boligområder

fra lokalsamfunnet.

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader
37. Særlig brannfarlig industri

Nei

Nei

I planområdet er det et ølbryggeri, en bensinstasjon og et bilopphuggeri.
Eneste mulige eksplosjonsfare er eventuell bioolje/diesel/bensin.
Ingen av alternativene er i nærhet til bedrifter som er dekket av
storulykkeforskriften [23].
Vurdert på arbeidsmøtet som ikke aktuell for noen av alternativene.

38. Naturlige farlige masser

Nei

Nei

(f.eks. alunskifer og

Ikke identifisert på arbeidsmøtet som en aktuell risiko for noen av
alternativene. Håndteres eventuelt for SHA dersom aktuelt i anleggsfase.

sulfidmasser)
39. Forurenset grunn

Ja

Ja

Det er merket et område med forurenset grunn ved Stormyra,
avløpsanlegg, som er et kommunalt deponi [23]. Begge alternativ kan
berøres dersom det viser seg å være forurenset grunn, men alternativ 2
går rett over Stormyra.
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Hendelse/Situasjon/

Aktuell

Aktuell

Risikoforhold

linje 1

linje 2

(ja/nei)

(ja/nei)

Ja

Ja

40. Terrengformasjoner som

Kommentar linje 1 og 2

Det vil være noe bratte terrengformasjoner og høye skjæringer ved begge
alternativene. Det blir flere bratte terrengformasjoner, skråninger ved

utgjør spesiell fare

alternativ 2 enn alternativ 1.
41. Annen fare i omgivelsene

Nei

Nei

Det er en gård tett på eksisterende E39 og alternativ 1.

42. Annen miljøfare og

Ja

Ja

For begge alternativ kan forurensing fra anleggsaktivitet påvirke sårbare

miljøskader pga. større
uønsket hendelse

resipienter.
Alternativ 2: Det er en ubemannet turisthytte ved Storlisetra, kan være noe
turstier i området [23].

5.4

Trafikksikkerhet
Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon for strekningen. Det er i TS-revisjonen funnet 17 avvik,
1 feil og 11 merknader. Mange av avvikene og merknadene kan enkelt løses med noen justeringer
i geometrien, men noen av funnene krever en mer omfattende omprosjektering. Geometrien i
krysset på Stormyra bør justeres, slik at kravet i V121 tilfredsstilles (merknad 3). I tillegg bør
løsningen for gående/busspassasjerer i krysset på Barhals gjennomgås og justeres (feil 1). Disse
to problemstillingene må løses i reguleringsplanfasen, slik at det sikres at det reguleres tilstrekkelig
areal for gjennomføring av planen [24].
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6

Vurdering av risiko og sårbarhet

6.1

Presentasjon av risiko
I fareidentifikasjonsmøtene er det avdekket totalt 32 uønskede hendelser for alternativ 1 og 31
uønskede hendelser for alternativ 2. 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.
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 alternativ 1 (rødt) og alternativ 2 (grønt) fordelt på de tre
konsekvenskategoriene.
Konsekvenser for hendelse
Liv og helse

Høy

Sannsynlighet for hendelse

Middels

Framkommelighet

Lav

Middels

Høy

[17b]

[13a] [24a]

[27b]

[24b]

[26a] [27a]
[1b] [19b]

Lav

Miljø

Middels

Høy

Lav

Middels

Høy

[13a] [24a]

[27b]

[24a] [26a]

[13a]

[24b]

[26a] [27a]

[1b] [17b]

[20a/b]

[27b]

[1b] [19b]

[19b]

[27a]

[3a]

[1a] [14a]

[3a] [14a]

[1a] [7a]

[1a] [3a]

[9a] [19a]

[29a]

[7a]

[15a] [16a]

[19a]

[9a] [15a]

[7a] [15a]

[21a/b]

[31a]

[23a]

[19a] [25a],

[23a]

[16a] [18a]

[16a] [25a]

[28a] [11b]

[26b]

[29a]

[28a], [32a],

[32a] [3b]

[25a] [28a]

[3b] [7b]

[15b] [22b]

[3b]

[10b] [11b]

[12b]

[7b] [8b]

[8b] [10b]

[7b]

[12b] [13b]

[10b] [11b]

[13b] [14b]

[15b]

[14b] [20b]

[13b] [14b]

[20b] [21b]

[21b] [22b]

[15b] [20b]
[21b] [22b]

Lav

[17a]

[2a] [4a]

[16b]

[2a] [4a]

[2a] [4a]

[10a] [17a]

[22a/

[5a] [6a]

[18b]

[5a] [6a]

[8a] [11a],

[9b] [16b]

b]

[8a] [11a]

[28b]

[8a] [10a]

[22a/b], [2b]

[23b]

[18b]

[30a] [2b]

[11a] [12a]

[4b]

[4b] [5b]

[17a] [2b]

[6b] [16b]

[4b] [5b]

[23b] [25b]

[6b] [9b]

[28b]

[23b]

I de påfølgende tabellene er de uønskede hendelsene presentert med navn i hver sin matrise for
hver konsekvenskategori.
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For «Liv og helse» er det identifisert 25 risikoer for alternativ 1 (merket med rød tekst) og 26
risikoer for alternativ 2 (merket med grønn tekst). Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet
og konsekvens er vist i matrisen under.
Tabell 6-2: Risikomatrise med uønskede hendelser for «liv og helse»
Konsekvens for liv og helse
Lav

Middels

Høy

[17b] Konflikt med

[13a] Glatt vegbane

[27b] Manglende

private brønner

[24a] Viltpåkjørsel dyrket mark

dekning nødnett og

[24b] Forurenset grunn

[26a] Påvirker skole/ barnehage negativt anleggsfase, forverring av

telefon generelt i

trafikksikkerhet

høyere skjæringer.

Høy

[27a] Trafikkulykker generelt
[1b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling eller grunnbrudd i
byggefase

Sannsynlighet for hendelse

[19b] Viltpåkjørsel dyrket mark

Middels

[3a] Utglidning fylling

[1a] Utglidning av løsmasseskjæring i byggefase

byggefase

[14a] Isnedfall

[7a] Ustabil grunn/ fare

[15a] Ustabil bergskjæring i byggefase

for utglidning av

[16a] Ustabil bergskjæring i driftsfase

vegbanen

[19a] Redusert tilkomst for nødetater

[23a] Brudd i

[25a] Viltpåkjørsel gjengrodd areal

kraftforsyning, og/eller

[32a] Trafikkulykke myke trafikanter ny GS vei Vinjeøra

data- kommunikasjon

[28a] Transport av farlig gods

[29a] Forurenset grunn

[10b] Isgang

[3b] Utglidning

[11b] Glatt vegbane

anleggsfase

[12b] Isnedfall

[7b] Ustabil grunn/ fare

[13b] Ustabil bergskjæring i byggefase

for utglidning av

[14b] Ustabil bergskjæring i driftsfase

vegbanen

[20b] Viltpåkjørsel gjengrodd areal

[15b] Skogbrann/

[21b] Påvirker skole/ barnehage negativt anleggsfase, forverring av

lyngbrann

trafikksikkerhet
[22b] Trafikkulykker generelt

Lav

[17a] Skogbrann/

[2a] Utglidning av løsmasseskjæring i driftsfase

lyngbrann

[4a] Snø-/ sørpeskred

[22a/b] Brudd VA

[5a] Steinsprang eller steinskred i byggefase

ledninger

[6a] Steinsprang eller steinskred i driftsfase

[18b] Brudd i

[8a] Undersjøisk skred, fare for utglidning av sjøbunn

kraftforsyning, og/eller

[11a] Isgang

data- kommunikasjon

[30a] Fall fra høyde (permanent bergskjæring)
[2b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling eller grunnbrudd i
driftsfase
[4b] Snø-/ sørpeskred
[5b] Steinsprang eller steinskred i byggefase
[6b] Steinsprang eller steinskred i driftsfase
[16b] Redusert tilkomst for nødetater
[23b] Transport av farlig gods
[25b] Fall fra høyde (permanent bergskjæring)
[28b] Syklister på ny E39, konflikt med kjøretøy
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For «Miljø» er det identifisert 24 risikoer for alternativ 1 (merket med rød tekst) og 25 risikoer for
alternativ 2 (merket med grønn tekst). Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet og
konsekvens er vist i matrisen under.
Tabell 6-3: Risikomatrise med uønskede hendelser for «miljø»
Konsekvens for miljø
Lav

Høy

Middels

Høy

[24a] Viltpåkjørsel dyrket mark

[13a] Glatt vegbane

[24b] Forurenset grunn

[26a] Påvirker skole/ barnehage negativt

[20a/b] Forurensing fra

[27b] Manglende dekning nødnett

anleggsfase, forverring av trafikksikkerhet

anleggsarbeid i nedbørsfelt til

og telefon generelt i høyere

[1b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling

drikkevann

skjæringer.

eller grunnbrudd i byggefase

[27a] Trafikkulykker generelt

[17b] Konflikt med private brønner

Sannsynlighet for hendelse

[19b] Viltpåkjørsel dyrket mark

Middels

[1a] Utglidning av løsmasseskjæring i

[9a] Flom i elv/ vassdrag/

[29a] Forurenset grunn

byggefase

overvann

[31a] Forurensing fra

[3a] Utglidning fylling byggefase

[19a] Redusert tilkomst for

anleggsaktivitet påvirker sårbar

[7a] Ustabil grunn/ fare for utglidning av

nødetater

resipient

vegbanen

[21a/b] Forurensing fra

[26b] Forurensing fra

[15a] Ustabil bergskjæring i byggefase

overvann i nedbørsfelt til

anleggsaktivitet påvirker sårbar

[16a] Ustabil bergskjæring i driftsfase

drikkevann

resipient

[25a] Viltpåkjørsel gjengrodd areal

[28a] Transport av farlig gods

[3b] Utglidning anleggsfase

[11b] Glatt vegbane

[7b] Ustabil grunn/ fare for utglidning av

[15b] Skogbrann/ lyngbrann

vegbanen

[22b] Trafikkulykker generelt

[8b] Oversvømmelse lavpunkt/ overvann
[10b] Isgang
[13b] Ustabil bergskjæring i byggefase
[14b] Ustabil bergskjæring i driftsfase
[20b] Viltpåkjørsel gjengrodd areal
[21b] Påvirker skole/ barnehage negativt
anleggsfase, forverring av trafikksikkerhet

Lav

[2a] Utglidning av løsmasseskjæring i driftsfase

[10a] Flom i bekk

[4a] Snø-/ sørpeskred

[17a] Skogbrann/ lyngbrann

[8a] Undersjøisk skred, fare for utglidning av

[9b] Flom i bekk

sjøbunn

[16b] Redusert tilkomst for

[11a] Isgang

nødetater

[22a/b] Brudd VA ledninger

[23b] Transport av farlig gods

[2b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling
eller grunnbrudd i driftsfase
[4b] Snø-/ sørpeskred

For «Framkommelighet» er det identifisert 25 risikoer for alternativ 1 (merket med rød tekst) og 23
risikoer for alternativ 2 (merket med grønn tekst). Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet
og konsekvens er vist i matrisen under.
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Tabell 6-4: Risikomatrise med uønskede hendelser for «framkommelighet»
Konsekvens for framkommelighet
Lav

Høy

Middels

Høy

[13a] Glatt vegbane

[27b] Manglende

[24a] Viltpåkjørsel dyrket mark

dekning nødnett og

[26a] Påvirker skole/ barnehage negativt anleggsfase, forverring av

telefon generelt i

trafikksikkerhet

høyere skjæringer.

[27a] Trafikkulykker generelt
[1b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling eller grunnbrudd i
byggefase

Sannsynlighet for hendelse

[19b] Viltpåkjørsel dyrket mark

Middels

[3a] Utglidning

[1a] Utglidning av løsmasseskjæring i byggefase

fylling byggefase

[7a] Ustabil grunn/ fare for utglidning av vegbanen

[14a] Isnedfall

[9a] Flom i elv/ vassdrag/ overvann

[19a] Redusert

[15a] Ustabil bergskjæring i byggefase

tilkomst for

[16a] Ustabil bergskjæring i driftsfase

nødetater

[18a] Tilkomst til eiendommer Vinjeøra ivaretas ikke i anleggsfase

[23a] Brudd i

[25a] Viltpåkjørsel gjengrodd areal

kraftforsyning,

[28a] Transport av farlig gods

og/eller data-

[7b] Ustabil grunn/ fare for utglidning av vegbanen

kommunikasjon

[8b] Oversvømmelse lavpunkt/ overvann

[3b] Utglidning

[10b] Isgang

anleggsfase

[11b] Glatt vegbane

[12b] Isnedfall

[13b] Ustabil bergskjæring i byggefase
[14b] Ustabil bergskjæring i driftsfase
[15b] Skogbrann/ lyngbrann
[20b] Viltpåkjørsel gjengrodd areal
[21b] Påvirker skole/ barnehage negativt anleggsfase, forverring av
trafikksikkerhet
[22b] Trafikkulykker generelt

Lav

[16b] Redusert

[2a] Utglidning av løsmasseskjæring i driftsfase

tilkomst for

[4a] Snø-/ sørpeskred

nødetater

[5a] Steinsprang eller steinskred i byggefase

[18b] Brudd i

[6a] Steinsprang eller steinskred i driftsfase

kraftforsyning,

[8a] Undersjøisk skred, fare for utglidning av sjøbunn

og/eller data-

[10a] Flom i bekk

kommunikasjon

[11a] Isgang

[28b] Syklister på

[12a] Bølger/ stormflo

ny E39, konflikt

[17a] Skogbrann/ lyngbrann

med kjøretøy

[32a] Trafikkulykke myke trafikanter ny GS vei Vinjeøra
[2b] Utglidning av løsmasser-skjæring/fylling eller grunnbrudd i
driftsfase
[4b] Snø-/ sørpeskred
[5b] Steinsprang eller steinskred i byggefase
[6b] Steinsprang eller steinskred i driftsfase
[9b] Flom i bekk
[23b] Transport av farlig gods
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6.2

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 for alternativ 1 og Tabell 6-6 for alternativ 2. Der en hendelse påvirker
flere konsekvenskategorier er dette presentert i «Risiko»-kolonnen. I denne kolonnen er det
benyttet forkortelser som betyr; S = sannsynlighet, LH = Liv og Helse, M = Miljø og F =
Framkommelighet.
For samtlige vurderinger, og begrunnelse knyttet til sannsynlighet og konsekvens, samt vurdering
av usikkerhet og sårbarhet, se Vedlegg 1.

6.2.1

Potensielle uønskede hendelser med tiltak alternativ 1
Tabell 6-5: Potensielle uønskede hendelser alternativ 1.

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Utglidning av

Utglidning i byggefase som følge av

S: Middels

Geoteknisk

Må følges opp av

løsmasser-

utlasting av løsmasser/

prosjektering av tiltak

byggherre i detalj-

skjæring i

mellomlagring av løsmasser..

i byggeplanfase,

prosjekteringen og

utarbeidelse av

entreprenør i anleggs-

graveplan/prosedyrer,

gjennomføring.

hendelse
1a

byggefase

Alternativ 1 er tett på eksisterende
E39, det er en risiko for at

LH: Middels
M: Lav
F: Middels

eksisterende veg påvirkes ved en

og oppfølgingsrutiner
i utførelsesfase

utglidning.
Årsak: Feil i planlegging/
prosjektering. Manglende oppfølging
(entreprenør og byggherre)/ feil i
byggefase.
2a

Utglidning av

Utglidning av løsmasseskjæring i

løsmasser-

driftsfase med utløp mot trafikkert

skjæring i

veg.

driftsfase

Årsak: Store nedbørsmengder i
kombinasjon med dårlig stabilitet,

S: Lav
LH: Middels

Dokumentasjon av

Må følges opp av

utførte tiltak i

entreprenør i anleggs-

byggefase.

gjennomføring.

Geoteknisk

Må følges opp av

prosjektering av tiltak

byggherre i detalj-

i byggeplanfase,

prosjekteringen og

utarbeidelse av

entreprenør i anleggs-

graveplan/prosedyrer,

gjennomføring.

M: Lav
F: Middels

bratt helning og grunnvanns-erosjon.
Klimaendringer.
3a

Utglidning fylling

Overbelastning av grunnen (bløt

byggefase

leire) utover prosjektert fyllingshøyde
vil gi risiko for utglidning av
eksisterende vei.
Årsak: Feil i planlegging/
prosjektering. Manglende oppfølging
(entreprenør og byggherre)/ feil i
byggefase.

S: Middels
LH: Lav
M: Lav
F: Lav

og oppfølgingsrutiner
i utførelsesfase.
Dokumentasjon av
utførte tiltak etter
byggefase.

RAPPORT

SIDE 38 AV 67

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Planlagt veg ligger innenfor
aktsomhetsområde for snøskred.

S: Lav

Skredfare omtales i

Akseptabel risiko

Årsak: Ekstreme værsykluser.

LH: Middels

hendelse
4a

Snø-/
sørpeskred

M: Lav

ingeniørgeologisk
rapport til
konkurransegrunnlag.

F: Middels
5a

Steinsprang

Steinsprang eller steinskred fra

eller steinskred i

terreng

byggefase

Årsak: Blokker som løsner har utløp
mot planlagt veg/ anleggsområde.

S: Lav
LH: Middels
M: I/A

Skredfare omtales i

Må følges opp av

ingeniørgeologisk

byggherre i detalj-

rapport til

prosjekteringen og

konkurransegrunnlag.

entreprenør i anleggsgjennomføring.

F: Middels
6a

Steinsprang

Steinsprang eller steinskred fra

eller steinskred i

terreng

driftsfase

Årsak: Blokker som løsner har utløp
mot ny veg.

S: Lav
LH: Middels
M: I/A

Skredfare omtales i
ingeniørgeologisk
rapport til
konkurransegrunnlag.

F: Middels
7a

Ustabil grunn/

Dårlig masseutskiftning kan medføre

fare for

at vegbanen sprekker opp eller at det

utglidning av

oppstår en utglidning, som følge av

vegbanen

deformasjon i fyllingene. Ved
Stormyra skal utføres

S: Middels
LH: Lav
M: Lav

For byggeplan

Må følges opp av

utarbeides en egen

byggherre i detalj-

prosedyre for

prosjekteringen og

masseutskiftning.

entreprenør i anleggsgjennomføring.

F: Middels

masseutskiftning av torv. Det er
mindre risiko for brudd under
arbeidet.
Årsak: Ikke god nok
masseutskiftning.
8a

Undersjøisk

Risiko for at ved et eventuelt

skred, fare for

undersjøisk skred med utglidning av

utglidning av

sjøbunnen, forplanter det seg til å

sjøbunn

påvirke vegen.

S: Lav
LH: Middels

Gjennomføring av

Må følges opp av

ytterligere

byggherre i detalj-

vurderinger.

prosjekteringen og

M: Lav

entreprenør i anleggsgjennomføring.

F: Middels
Årsak: Undersjøisk skred med
utglidning av sjøbunn, forplanter seg
til å påvirke vegen som er tett på sjø.
9a

Flom i elv/

Kombinasjonen med myr, dårlig

vassdrag/

grunnforhold og infiltrasjonsevne

overvann

enkelte steder gjør at det kan være
fare for flom på veilinjen. Det er
dårlig infiltrasjonsevne flere steder,

S: Middels
LH: I/A
M: Middels
F: Middels

Overvannssystem må

Må følges opp av

detaljeres og ha

byggherre i detalj-

tilstrekkelig kapasitet

prosjekteringen og

for å unngå

entreprenør i anleggs-

situasjonen.

gjennomføring.

som gjør at det er fare for
oversvømmelse på veg ved store
nedbørsmengder.
RAPPORT

SIDE 39 AV 67

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Dårlig infiltrasjonsevne gjelder

Sannsynlighet

generelt hele strekket.

reduseres ved
tilstrekkelig rørsystem

Det ligger en drenerende avsetning

som kan lede vann fra

der bru skal bygges.

veibane til resipient.

Årsak: Store nedbørsmengder,
intens nedbør og klimaendringer.
Liten infiltrasjonsevne.
Annen årsak kan være at veilinjen
ikke prosjekteres (detaljeres) godt
nok. Feil i beregninger.
Usikkerhet i kunnskapsgrunnlag.
10a

Flom i bekk

Det er åtte bekkekryssinger på
alternativ 1. Fare for at bekker blir
belastet mer enn hva som er naturlig
ved store nedbørsmengder, og vann
går utover sine bredder og medfører

S: Lav
LH: I/A
M: Middels

Generelt:

Må følges opp av

Erosjonssikring og

byggherre i detalj-

dimensjonering av

prosjekteringen.

kulverter.

F: Middels

oversvømmelse på vegbanen.

Årsak: Vannføring mellom
nedbørsfelt. Lukket drenering kan
bidra til vannføring mellom
nedbørsfelt.
Store nedbørsmengder, intens
nedbør og klimaendringer.
11a

Isgang

Samling av is/gjenstander (eksempel
trær, grener) som driver kan sette
seg fast under brua på
pilarer/festepunkter. Det kan lage en
slags oversvømmelse og kan

S: Lav
LH: Middels
M: Lav

Kotehøyder på bru,

Må følges opp av

med tilstrekkelig

byggherre i detalj-

høyde over elva, er

prosjekteringen.

lagt inn i plankart.

F: Middels

medføre risiko for svikt i konstruksjon

Myke kanter/

på brua.

overganger på
konstruksjon mot

Årsak: Ispropper/ isgang eller andre

elva.

ting som driver setter seg fast under
brua. Store nedbørsmengder.
Flom.
12a

Bølger/ 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.
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S: Lav
LH: I/A
M: I/A
F: Middels

Undersøke nærmere

Må følges opp av

hvor høyt over vannet

byggherre i detalj-

veg vil ligge (basert

prosjekteringen.

på foreløpige
beregninger er
minimumskravet 3.1

SIDE 40 AV 67

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Laveste punkt er trolig ved

meter). Det må

båthavnen. Om 100 år kan man

utføres beregning av

oppleve vann med 3,5 meter økning.

lokal bølgehøyde som
medtas i

Årsak: Utsatt område for

regnestykket, som

bølger/stormflo.

grunnlag for å
definere
minimumshøyde veg
ift. sjø.
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.

13a

Glatt vegbane

Bikker trolig litt over 6% stigning på
strekningen. Ved lokale (plutselige)
temperaturforandringer kan vegbane
bli glatt. Dette vil være spesielt
utfordrende for tungtrafikk i området.

S: Høy
LH: Middels

Driftsvedlikehold med

Oppfølging i driftsfase.

strøing.
Skilte faren.

M: Middels
F: Middels

Man har noen utfordringer med
håndbøker og stigning.

Veldig skiftende klima en må ta
hensyn til. Faren er overgangen med
værskille som kommer veldig fort, fra
høydedragene øst og sjø vest.

Årsak: Stigning.
Skiftende karakter vinterværmessig.
Frost på kveld, neste dag mildvær.
Regn på frost.
14a

Isnedfall

Isnedfall fra bergskjæringer mellom
Vinjeøra og Barhals

Årsak: Iskjøving løsner i
mildværsperioder

15a

Ustabil

Bergskjæring med potensiale for

bergskjæring i

totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig

byggefase

sprekkeorientering medfører
potensiale for planutglidning og
kileutglidning.
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S: Middels
LH: Middels

Håndteres gjennom

Må følges opp av

prosjektering i

byggherre i detalj-

byggefase.

prosjekteringen og evt.

M: I/A

i driftsfase.

F: Lav
S: Middels
LH: Middels
M: Lav

Håndteres gjennom

Må følges opp av

rutiner i

byggherre i detalj-

byggeplanfase (bla.

prosjekteringen og

utforming av

entreprenør i anleggs-

bergskjæringer),

gjennomføring.

SIDE 41 AV 67

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Årsak: Feil i planlegging/

F: Middels

og oppfølging i

Oppfølging

hendelse

prosjektering. Manglende oppfølging

byggefase.

(entreprenør og byggherre)/ feil i
byggefase. Manglende
arbeidssikring
16a

Ustabil

Bergskjæring med potensiale for

bergskjæring i

totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig

driftsfase

sprekkeorientering medfører
potensiale for planutglidning og
kileutglidning.

S: Middels
LH: Middels
M: Lav

Håndteres gjennom

Må følges opp av

rutiner og

byggherre i detalj-

prosjektering i

prosjekteringen og

byggefase.

entreprenør i anleggsgjennomføring.

F: Middels

Årsak: Feil i planlegging/
prosjektering. Manglende oppfølging
(entreprenør og byggherre)/ feil i
byggefase.
17a

Skogbrann/

Det er terreng og muligheter for

lyngbrann

skog-/lyngbrann i området og langs
eksisterende veg. Økt risiko for
skog/lyngbrann i anleggsfase
grunnet bruk av

S: Lav
LH: Lav
M: Middels
F: Middels

anleggsmaskiner/skogsmaskiner ved

Erfaringsoverføring

Anleggsgjennomføring

fra andre prosjekter

må planlegges av

om beredskap og

entreprenør.

hvordan være førevar ved eksempel
tørre perioder.

avskoging. Risiko er knyttet til varme,
gnister og åpen flamme.

Generelt er tiltaket at
det må gjøres en

Årsak: Bruk av anleggsmaskiner.

vurdering i

Tunge maskiner kutter ned trær,

anleggsfase ved økt

fliser opp, brann i maskiner etc.

risiko for

Lynnedslag. Klimaendringer kan

skogbrannfare.

medføre tørre perioder.
18a

Tilkomst til

Generell risiko for at private veier og

eiendommer

andre mindre veier som berøres av

Vinjeøra

anleggsarbeid/anleggsområdet får

ivaretas ikke i

begrenset eller blokkert tilkomst frem

anleggsfase

til hytte/gårdstun/eiendom.

S: Middels
LH: I/A
M: I/A
F: Middels

Det må utføres

Må følges opp av

ytterligere vurderinger

byggherre i detalj-

av adkomst til

prosjekteringen.

eiendommene det
gjelder.
Det må til enhver tid

Årsak: Anleggsarbeid medfører

være

begrenset/blokkert tilkomst. Tilkomst

tilkomstmuligheter til

eiendommer er ikke ivaretatt

eiendommer generelt.

tilstrekkelig i planleggingen.
19a

Redusert

Utbyggingen kan påvirke

tilkomst for

tilgjengelighet ift.

nødetater

omkjøringsmuligheter ved eventuelt
stengt veg i anleggsperioden.

RAPPORT

S: Middels
LH: Middels
M: Middels

Dialog med nødetater

Entreprenør må

ved behov for stengt

planlegge anleggs-

veg.

gjennomføring og ha
dialog med nødetater.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Dette vil kunne påvirke

F: Lav

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Behov for å se

Må følges opp av

nærmere på tiltak i

byggherre i detalj-

anleggsfasen, for

prosjekteringen og

eksempel unngå å

entreprenør i anleggs-

legge anleggsbelte i

gjennomføring.

hendelse

fremkommelighet for nødetater ved
eventuell utrykningshendelse.

Årsak: Anleggsarbeid medfører
stengt veg, for eksempel ved
sprengning.
20a/b

Forurensing fra

E39 ligger langs elva Søo som har

anleggs-arbeid i

utløp i Rovatnet. Begge linjene går

nedbørsfelt til

gjennom nedbørsfelt til Rovatnet (ny

drikkevann

hovedvannkilde til Eide kommunale
vannverk), og Eidsneset

S: Høy
LH: I/A
M: Middels
F: I/A

grunnvannsanlegg, dagens

nedbørsfelt til

hovedkilde og fremtidig reserve

drikkevann, akutt

drikkevannskilde for Eide

utslipp er et viktig

kommunale vannverk.

punkt som må
ivaretas.

Faren er hvis forurensing fra
anleggsarbeid medfører forringelse

Sette i gang

av vannkvaliteten til primær og

miljøteknisk

sekundær kilde som begge har

undersøkelse for å

tilrenning fra hele nedbørsfeltet til

undersøke om det er

Rovatnet.

forurenset grunn ved
deponi Stormyra.

Årsak: Forurensing fra
anleggsarbeid, forurensede partikler,

Dialog med Heim

akutt utslipp fra maskiner,

kommune og

anleggsbelte, sprengning etc.

Mattilsynet om
nødvendige

Forurenset grunn fra deponi

tiltak/prosedyrer i

Stormyra siger ut i nedbørsfeltet ved

anleggsfase. Må ikke

anleggsgjennomføring.

igangsettes før dette
avklares.

21a/b

Forurensing fra

E39 ligger langs elva Søo som har

overvann i

utløp i Rovatnet. Begge linjene går

nedbørsfelt til

gjennom nedbørsfelt til Rovatnet (ny

drikkevann

hovedvannkilde til Eide kommunale
vannverk), og Eidsneset

S: Middels
LH: I/A
M: Middels
F: I/A

Drenering i

Må følges opp av

nedbørsfelt til

byggherre i detalj-

drikkevann må

prosjekteringen og

ivaretas i VA

entreprenør i anleggs-

prosjektering. Behov

gjennomføring.

grunnvannsanlegg, dagens

for ytterligere

hovedkilde og fremtidig reserve

kartlegging for å

drikkevannskilde for Eide

vurdere avbøtende

kommunale vannverk.

tiltak før utslipp av
vann til nedbørsfelt
drikkevann.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Faren er hvis ny trase medfører økt

Dialog med kommune

risiko for forurensing i driftsfase mot

i kartleggingsarbeidet.

dagens situasjon, eksempel grunnet
økt trafikkmengde, trafikkulykke eller

Driftskontrakt vil være

akutt utslipp.

bestemmende for
hvordan saltregime

Årsak: Store nedbørsmengder,

etc. blir.

intens nedbør.
Slippe ut vann uten tiltak. Salting.

Dialog med Heim

Akutt forurensing, diesellekkasje,

kommune og

oljesøl fra ulykke.

Mattilsynet om
nødvendige
tiltak/prosedyrer i
driftsfase.

22a/b

Brudd VA

Risiko for brudd VA ledninger under

ledninger

anleggsarbeid.

Årsak: Anleggsarbeid

S: Lav
LH: Lav
M: Lav

Provisorisk

Følges opp av

vannforsyning blir en

entreprenør i anleggs-

del av

gjennomføring.

prosjektutførelse.

F: I/A
23a

Brudd i kraft-

Det er noen kraftledninger som

forsyning,

krysser/går langs linja. Fare for

og/eller data-

konflikt med kabel som medfører

kommunikasjon

brudd i forbindelse med
anleggsgjennomføringen.

S: Middels
LH: Lav
M: I/A
F: Lav

God planlegging og

Må ivaretas av

koordinasjon med

byggherre i detalj-

relevante aktører.

prosjekteringen og

Kabelpåvisning med

entreprenør i anleggs-

netteier før graving.

gjennomføring.

Kraftledninger har fått
Årsak: Kabler skades ved

hensynssone i

anleggsarbeid/ omlegging.

plankart og er
hensyntatt i
reguleringsbestemmelsene.

24a

Viltpåkjørsel

Utbyggingen kan påvirke risiko i

dyrket mark

forbindelse med viltpåkjørsler og gi
økt ulykkesrisiko.

S: Høy
LH: Middels
M: Lav

Daglig trekk mellom Stormyra og til

F: Middels

Prosjekt med sporing

Må følges opp av

når snø kommer, i

byggherre i detalj-

samarbeid med

prosjekteringen.

grunneiere. Det
henvises til

dyrket mark (døgntrekket). Aktuelt i

eksisterende prosjekt

dag og etter utbygging. Stormyra

(2005) hvor det er en

trekkes frem som spesielt område

del data.

med verdi for vilt, både døgntrekk og
sesongtrekk. Kan og oppleve vilt i

Det vil utføres

Vinjeøra sentrum.

ytterligere
viltkartlegging.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Årsak: Aktivt døgn- og sesongtrekk.

Særmøte med
kommune, grunneier

Ettersom Rovatnet og Vinjeøra

om alternativene og

sentrum ligger som to barrierer for

tiltak. Må avklare drift/

hjorten, antas det at en del hjort

driftskontraktene slik

trekker gjennom ved Stormyra og

at det ikke oppstår

ned til Rovatnet.

konflikt med
grunneiere.

Økt trafikk på veg vil antas å medføre

Ta en avsjekk på om

økt ulykkesrisiko.

prosjektet oppfyller
indeks i veilederen.

25a

Viltpåkjørsel

Anleggsbelte er et midlertidig erverv

gjengrodd areal

(legges gjerne ut 25-30m). Arealet
tilbakeføres til grunneier etter at
veganlegget er ferdig. Området som
skal lånes i anleggsfasen kan

S: Middels
LH: Middels
M: Lav
F: Middels

Tiltak foreløpig

Må følges opp av

uavklart.

byggherre i detalj-

Hjortevilt tas som

prosjekteringen.

eget tema i
prosjekteringsfasen

potensielt påvirke fremtidig risiko for

og ifm. utarbeidelse

hjorteviltpåkjørsel. Etter hvert som

av konkurranse-

gjengroingsfase foregår vil sikt stadig

grunnlaget.

bli dårligere med økt risiko for

Tar inn all

viltpåkjørsel som følge av dårligere

lokalkunnskap fra

sikt og vilt trekker nærmere/vil krysse

dedikerte gårdbrukere

veg.

med mye
kompetanse, sammen

Årsak: Manglende barrierer for å

med kommunen og

kanalisere viltet.

prosjektets

Gjengroing av skog fra ervervet

viltressurser.

grunn inn mot veg.

Resultatet vil bli et
sett av tiltak,
eksempelvis:
skilte, digital
belysning, viltgjerde i
visse soner, legge til
rette for viltkryssinger
der det er god sikt
(bevisst måte å gjøre
det på for å
tilrettelegge for der
det er naturlig for
viltet å ønske å
passere). Bredde på
utflatingsfelt.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Påvirker skole/

Det er vurdert særlig stor risiko

S: Høy

Kartlegge

Må følges opp av

barnehage

forbundet med at anleggsarbeid vil

bevegelsesmønster til

byggherre i detalj-

negativt i

pågå i nærhet til 3.person og

skolebarn.

prosjekteringen og av

anleggsfase,

skoler/barnehager.

Må ivareta barn og

entreprenør i

skoleunger i

anleggsfasen.

hendelse

26a

forverring av
trafikk-sikkerhet

LH: Middels
M: Lav
F: Middels

Risiko for at utbyggingen kan påvirke

anleggsperioden.

trafikksikkerhetssituasjonen for
barnehage og skole (barne- og

Arrangere

ungdomsskole) i nærområdet

sikkerhetsdager på

negativt. Kan påvirke både i anleggs-

skoler og grendehus.

og driftsfase.

Sikre anleggsområde
etter arbeidsdag.

I anleggsfase kan det være fare for
konflikt med barn på vei til

Informasjon til

barnehage/skole. Fare for påkjørsel.

skolebarn og

Det kommer skolebarn helt fra

beboere. Fokus på

Staurset til Vinjeøra med skoleskyss,

store maskiner og

som sannsynligvis plukkes opp langs

anleggsvirksomhet,

hovedvegen.

sikkerhetssoner.
Tilnærming: Skape en

Årsak: Tosidige busslommer

forståelse.

forverrer situasjonen. Har etter SVV
sine håndbøker med ÅDT og barn i
området vært akseptabelt.

Store maskiner og
anleggsvirksomhet, manglende
sikkerhetsbarrierer og informasjon.
27a

Trafikk-ulykker

Selv om trafikksikkerheten er ment å

generelt

bedres med ny E39 for alternativ 1
mot eksisterende E39, blir det likevel
et utfordrende område:
- Det blir et helt annet sentrum med

S: Høy
LH: Middels
M: Middels

Alternativ 2 vil være
et avbøtende tiltak for
alternativ 1 mht.
trafikksikkerhet.

F: Middels

80km/t og økt ÅDT, spesielt sårbart

Krav til utforming er

for myke trafikanter.

ivaretatt iht.

- Ideelt sett er det litt for mange

håndbøker.

krysningspunkter til linje i høy fart.

Frisiktlinjer er ivaretatt

- Landbruksmaskiner som ikke

og reguleres i

oppnår samme hastighet kan

plankart.

medføre farlige situasjoner (dersom
gårdsbruk legges ned, kan det bli økt
trafikk med landbruksmaskiner fra
nabobygder som skal ha leiejord).
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

S: Middels

Det anbefales at dess

Oppfølging

hendelse
Årsak: Farlige situasjoner med
krysningspunkt i høy fart.
Landbruksmaskiner bruker veien
(ikke forbudt).
6% stigning ned bakke, kan medføre
økt fart over fartsgrensen.
Konflikt med myke trafikanter.
Møteulykke, utforkjøring, forbikjøring.
28a

Transport av

Det går mye transport av farlig gods

farlig gods

på veiene: gass, drivstoff og
ammoniakk. Stor konsekvens
dersom en ulykke med farlig stoff
inntreffer gjennom tett bebyggelse og

LH: Middels
M: Middels
F: Middels

sentrumsområde.

mer transport av farlig
gods en kan legge
utenom tettstedene,
dess bedre. Alternativ
2 vil være et bedre
tiltak enn alternativ 1

Årsak: Kollisjon, utforkjøring,

mht. transport av

tankbilvelt. Viltkryssing, hopper inn

farlig gods.

på veibanen.

6% stigning ned bakke, kan medføre
økt fart over fartsgrensen.
29a

Forurenset

Det er et eksisterende deponi på

grunn

Stormyra. Det er risiko for at
forurenset grunn under
anleggsperioden spres til sårbare
resipienter, nedbørsfelt til

S: Middels
LH: Lav
M: Høy
F: I/A

Det skal etableres

Må følges opp av

nye deponiområder i

byggherre i detalj-

prosjektet, med

prosjekteringen og

deponering av

entreprenør i anleggs-

løsmasser og

gjennomføring.

drikkevann, private vannkilder etc.

jordmasser.

Årsak: Anleggsarbeid på forurenset

YM-plan utarbeides i

grunn.

prosjekteringen.
Sikret gjennom
reguleringsbestemmelser.

30a

Fall fra høyde

Fall fra høyde (permanent

(permanent

bergskjæring).

bergskjæring)
Årsak: Bratte terrengformasjoner,
skråninger.

31a

Forurensing fra

Utbyggingen kan medføre risiko for

anleggs-aktivitet

forurensing til en rekke bekker/side

påvirker sårbar

bekker/småbekker/vassdrag, som

resipient

kan true/skade fisk, gyte etc.

S: Lav
LH: Middels

Sikres iht.
funksjonskrav i
håndbok N200.

M: I/A
F: I/A
S: Middels
LH: I/A
M: Høy

Det legges inn

Må følges opp av

avbøtende tiltak for å

byggherre i detalj-

redusere eventuell

prosjekteringen og

skade.

entreprenør i anleggsgjennomføring.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Det går en bekk med Anadrom fisk

F: I/A

Spesielt i områder

Oppfølging

hendelse

fra alternativ 1 til alternativ 2.

hvor forekomsten av
fisk forsøkes

Årsak: Anleggsaktivitet, anleggsrigg,

forbedret. Dette er

partikkelspredning, avrenning med

sikret gjennom

diesel søl fra anleggsmaskiner,

regulerings-

forurensede masser/ masseutskifting

bestemmelsene.

etc.
Tiltak i grøftene, og
sandfang, bidrar til å
forbedre kvaliteten på
vannet som renner til
resipienten (selv om
ikke krav grunnet
trafikkmengde).
32a

Trafikkulykke

Det er besluttet etablering av ny GS

myke trafikanter

vei.

ny GS vei

En blanding av

Vinjeøra

gjennomkjøringstrafikk, spesielt
tungtransport, og lokaltrafikk kan

S: Høy
LH: Middels
M: I/A
F: Lav

Skille med fysisk

Må følges opp av

barriere mellom myke

byggherre i detalj-

trafikanter (gående og

prosjekteringen.

syklende) og harde
trafikanter.

være uheldig for myke trafikanter. I
tillegg har alternativ 1 nærføring til
Vinjeøra. Dette øker trolig antall
konflikter mellom myke trafikanter
(fotgjengere og syklister) og øvrig
trafikk sammenlignet med alternativ
2. I alternativ 1 introduseres to lokale
kryss (som ikke implementeres i
alternativ 2).

Årsak: Flere konfliktpunkt mellom
myke og harde trafikanter
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6.2.2

Potensielle uønskede hendelser med tiltak alternativ 2
Tabell 6-6: Potensielle uønskede hendelser alternativ 2.

ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Utglidning av

Utglidning i byggefase som følge av utlasting

S: Middels

Geoteknisk

Må følges opp

løsmasser-

av løsmasser/ mellomlagring av løsmasser.

prosjektering av tiltak i

av byggherre i

byggeplanfase,

detalj-

utarbeidelse av

prosjekteringen

graveplan/prosedyrer,

og entreprenør i

og oppfølgingsrutiner i

anleggs-

utførelsesfase

gjennomføring.

Dokumentasjon av

Må følges opp

utførte tiltak i

av byggherre i

byggefase.

detalj-

hendelse
1b

skjæring/

2b

fylling eller

Årsak: Feil i planlegging/prosjektering.

grunnbrudd i

Manglende oppfølging (entreprenør og

byggefase

byggherre)/ feil i byggefase.

Utglidning av

Utglidning av løsmasseskjæring i driftsfase

løsmasser-

med utløp mot trafikkert veg.

skjæring/
fylling eller

Årsak: Store nedbørsmengder i kombinasjon

grunnbrudd i

med dårlig stabilitet, bratt helning.

driftsfase

Klimaendringer.

LH: Middels
M: Lav
F: Middels

S: Lav
LH: Middels
M: Lav

prosjekteringen
og entreprenør i

F: Middels

anleggsgjennomføring.

3b

Utglidning

Det er funnet bløt leire, dels

anleggsfase

sprøbruddmateriale under vegfyllingen. Det er
ikke påtruffet sprøbruddmateriale i
borepunktene ovenfor veglinjen.

S: Middels
LH: Lav

Må lage prosedyre på

Må følges opp

hvordan fyllingen skal

av byggherre i

bygges opp.

detalj-

M: Lav

prosjekteringen
Beregne stabilitet og

og entreprenør i

Det kan skje en naturlig utløst utglidning i

prosjektere motfylling

anleggs-

terrenget som kan gå ned til vegen.

hvis behov (neste

gjennomføring.

F: Lav

fase).
Årsak: Terrenghelning og dels bløt leire i
grunnen.
Store nedbørsmengder i kombinasjon med
dårlig stabilitet, bratt helning og grunnvannserosjon. Klimaendringer.
4b

Snø-/

Planlagt veg ligger innenfor

sørpeskred

aktsomhetsområde for snøskred.

Årsak: Ekstreme værsykluser.

S: Lav
LH: Middels
M: Lav
F: Middels

5b

Steinsprang

Steinsprang eller steinskred fra terreng

eller
steinskred i

Årsak: Blokker som løsner har utløp mot

byggefase

planlagt veg/ anleggsområde.

S: Lav
LH: Middels
M: I/A

Skredfare omtales i

Må følges opp

ingeniørgeologisk

av byggherre i

rapport til

detalj-

reguleringsplan/

prosjekteringen.

konkurransegrunnlag.

Skredfare omtales i

Må følges opp

ingeniørgeologisk

av entreprenør i

rapport til

anleggs-

konkurransegrunnlag.

gjennomføring.

F: Middels
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Steinsprang eller steinskred fra terreng

S: Lav

Skredfare omtales i

Må følges opp

ingeniørgeologisk

av byggherre i

rapport til

detalj-

konkurransegrunnlag.

prosjekteringen

hendelse
6b

Steinsprang
eller
steinskred i
driftsfase

LH: Middels
Årsak: Blokker som løsner har utløp mot ny
veg.

M: I/A

og entreprenør i

F: Middels

anleggsgjennomføring.
7b

Ustabil grunn/

Dårlig masseutskiftning kan medføre at

fare for

veibanen sprekker opp, som følge av

utglidning av

deformasjon i fyllingene. Ved Stormyra skal

vegbanen

det gjøres fylling på torv. Det er risiko for
brudd under arbeidet.

S: Middels
LH: Lav
M: Lav

For byggeplan

Må følges opp

utarbeides en egen

av byggherre i

prosedyre for

detalj-

masseutskiftning.

prosjekteringen
og entreprenør i

F: Middels

anleggsDet er risiko for ustabil grunn, utglidning ved

gjennomføring.

skjæringene under utbygging.

Årsak: Ikke god nok masseutskiftning.
8b

Oversvømmel

Det er identifisert to kritiske punkter hvor det

se lavpunkt/

kan være fare for oversvømmelse i lavpunkt.

overvann
(1) Mot Stormyra i krysningspunkt mellom
alternativ 1 og alternativ 2, er veg lagt noe

S: Middels
LH: I/A
M: Lav
F: Middels

Punkt 1: Vurder om

Må følges opp

veg må heves for å ha

av byggherre i

bedre fall på røret, slik

detalj-

at vann kan ledes

prosjekteringen.

bedre.

lavt. Dette kan medføre at med vann som
renner ned i grøften danner det seg et

Punkt 2: Vil være

lavpunkt hvor vann samles. Veldig permeabel

behov for en stor

grunn med sand og grus i krysset.

pumpestasjon. Ved å
etablere

(2) Ved korridor som krysser Kårøydalsveien.

skjæringsgrøfter i

Her er et nytt lavpunkt hvor vann samles.

tillegg begrenser en

Størrelsen på arealet blir relativt stort.

arealet, og
kapasitetsbehovet for

Ellers er situasjonen generelt grei, ikke noe

pumpestasjon

spesiell risiko.

reduseres.
Kommentar alt 1 vs.

Årsak: Veg er lagt litt lavt.

alt 2: Stor
pumpestasjon koster

Veldig slakt fall i dimensjonert rør (modellert

mye og energibruk

1000mm rør).

hele levetiden.

Store nedbørsmengder, intens nedbør og
klimaendringer.

Generelt:
Erosjonssikring.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Det er seks bekkekryssinger på alternativ 2.

S: Lav

Generelt:

Må følges opp

Erosjonssikring.

av byggherre i

hendelse
9b

Flom i bekk

Fare for at bekker blir belastet mer enn hva
som er naturlig ved store nedbørsmengder,
og vann går utover sine bredder og medfører
oversvømmelse på vegbanen.

LH: I/A

detalj-

M: Middels

prosjekteringen.

F: Middels

Årsak: Vannføring mellom nedbørsfelt.
Lukket drenering kan bidra til vannføring
mellom nedbørsfelt.
Store nedbørsmengder, intens nedbør og
klimaendringer.
10b

Isgang

Samling av is/gjenstander (eksempel trær,
grener) som driver kan sette seg fast under
brua på pilarer/festepunkter. Det kan lage en
slags oversvømmelse og kan medføre risiko
for svikt i konstruksjon på brua.

S: Middels
LH: Middels
M: Lav

Kotehøyder på bru,

Må følges opp

med tilstrekkelig

av byggherre i

høyde over elva, er

detalj-

lagt inn i plankart.

prosjekteringen.

F: Middels
Myke

Årsak: Is propper/isgang eller andre ting som

kanter/overganger på

driver setter seg fast under brua.

konstruksjon mot elva.

Store nedbørsmengder. Flom.
11b

Glatt vegbane

Ved lokale (plutselige) temperaturforandringer
kan vegbane bli glatt. Stor forskjell på stigning
med alternativ 1 (ca. 6%) kontra alternativ 2
(ca. 3%). Slakere stigning alternativ 2 og
bedre linjeføring og færre kurver. Alternativ 2

S: Middels
LH: Middels

Driftsvedlikehold med

Må følges opp i

strøing.

driftsfase.

Skilte faren.

M: Middels
F: Middels

gir en fordel mht. uvær.

Veldig skiftende klima en må ta hensyn til.
Faren er overgangen med værskille som
kommer veldig fort, fra høydedragene øst og
sjø vest.

Årsak: Stigning.
Skiftende karakter vinterværmessig. Frost på
kveld, neste dag mildvær. Regn på frost.
12b

Isnedfall

Isnedfall fra bergskjæringer mellom Fjelnabru
og Barhals

Årsak: Iskjøving løsner i mildværsperioder

S: Middels
LH: Middels
M: I/A

Håndteres gjennom

Må følges opp

prosjektering i

av byggherre i

byggefase.

detaljprosjekteringen.

F: Lav
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

Ustabil

Bergskjæring med potensiale for

S: Middels

Håndteres gjennom

Må følges opp

bergskjæring i

totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig

rutiner i byggeplanfase

av byggherre i

byggefase

sprekkeorientering medfører potensiale for

(bla. utforming av

detalj-

bergskjæringer), og

prosjekteringen

oppfølging i

og entreprenør i

byggefase.

anleggs-

hendelse
13b

planutglidning og kileutglidning.

LH: Middels
M: Lav
F: Middels

Årsak: Feil i planlegging/ prosjektering.

gjennomføring.

Manglende oppfølging (entreprenør og
byggherre)/ feil i byggefase.
Manglende arbeids-sikring
14b

Ustabil

Bergskjæring med potensiale for

bergskjæring i

totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig

driftsfase

sprekkeorientering medfører potensiale for
planutglidning og kileutglidning.

S: Middels
LH: Middels
M: Lav

Håndteres gjennom

Må følges opp

rutiner og

av byggherre i

prosjektering i

detalj-

byggefase.

prosjekteringen
og entreprenør i

F: Middels

anleggs-

Årsak: Feil i planlegging/ prosjektering.

gjennomføring.

Manglende oppfølging (entreprenør og
byggherre)/ feil i byggefase.
15b

Skogbrann/

Det er terreng og muligheter for skog-

lyngbrann

/lyngbrann i området og langs eksisterende
veg. Økt risiko for skog/lyngbrann i
anleggsfase grunnet bruk av
anleggsmaskiner/skogsmaskiner ved

S: Middels
LH: Lav
M: Middels
F: Middels

avskoging. Risiko er knyttet til varme, gnister

Erfaringsoverføring fra

Må følges opp

andre prosjekter om

av entreprenør i

beredskap og hvordan

anleggs-

være føre-var ved

gjennomføring.

eksempel tørre
perioder.

og åpen flamme.
Generelt er tiltaket at
Det er mer skogsterreng ved alternativ 2,

det må gjøres en

derfor mer aktuell risiko enn for alternativ 1.

vurdering i

Kan være spesielt aktuelt lengre nord øst.

anleggsfase ved økt
risiko for

Årsak: Bruk av anleggsmaskiner. Tunge

skogbrannfare.

maskiner kutter ned trær, fliser opp, brann i
maskiner etc. Lynnedslag.

Klimaendringer kan medføre tørre perioder.
16b

Redusert

Utbyggingen kan påvirke tilgjengelighet mht.

tilkomst for

omkjøringsmuligheter ved eventuelt stengt

nødetater

veg i anleggsperioden. Dette vil kunne
påvirke fremkommelighet for nødetater ved
eventuell utrykningshendelse.

S: Lav
LH: Middels
M: Middels
F: Lav

Dialog med nødetater

Entreprenør må

ved behov for stengt

planlegge

veg.

anleggsgjennomføring
og ha dialog
med nødetater.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

S: Høy

Konsekvens ved

Må følges opp

konflikt er at å erstatte

av byggherre i

eller koble berørte

detalj-

brønner på kommunalt

prosjekteringen.

hendelse
Alternativ 2 vil bedre ivareta tilkomst, siden
alternativet er helt separat fra eksisterende
veg som blir omkjøringsveg. Store fordeler
med alternativ 2 siden det er vekke fra
tettbebygd strøk, lite boliger og avkjørsler.
Årsak: Anleggsarbeid medfører stengt veg,
eksempel sprengning.
17b

Konflikt med

Ved alternativ 2 er det risiko for å berøre noen

private

private brønner. Risiko for at vannkvalitet i

brønner

brønner forringes, eller brønner blir ødelagt.

LH: Lav
M: Lav

Årsak: Forurensing fra anleggs-

F: I/A

gjennomføring, partikler.

nett.

Kontakte grunneiere,

Akutt utslipp, diesellekkasje, oljesøl fra

kartlegge brønner i

ulykke.

området som kan
berøres av

Linje i konflikt med brønn.

anleggsarbeidet. Det
foreslås at dette sikres
gjennom
bestemmelsene.
18b

Brudd i

Det er noen kraftledninger som krysser/går

kraftforsyning,

langs linja. Fare for konflikt med kabel som

og/eller data-

medfører brudd i forbindelse med

kommunikasjo

anleggsgjennomføringen.

n

Nettanlegg kommune er mindre i konflikt med

S: Lav
LH: Lav
M: I/A
F: Lav

linje 2, litt mindre omfattende med flytting av
nettanlegg for alt 2.

God planlegging og

Må følges opp

koordinasjon med

av byggherre i

relevante aktører.

detalj-

Kabelpåvisning med

prosjekteringen

netteier før graving.

og entreprenør i

Rekkefølgekrav:

anleggs-

Høyspent må flyttes

gjennomføring.

før tiltak påbegynnes.

Tele: Går nesten utenom hele veien og er
ikke i konflikt med alt. 2.
Årsak: Kabler skades ved anleggsarbeid/
omlegging.
19b

Viltpåkjørsel

Utbyggingen kan påvirke risiko i forbindelse

dyrket mark

med viltpåkjørsler og gi økt ulykkesrisiko.

Daglig trekk mellom Stormyra og til dyrket
mark (døgntrekket). Aktuelt i dag og etter

S: Høy
LH: Middels
M: Lav
F: Middels

Prosjekt med sporing

Må følges opp

når snø kommer, i

av byggherre i

samarbeid med

detalj-

grunneiere. Det

prosjekteringen.

henvises til

utbygging. Stormyra trekkes frem som

eksisterende prosjekt

spesielt område med verdi for vilt, både

(2005) hvor det er en

døgntrekk og sesongtrekk. Kan og oppleve

del data.

vilt nede ved Vinjeøra sentrum.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Det vil utføres
Trolig har alternativ 2 større

ytterligere

sårbarhetsområde blant annet med tanke på

viltkartlegging.

dyrka mark på vestsiden av tjernet. På

Særmøte med

alternativ 2 kan det være høyere

kommune, grunneier

sannsynlighet for viltkryssinger, spesielt

om alternativene og

mellom 2200 og 3000.

tiltak. Må avklare drift/
driftskontraktene slik

Hvis eks dyr vil ned i fjæra og spise tang, må

at det ikke oppstår

de krysse begge linjene. Forskjell på

konflikt med

alternativene er mest knytte til

grunneiere.

døgnvandringen.

Ta en avsjekk på om
prosjektet oppfyller
indeks i veilederen.

Årsak: Aktivt døgn- og sesongtrekk.
Ettersom Rovatnet og Vinjeøra sentrum ligger
som to barrierer for hjorten, antas det at en
del hjort trekker gjennom ved Stormyra og
ned til Rovatnet.
Vilt trekker ned til beite på innmark.
Økt trafikk på veg vil antas å medføre økt
ulykkesrisiko. Høyere hastighet på linje 2 gir
større potensiale for konsekvenser.
20b

Viltpåkjørsel

Anleggsbelte er et midlertidig erverv (legges

gjengrodd

gjerne ut 25-30m). Arealet tilbakeføres til

areal

grunneier etter at veganlegget er ferdig.
Området som skal lånes i anleggsfasen kan
potensielt påvirke fremtidig risiko for hjortevilt

S: Middels
LH: Middels
M: Lav
F: Middels

Tiltak foreløpig

Må følges opp

uavklart.

av byggherre i
detalj-

Hjortevilt tas som eget
tema i

påkjørsel. Etter hvert som gjengroingsfase

prosjekteringsfasen og

foregår vil sikt stadig bli dårligere med økt

ifm. utarbeidelse av

risiko for viltpåkjørsel som følge av dårligere

konkurransegrunnlage

sikt og vilt trekker nærmere/vil krysse veg.

t.

Årsak: Manglende barrierer for å kanalisere
viltet.

prosjekteringen.

Tar inn all
lokalkunnskap fra
dedikerte gårdbrukere

Gjengroing av skog fra ervervet grunn inn mot

med mye kompetanse,

veg

sammen med
kommunen og
prosjektets
viltressurser.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse
Resultatet vil bli et sett
av tiltak, eks:
skilte, digital
belysning, viltgjerde i
visse soner (profilnr),
legge til rette for
viltkryssinger der det
er god sikt (bevisst
måte å gjøre det på ift.
å tilrettelegge for der
det er naturlig for viltet
å ønske å passere).
Bredde på
utflatingsfelt.
21b

Påvirker

Risiko for at utbyggingen kan påvirke

skole/

trafikksikkerhetssituasjonen for barnehage og

barnehage

skole (barne- og ungdomsskole) i

negativt

nærområdet negativt. Kan påvirke både i

anleggsfase,

anleggs- og driftsfase.

S: Middels
LH: Middels
M: Lav
F: Middels

forverring av

Kartlegge

Må følges opp

bevegelsesmønster til

av byggherre i

skolebarn.

detalj-

Må ivareta sikkerhet til

prosjekteringen

skolebarn i

og av

anleggsperioden

entreprenør i
anleggsfasen.

trafikk-

I anleggsfase kan det være fare for konflikt

gjennom

sikkerhet

med barn på vei til barnehage/skole. Fare

bestemmelsene.

påkjørsel. Det kommer skolebarn helt fra
Staurset til Vinjeøra med skoleskyss, som

Egne sikkerhetsdager

sannsynligvis plukkes opp langs hovedvegen.

på skoler og

Det er i dag tosidig busslomme ved

grendehus.

Barhalsbekken (skal i tiltaket endres til
ensidig busslomme og gangforbindelse under

Lurt å være på

E39).

informasjon mot
skoleunger og

Enklere å håndtere i drift- og anleggsfase ved

beboere. Fokus på

alternativ 2, som ikke har umiddelbart

store maskiner og

grensesnitt der.

anleggsvirksomhet,
sikkerhetssoner. Vi er
offensive mht.

Årsak: Tosidig busslomme anleggsperiode

informasjon.

forverrer situasjonen.

Tilnærming: Skape en

Store maskiner og anleggsvirksomhet,

forståelse.

manglende sikkerhetsbarrierer og
informasjon.
22b

Trafikkulykker

Alternativ 2 trekker veglinjen vekk fra

generelt

sentrumsområde. Alternativ 2 er
sammenlignet med alternativ 1 et rettere
strekk enn alternativ 1 og har bedre sikt.
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Alternativ 2 vil være
bedre fremfor
alternativ 1 mht.
trafikksikkerhet.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

En ny risiko er at slike strekninger innbyr til

M: Middels

Anbefalt tiltak

Oppfølging

hendelse

forbikjøring, spesielt forbi tunge kjøretøy.

F: Middels

Det er færre krysningspunkter ved alternativ 2
enn ved alternativ 1.
Utfordring kan være dersom gårdsbruk legges
ned, det kommer leiejord og det kommer inn
landbruksmaskiner fra nabobygder. Kan
medføre farlige situasjoner, de oppnår ikke
samme hastighet.

Årsak: Farlige situasjoner med
krysningspunkt i høy fart
Landbruksmaskiner bruker veien (ikke
forbudt).
Møteulykke, utforkjøring, forbikjøring.
23b

Transport av

Det går mye transport av farlig gods på

farlig gods

veiene: gass, drivstoff og ammoniakk. Stor
konsekvens dersom en ulykke med farlig stoff
inntreffer gjennom tett bebyggelse og
sentrumsområde.

S: Lav
LH: Middels
M: Middels
F: Middels

Det anbefales at dess
mer transport av farlig
gods en kan legge
utenom tettstedene,
dess bedre. Vil være
avbøtende tiltak med

For tungtransport er alternativ 2 en stor fordel

alternativ 2.

ettersom man unngår tett bebyggelse, i tillegg
er stigning og kurvatur bedre for tunge
kjøretøy.

Årsak: Kollisjon, utforkjøring, tankbilvelt.
Viltkryssing.
Slakere stigning enn alternativ 1.
24b

Forurenset

Det er et eksisterende deponi på Stormyra.

grunn

Det er risiko for at forurenset grunn under
anleggsperioden spres til sårbare resipienter,
nedbørsfelt til drikkevann, private vannkilder
etc.

S: Høy
LH: Lav
M: Høy
F: I/A

Det skal etableres nye

Må følges opp

deponiområder i

av byggherre i

prosjektet, med

detalj-

deponering av

prosjekteringen

løsmasser og

og av

jordmasser.

entreprenør i

Faren gjelder for begge alternativ, men

anleggsfasen.

vurderes til høyere risiko for alternativ 2

YM-plan utarbeides i

grunnet at veg legges rett over området.

prosjekteringen.

Årsak: Anleggsarbeid på forurenset grunn.
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ID

Uønsket

Farebeskrivelse og årsak

Risiko

Anbefalt tiltak

Fall fra høyde (permanent bergskjæring).

S: Lav

Sikres iht.

Oppfølging

hendelse
25b

Fall fra høyde
(permanent
bergskjæring)

LH: Middels
Årsak: Bratte terrengformasjoner, skråninger.

funksjonskrav i
håndbok N200.

M: I/A
F: I/A

26b

Forurensing

Utbyggingen kan medføre risiko for

fra

forurensing til en rekke bekker/sidebekker/

anleggsaktivit

småbekker/vassdrag, som kan true/skade

et påvirker

fisk, gyte etc. Det går en bekk med Anadrom

sårbar

fisk fra alternativ 1 til alternativ 2.

S: Middels

Det legges inn

Må følges opp

avbøtende tiltak for å

av byggherre i

redusere eventuell

detalj-

skade, spesielt i

prosjekteringen

områder hvor

og av

forekomsten av fisk

entreprenør i

Vurdert til mer konflikt i alternativ 2 enn

forsøkes forbedret.

anleggsfasen.

alternativ 1, men det er liten forskjell mellom

Ivaretas i regulerings-

alternativene. Er et område for alternativ 2

bestemmelsene.

LH: I/A
M: Høy
F: I/A

resipient

som er avsatt til industri (videreføring av
planlinjen i kommunen, som vi ikke vet hva er

Tiltak i grøftene, og

i dag.)

sandfang, bidrar til å
forbedre kvaliteten på

Årsak: Anleggsaktivitet, anleggsrigg,

vannet som renner til

partikkelspredning, avrenning med diesel søl

resipienten (selv om

fra anleggsmaskiner, forurensede masser/

ikke krav grunnet

masseutskifting etc.

trafikkmengde).

Avrenning fra deponi.
27b

Manglende

Risiko for at det ikke er dekning for nødnett

dekning

og telefon generelt om det blir dødsoner

nødnett og

mellom høye skjæringer.

LH: Høy

Sjekkes opp med

Må følges opp

Telenor. Må legges til

av byggherre i

rette for dekning.

detalj-

M: Høy

telefon
generelt i

S: Høy

Årsak: Dødsoner uten dekning.

F: Høy

Syklister på ny

Sykkeltrafikk kan forville seg fra Vinjeøra

S: Lav

E39, konflikt

sentrum og småbåthavnen, til ny E39.

prosjekteringen.

høyere
skjæringer.
28b

med kjøretøy
Årsak: Syklister tenker at ny E39 er raskeste
vei.

LH: Middels
M: I/A
F: Lav

Det vil bli skiltet

Må følges opp

sykkelvei gjennom

av byggherre i

Vinjeøra.

detalj-

Skilte at sykling ikke

prosjekteringen.

tillat ny E39.

I alt. 2 har vi mulighet
å gjøre tiltak i
eksisterende E39 som
bedrer situasjonen:
Sette ned fartsgrensen
gjennom Vinjeøra og
sette opp fartsdumper.
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6.2.3

Alternativanalyse
Under følger en oppsummering som beskriver overordnede forskjeller mellom alternativene.

Naturfare
Det er utført hydrologiske beregninger og flomberegninger. Flom fra elv/vassdrag er vurdert til å ha
høyere risiko for alternativ 2 enn alternativ 1. Hovedårsaken er at veg er lagt litt lavt ved Stormyra
og ved korridor Kårøydalsveien, som gir risiko for oversvømmelse fra lavpunkt.
Det er utført geotekniske undersøkelser og vurderinger. Det vil for begge alternativ være risiko for
skred, utglidning av løsmasseskjæring i byggefase. Alternativ 1 ligger tett på eksisterende E39 og
en utglidning vil kunne medføre konsekvenser for eksisterende veg. I driftsfase er det lite som
skiller linjene mht. faren for utglidning/grunnbrudd med utløp mot trafikkert veg.
Ved begge alternativ er det områder med påvist bløtleire, dermed kan en ikke utelukke risiko for
utglidning av fylling. Det vil være større risiko i byggefase enn i driftsfase. Alternativene er vurdert
med tilnærmet lik risiko.
Begge linjene er innenfor aktsomhetsområde for snøskred, linjene vurderes likt mht. risiko.
Basert på feltkartlegging og utløpsanalyser er det for begge alternativ vurdert som lav risiko for
steinsprang eller steinskred i bygge– og driftsfase.
Alternativ 1 ligger langs havlinjen. En kan ikke utelukke faren med undersjøisk skred, utglidning av
sjøbunn. Hydrolog har vurdert at det er såpass flatt terreng at om det skjer et skred ute i sjøen er
det vurdert å ikke forplante seg helt inn til veglinjen.
Faren for isnedfall vurderes likt for begge alternativ, men alternativ 2 har flere og høyere skjæringer
enn alternativ 1. Faren for skog/lyngbrann er en generelt økende fare som følge av klimaendringer.
Alternativ 2 har mer skogsterreng og er dermed med utsatt. Faren er mest aktuell i anleggsfase.
Alternativ 1 har brattere stigning med ca. 6% mot alternativ 2 med ca. 3%. Alternativ 1 er derfor
mer utsatt for glatt vegbane. Klima i området preges av hyppig skiftende karakter vintermessig og
kan gi glatte veger på kort varsel.
Alternativ 1 er utsatt for havnivåstigning/bølger/stormflo med tanke på klimaendringer. Laveste
punkt på traseen ligger 3-4 meter over Vinjefjorden. Siden faren er vurdert som aktuell, er det
medtatt en beregning av stormflo og havnivåstigning for Vinjeøra, iht. DSB veileder havnivåstigning
og stormflo [25].
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Beregning stormflo og havnivåstigning (og bølgehøyde):
Iht. N200 Vegbygging skal dimensjonerende høyvann settes til havnivå ved 200- års stormflo og
havnivåstigning fram til år 2100, kombinert med:
•

200 års bølgehøyde

•

Eller med lavere returperiode på enten havbølger/dønning eller lokale vindbølger, under
forutsetning av at det er mulig å dokumentere at det ikke er sannsynlig at ekstremverdier
av disse hendelsene inntreffer samtidig.

Beregning for sikkerhetsklasse 2 iht. N200 Vegbygging [25]) blir:

212 cm (middelverdi) for 200-års returnivå + 57 cm havnivåstigning (95 persentilen/klimapåslag)
– 7 cm (kartgrunnlag NN2000) = 262cm
*Vurdering av bølgehøyde er ikke inkludert i tallene.
Iht. DSB sin veileder anbefales det å innhente kunnskap om lokale vind- og bølgeforhold i
planleggingen. Det er ikke gjort per dags dato.
Ifølge historiske data fra Kystvarslingssenteret er det siden 2020 målt maksimal bølgehøyde på ca.
0,4m. Det er knyttet usikkerhet til representativiteten av bølgehøydedata da historiske tall kun
foreligger fra og med år 2020.

Figur 6-1: Historiske bølgehøyde data siden 2020 Vinjeøra [27].

Legger en til bølgehøyde 40cm i regnestykket over så får en:
Trygghetsklasse 2: 262cm + 40cm = 302cm.
Ifølge klimaprofil Sør-Trøndelag vil det som følge av havnivåstigning forventes at stormflonivået vil
øke. Bølgehøyde er på nåværende tidspunkt ikke vurdert.
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Tilgjengelighet
Alternativ 2 kommer best ut med tanke på tilgjengelighet, da linjen trekkes vekk fra tettsted og
eksisterende E39, som vil være åpen i anleggsperioden, og blir fremtidig lokalveg. Det er dette
alternativet som kommer best ut med tanke på tilkomst for nødetater. En annen nedside ved
alternativ 1 er risiko for at eiendommer i Vinjeøra får redusert tilkomst i anleggsfase.

Samfunnsviktige objekter og virksomheter
Begge alternativ, og null-alternativet er i nedbørsfelt til drikkevannskilde på Eidsneset.
Eksisterende E39 ligger langs elva Søo som har utløp i Rovatnet. Begge linjene går gjennom
nedbørsfelt til Rovatnet (ny hovedvannkilde til Eide kommunale vannverk), og Eidsneset
grunnvannsanlegg, dagens hovedkilde og fremtidig reserve drikkevannskilde for Eide kommunale
vannverk. Faren er hvis forurensing fra anleggsarbeid medfører forringelse av vannkvaliteten til
primær og sekundær kilde som begge har tilrenning fra hele nedbørsfeltet til Rovatnet. For
driftsfase er faren hvis ny trase medfører økt risiko for forurensing mot dagens situasjon,
eksempelvis grunnet økt trafikkmengde, trafikkulykke eller akutt utslipp. Det er ikke skilt mellom
alternativene da linjene her går i samme trase.
Begge alternativ krysser VA kabler, og kraftforsyning, telekabler. Linje 2 er i mindre konflikt enn
linje 1.
For alternativ 2, som er i urørt natur og med flere høye skjæringer, er det en risiko for manglende
dekning nødnett og telefon generelt.

Trafikksikkerhet
For alternativ 1 er det vurdert særlig stor risiko forbundet med at anleggsarbeid vil pågå i nærhet til
3.person og skoler/barnehager. Alternativ 1 har generelt høyere risiko for trafikkulykker, også i
driftsfase. Det blir et helt annet lokalsamfunn med 80km/t gjennom sentrumsområdet. Det går mye
transport av farlig gods på veiene. Det vil medføre stor konsekvens dersom en ulykke med farlig
stoff inntreffer gjennom tettsted og sentrumsområde.
Planlagt ny GS vei vil medføre at myke trafikanter (gående og syklende) vil være mer utsatt for
trafikkulykke ved alternativ 1. En blanding av gjennomkjøringstrafikk, spesielt tungtransport, og
lokaltrafikk kan være uheldig. I tillegg har alternativ 1 nærføring til Vinjeøra. Dette øker trolig antall
konflikter mellom myke trafikanter og øvrig trafikk sammenlignet med alternativ 2. I alternativ 1
introduseres to lokale kryss (som ikke implementeres i alternativ 2). I alternativ 2 vil myke
trafikanter ha et tilbud i Vinjeøra som er lik dagens situasjon, men med betydelig lavere
trafikkmengder (kun lokaltrafikk) på gammel E39.
Planområdet berører et område som er lokalkjent med verdi for hjort. Det vil være risiko forbundet
med høy fart og mye vilt i området. Ifølge hjorteviltregisteret er det registrert over 100 hendelser
med fallvilt tett på eksisterende veg siden januar 2020 (tom november 2021). Antall hendelser med
personskade og dødsfall fremkommer ikke. Alternativ 2 fremkommer med mer usikkerhet enn
alternativ 1, grunnet det er et urørt område, og viltkartlegging er mangelfull. Alternativ 2
fremkommer som den linjen som potensielt kan ha størst risiko for konflikt med vilt. På den annen
side har alternativ 2 bedre siktforhold grunnet mindre kurvatur. Det trengs mer kunnskapsgrunnlag
for å kunne veie de to alternativene opp mot hverandre med tanke på vilt, selv om alternativ 1 på
nåværende tidspunkt fremstår med mindre risiko.
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Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader
Det er flere sårbare resipienter som blir berørt for begge alternativ, blant annet går det en bekk
med anadrom fisk fra alternativ 1 til alternativ 2. Utbygging kan for begge alternativ true miljø i
sårbare resipienter. Det er risiko for forurenset grunn ved et deponi på Stormyra, alternativ 2
krysser rett over Stormyra og har en høyere risiko for at anleggsarbeid medfører forringelse på
nedbørsfelt og sårbare resipienter. Begge alternativ er vurdert likt med tanke på fall fra høyde
grunnet skjæringer og bratte terrengformasjoner.

6.3

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 er det usikkerhet knyttet til flere av hendelsene som er identifisert. Man er
fortsatt i en tidlig fase og det foreligger dermed mindre detaljerte løsninger for mange fagfelt. For
noen fagfelt, som for eksempel geoteknikk og ingeniørgeologi er det gjennomført grundige
undersøkelser som gjør at kunnskapsgrunnlaget er høyt i denne fasen. Usikkerhet for øvrige fag vil
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.
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7

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 Stormyra og Barhals. I tillegg er formålet å sammenligne de to veglinjene som
er aktuelle. I fareidentifikasjonsmøtet er det avdekket totalt 32 uønskede hendelser for alternativ 1
og 31 uønskede hendelser for alternativ 2. Hovedpunktene som skiller alternativene er
oppsummert under.
Alternativ 1 er vurdert til mer utsatt for følgende uønskede hendelser:
•

Begge alternativ er utsatt for skred. Alternativ 1 er tett på eksisterende E39 og en
utglidning i anleggsfase vil kunne medføre konsekvenser for eksisterende veg.

•

Alternativ 1 ligger langs havlinjen. En kan ikke utelukke faren med undersjøisk skred,
utglidning av sjøbunn. Det er vurdert at terrenget er så flatt at om det skjer et skred ute i
sjøen er det vurdert å ikke forplante seg helt inn til veglinjen.

•

Alternativ 1 kan med tanke på klimaendringer være utsatt for bølger/stormflo, dette må
undersøkes nærmere.

•

Alternativ 1 har brattere stigning med ca. 6% mot alternativ 2 med ca. 3%. Alternativ 1 er
derfor mer utsatt for glatt vegbane ved lokalt skiftende vær på vinteren.

•

Alternativ 2 kommer best ut med tanke på tilgjengelighet, da linjen trekkes vekk fra tettsted
og eksisterende E39, som vil være åpen i anleggsperioden, og blir fremtidig lokalveg. En
annen nedside ved alternativ 1 er risiko for at eiendommer i Vinjeøra får redusert tilkomst i
anleggsfase.

•

Begge alternativ krysser VA kabler, kraftforsyning og telekabler. Linje 2 er i mindre konflikt
enn linje 1.

•

For alternativ 1 er det vurdert særlig stor risiko forbundet med at anleggsarbeid vil pågå i
nærhet til 3.person og skoler/barnehager mht. trafikksikkerhet. Alternativ 1 har generelt
høyere risiko for trafikkulykker, også i driftsfase.

•

I driftsfase vil ny GS vei være etablert. Med 80km/t i et område med blanding av
gjennomkjøringstrafikk, nærføring til lokalsentrum Vinjeøra og lokale kryssområder er myke
trafikanter sårbar og utsatt for trafikkulykker.

Alternativ 2 er vurdert til mer utsatt for følgende uønskede hendelser:
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•

Alternativ 2 har høyere risiko for flom fra elv/vassdrag grunnet risiko for oversvømmelse
ved lavpunkt Stormyra og ved korridor Kårøydalsveien.

•

Isnedfall og steinsprang vurderes likt for begge alternativ. Men alternativ 2 har flere
skjæringer og høyere enn alternativ 1.

•

Faren for skog/lyngbrann er en generelt økende fare som følge av klimaendringer.
Alternativ 2 har mer skogsterreng. Faren er mest aktuell i anleggsfase.

•

For alternativ 2, som er i urørt natur og med flere høye skjæringer, er det en risiko for
manglende dekning nødnett og telefon generelt.
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•

Planområdet berører et område som er lokalkjent med verdi for hjort. Det vil være risiko
forbundet med høy fart og mye vilt i området for begge alternativ. Alternativ 2 fremkommer
som den linjen som potensielt kan ha størst risiko for konflikt med vilt. På den annen side
har alternativ 2 bedre siktforhold grunnet mindre kurvatur. Det trengs mer
kunnskapsgrunnlag for å kunne veie de to alternativene opp mot hverandre med tanke på
vilt, selv om alternativ 1 på nåværende tidspunkt fremstår med mindre risiko.

•

Det er risiko for forurenset grunn ved et deponi på Stormyra som berører begge alternativ.
Alternativ 2 krysser rett over Stormyra og har en høyere risiko for at anleggsarbeid
medfører forringelse på nedbørsfelt og sårbare resipienter.

Oppsummering av begge alternativene:
I en samlet vurdering er det punkter som veier for og imot for begge alternativer. I et ROSperspektiv anbefales alternativ 2 på nåværende tidspunkt, med bakgrunn av at foreslåtte, anbefalte
tiltak implementeres. Det påpekes imidlertid at det er en stor usikkerhet rundt omfanget av konflikt
med vilt, det trengs derfor mer kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en endelig rangering for
alternativenes konflikt med vilt.
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, for begge alternativ, disse er presentert i
vedlegg 1.
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Vedlegg 1 Analyselogg

ID

1a

2a

Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 1

Alternativ 1

Tema

Skred

Skred

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Utglidning av
løsmasseskjæring i
byggefase

Utglidning av
løsmasseskjæring i
driftsfase

Lokasjon

Profil nr. 1600-2000
Skeisdalen

Profil nr. 1600-2000
Skeisdalen

Farebeskrivelse

Utglidning i byggefase som følge av utlasting av løsmasser/
mellomlagering av løsmasser..

Årsaker

Eksisterende
barriere/Tiltak

Feil i planlegging/
prosjektering.

Geotekniske undersøkelser
og vurderinger. Videre
Manglende oppfølging
prosjektering iht. rutiner og
Alternativ 1 er tett på eksisterende E39, det er en risiko for
(entreprenør og byggherre)/
regelverk.
at eksisterende veg påvirkes ved en utglidning.
feil i byggefase.

Utlignding av løsmasseskjæring i driftsfase med utløp mot
trafikert veg.

Store nedbørsmengder i
kombinasjon med dårlig
stabilitet, bratt helning og
grunnvanns-erosjon.
Klimaendringer.

4a

5a

6a

7a

8a

9a

Alternativ 1

Alternativ 1

Alternativ 1

Alternativ 1

Alternativ 1

Alternativ 1

Alternativ 1

Skred

Skred

Skred

Skred

Skred

Skred

Flom

Utglidning fylling
byggefase

Snø-/ sørpeskred

Steinsprang eller
steinskred i
byggefase

Steinsprang eller
steinskred i
driftsfase

Ustabil grunn/ fare
for utglidning av
vegbanen

Ca. profil nr. 3200,
småbåthavnen

ca. profil nr. 36003800 ,

Skrenter ved profil nr.
3500-3800

Skrenter ved profil nr.
3500-3800

Stormyra

Gjelder rundt
Undersjøisk skred,
småbåthavnen
fare for utglidning av
generelt.
sjøbunn
Sandavsetning ved ca.
3300.

Geotekniske undersøkelser
Overbelastning av grunnen (bløt leire) utover prosjektert
og vurderinger. Videre
fyllingshøyde vil gi risiko for utglidning av eksisterende vei.
Manglende oppfølging
prosjektering iht. rutiner og
(entreprenør og byggherre)/
regelverk.
feil i byggefase.

Planlagt veg ligger innenfor aktsomhetsområde for
snøskred.

Steinsprang eller steinskred fra terreng

Steinsprang eller steinskred fra terreng

Dårlig masseutskiftning kan medføre at vegbanen sprekker
opp eller at det oppstår en utglidning, som følge av
deformasjon i fyllingene. Ved Stormyra skal utføres
masseutskiftning av torv. Det er mindre risiko for brudd
under arbeidet.

Risiko for at ved et eventuelt undersjøisk skred med
utglidning av sjøbunnen, forplanter det seg til å påvirke
vegen.

Kombinasjonen med myr, dårlig grunnforhold og
infiltrasjonsevne enkelte steder gjør at det kan være fare
for flom på veilinjen. Det er dårlig infiltrasjonsevne flere
Flom i elv/ vassdrag/ Gjelder generelt hele steder, som gjør at det er fare for oversvømmelse på veg
overvann
linjen
ved store nedbørsmengder. Dårlig infiltrasjonsevne gjelder
generelt hele strekket.
Det ligger en drenerende avsetning der bru skal bygges.

Ekstreme værsykluser.

Blokker som løsner har
utløp mot planlagt veg/
anleggsområde.

Blokker som løsner har
utløp mot ny veg.

Ikke god nok
masseutskiftning.

Undersjøisk skred med
utglidning av sjøbunn,
forplanter seg til å påvirke
vegen som er tett på sjø.

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.

Sannsynlighet

Skred på veg påvirker først og fremst
framkommeligheten. Vil være en veldig
begrenset utglidning. Liten påvirkning
framkommelighet.

Snø- og sørpeskred kan påvirke
framkommeligheten og utgjøre fare for
trafikant.

Steinsprag og steinsprang kan påvirke
framkommeligheten og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. par

En eventuell utglidning påvirker først og fremst
framkommeligheten. Sannsynligheten for at en
trafikant er på vegnettet på tidspunktet med
Geotekniske undersøkelser
utglidning av vegbanen, og blir tatt av (eller
og vurderinger. Videre
kjører inn) i utglidningen, er relativt lav (SVV).
prosjektering iht. rutiner og
regelverk.
En eventuelt skred kan medføre stengt veg i tid
etter skredet. I drift kan eksisterende E39,
benyttes for omkjøring.

Skred på veg påvirker først og fremst
framkommeligheten. Et underjordisk skred vil
sannsynligvis føre til stengning av vegen i lengre
Geotekniske undersøkelser
tid, fordi det tar tid å utbedre skredfarlige
og vurderinger. Videre
partier under vann.
prosjektering iht. rutiner og
regelverk.
En eventuell utglidning som påvirker vegen vil
kunne medføre stengt veg i tid etter hendelsen.
Kan få store konsekvenser for liv og helse, miljø
vil også kunne påvirkes noe.

Begrunnelse

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Begrunnelse

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Høy

Lav

Grunnundersøkelser og boringer er utført med
tiltstrekkelig dekningsgrad mht. utfordringer i
området.

Geoteknisk prosjektering av tiltak i byggeplanfase,
utarbeidelse av graveplan/prosedyrer, og
oppfølgingsrutiner i utførelsesfase

Liv og helse: Større utglidning kan i
ytterste konsekvens medføre tap av
menneskeliv eller alvorlig skadde.
Middelse

Begrensede omkjøringsmuligheter i
anleggsfase.

Steinsprag og steinsprang kan påvirke
Prosjektering iht. rutiner og
framkommeligheten, SHA til arbeiderne,
regelverk.
økonomi og fremdrift, og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. par

Store nedbørsmengder,
intens nedbør,
klimaendringer. Liten
infiltrasjonsevne.
- Annen årsak kan være at
veilinjen ikke prosjekteres
(detaljeres) godt nok.
- Feil i beregninger.
- Usikkerhet i
kunnskapsgrunnlag.

Utglidning fra løsmasseskjæring påvirker
framkommeligheten, SHA til arbeiderne,
økonomi og fremdrift, og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. part.

Utglidning fra løsmasseskjæring kan påvirke
Geotekniske undersøkelser framkommeligheten, utgjøre fare for trafikant,
og vurderinger. Videre
og 3. part mht. tap av dyrket mark, eller skade
prosjektering iht. rutiner og
på eidendom.
regelverk.
Begrensede omkjøringsmuligheter i driftsfase.

Feil i planlegging/
prosjektering.

3a

Sårbarhetsvurdering

Kan forekomme kommunikasjonssvikt mellom
byggherre og entreprenør i byggefase, eller svikt i
rutiner.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Liv og helse: Større utglidning kan i
ytterste konsekvens medføre tap av
menneskeliv eller alvorlig skadde.
Lav

Prosjektet bygges iht. regelverk og geoteknisk
prosjektering.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Høy

Lav

Middels

Liv og helse: Begrenset utglidning
vurderes til ingen drepte eller alvorlig
skadde.
Lav

Lav

Lav

Middels

Lav

Basert på feltkartlegging, og utløpsanalyser
vurderes sansynligheten som lav for at
steinsprang eller steinskredhendelser kan påvirke
byggefase.

Basert på feltkartlegging, og utløpsanalyser
vurderes sansynligheten som lav for at
steinsprang eller steinskredhendelser kan påvirke
driftsfase.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Høy

Middels

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Høy

Lav

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Høy

Lav

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Høy

Middels

Hendelsen har hendt før i andre infrastruktur
byggeprosjekter. Kunnskapsstyrke om
grunnforhold og byggemetode er god, det er
usikkert om hendelsen vil inntreffe.

For byggeplan utarbeides en egen prosedyre for
masseutskiftning.

Middels

Høy

Det er gjort en overordnet vurdering av
hydrolog, men er høy usikkerhet om hendelsen
vil inntreffe.

Tiltak foreløpig uavklart.

Framkommelighet: Steng veg fra kortere
til lengere periode, begrensede
omkjøringsmuligheter

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre ulykke med noen drepte eller
alvorlig skadde.
Middels

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Ikke aktuell.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.
Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre ulykke med noen drepte eller
alvorlig skadde.

Middels

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Ikke aktuell.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Liv og helse: Ingen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Hendelsen har hendt tidligere i andre prosjekter.
Sannsynlighet settes til middels at kan skje 1 gang
i løpet av 10 år eller sjeldnere.

Lav

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Lav

Såpass flatt terreng, at dersom det skjer et skred
ute i sjøen er det vurdert å ikke forplante seg helt
inn til vegen og småbåthavna. Sannsynlighet
settes til lav 1 gang i løpet av 100 år eller
sjeldnere.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Lav

Middels

Miljø: Alvorlig skade med konsekvenser
som vil ta noe tid å rette opp.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Det foreligger ikke detaljer på grunnforhold for
hele området, det er en usikkerhetsfaktor. Er
noe usikkerhet rundt grunnforhold mtp.
infiltrasjonsevnen. nylig ferdig med
grunnundersøkelsene.

Liv og helse: Ikke aktuell.

Dimensjonert med
kombinert lukket og åpen
drenering.

Flom vil kunne gi konsekvenser for
framkommelighet, med
framkommelighetsbrudd over et kortere
tidsrom, og for miljøet ved at vannet kan
forurenses når det går utover sine bredder.
Omkjøringsmulighet er begrenset. For miljø kan
normalisering ta lang tid.

Geoteknisk prosjektering av tiltak i byggeplanfase,
utarbeidelse av graveplan/prosedyrer, og
Selv om det er gjort undersøkelser og
oppfølgingsrutiner i utførelsesfase. Dokumentasjon av
geotekniske vurderinger, vil det fortsatt være en
utførte tiltak etter byggefase.
usikkerhet om hendelsen vil inntreffe i
byggefasen.

Høy

Liv og helse: Ingen drepte eller alvorlig
skadde.

I 1881 gikk det et stort flomskred/ sørpeskred
som følge av ekstremvær som førte til kollaps av
snødekket på en myr. Myren fremstår pr. idag
som grøftet opp.

Lav

Det henvises til 40188-GEOT-R03 Geoteknisk
rapport for reguleringsplan.

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

Planlagt veg ligger innenfor aktsomhetsområde
for snøskred (NVE). Likevel vurdert som lav (1
gang i løpet av 100 år eller sjeldnere) med
bakgrunn i feltkartlegging og historiske data.
Lav

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Dokumentasjon av utførte tiltak i byggefase.

Tiltak iverksatt i byggefase ved uforutsette
grunnforhold.

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Siden det er påvist bløt leire kan hendelsen
inntreffe, sannsynlighet vurderes til middels.
Størst risiko i byggefasen. Restrisiko er at det
fylles av private aktører i strandsonen etter at
vegen er åpnet.

Grunnundersøkelser og boringer er utført med
tiltstrekkelig dekningsgrad mht. utfordringer i
området.

Middels

Linjen er i aktsomhetsområde for flom (NVE).
Vurdert til lavere risiko for alternativ 1 enn 2.
Flom generelt er ikke et kjent problem. Ordinært
regnvær er det mye av, men overvann ikke
utpreget problem eksisterende E39.
Sannsynlighet vurderes til 1 gang i løpet av 10 år
eller sjeldnere. Det er kartlagt at det er dårlig
infiltrasjonsevne flere steder.

Ikke aktuell

Middels

Middels

Miljø: Når vann går over sine bredder kan
det dra med seg forurensing fra vegbanen
til sårbare resipienter. Det kan medføre
alvorlig skade med konsekvenser som vil
ta noe tid å rette opp.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Middels

Middels

Det er utført hydrologiske beregninger og
flomberegninger.
Prosjektering er løsbart i forhold til flom inklusiv
klimapåslag.
Usikkerhet knyttet til klimaendringer.

Overvannssystem må detaljeres og ha tilstrekkelig
kapasitet for å unngå situasjonen.
Sannsynlighet reduseres ved tilstrekkelig rørsystem som
kan lede vann fra veibane til resipient.

ID

Arbeidspakke
(delstrekk)

Tema

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Lokasjon

Farebeskrivelse

Årsaker

Det er åtte bekkekryssinger på alternativ 1. Fare for at
bekker blir belastet mer enn hva som er naturlig ved store
nedbørsmengder , og vann går utover sine bredder og
medfører oversvømmelse på vegbanen.

Vannføring mellom
nedbørsfelt. Lukket
drenering kan bidra til
vannføring mellom
nedbørsfelt.
Store nedbørsmengder,
intens nedbør,
klimaendringer.

Eksisterende
barriere/Tiltak

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet

Begrunnelse

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Begrunnelse

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Middels

Middels

Hydrologi har beregnet vannmengde som
grunnlag for dimensjonering. Usikkerhet rundt
klimaendringer.

Generelt: Erosjonssikring.

Lav

Høy

Vegvesen har ikke datasett/grunnlagsdata som
heter naturfare i området. Har ikke historiske
data.

Liv og helse: Ikke aktuell.

10a

11a

Alternativ 1

Alternativ 1

Flom

Uvær

Flom i bekk

Isgang

8 stk. bekkekrysninger

Vann fra/til resipient skal
følge naturlig vannføring.
Dimensjonert med
200årsflom og klimapåslag

Is propper/isgang eller
Samling av is/gjenstander (eksempel trær, grener) som
andre ting som driver setter Veg ligger på en bru (peles),
Gjelder ved bruer over
driver kan sette seg fast under brua på
seg fast under brua.
fundamentering
bekk/elv
pilarer/festepunkter. Det kan lage en slags oversvømmelse
dimensjonert for å ta
og kan medføre risiko for svikt i konstruksjon på brua.
Store nedbørsmengder.
eventuelle is laster.
Flom.

Flom vil kunne gi konsekvenser for
framkommelighet, med
framkommelighetsbrudd over et kortere
tidsrom, og for miljøet ved at vannet kan
forurenses når det går over sine bredder.

Lav

Omkjøringsmulighet kan være begrenset,
dersom også eksisterende E39 er oversvømmet.
For miljø kan normalisering ta lang tid.

Dersom skade på bru veg kan være stengt i
lengre tid. Eksisterende E39 kan brukes som
omkjøringsveg.

Linjen er i aktsomhetsområde for flom (NVE).
Med eksisterende barrierer/tiltak vurderes
hendelsen flom i bekk til lav sannsynlighet, 1 gang
i løpet av 100 år eller sjeldnere.

Ikke aktuell

Middels

Middels

Miljø: Når vann går over sine bredder kan
det dra med seg forurensing fra vegbanen
til sårbare resipienter. Det kan medføre
alvorlig skade med konsekvenser som vil
ta noe tid å rette opp.
Framkommelighet: Stengt veg mens
oversvømmelse pågår, eller begrensede
omkjøringsmuligheter.

Lav

Vurderes til lav sannsynlighet, 1 gang i løpet av
100 år eller sjeldnere.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig skadde
dersom det oppholder seg mennesker på
bru (gående, kjøretøy), ved eventuell
svikt i brukonstruksjon.
Middels

Lav

Middels
Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Definer kotehøyde på bru, så bru får tilstrekkelig høyde
over elva.
Myke kanter/overganger på konstruksjon mot elva.

Framkommelighet: Stengt veg lengre
periode. Omkjøring via eksisterende E39.

12a

13a

14a

Alternativ 1 (kun
aktuell for dette
alternativet)

Alternativ 1

Alternativ 1

Uvær

Uvær

Annen naturfare

Bølger/ stormflo

Glatt vegbane

Isnedfall

Generelt hele linjen

Generelt hele linjen.
Skyggedal er et kjent
lokalt punkt som iser
fort opp.

Bergskjæringer
mellom Vinjeøra og
Barhals.

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. Laveste punkt er trolig ved
båthavnen. Om 100 år kan man oppleve vann med 3,5
meter økning.
Bikker trolig litt over 6% stigning på et veldig kort strekk.
Ved lokale (plutselige) temperaturforandringer kan
vegbane bli glatt. Noe utfordringer med håndbøker og
stigning.
Veldig skiftende klima en må ta hensyn til. Faren er
overgangen med værskille som kommer veldig fort, fra
høydedragene øst og sjø vest.

Isnedfall fra bergskjæringer mellom Vinjeøra og Barhals

Liv og helse: Ikke aktuell
Utsatt område for
bølger/stormflo.

-

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

Lav

Vurdert til liten sannsynlighet at det oppstår
stormflo som vil gi konsekvenser for E39.

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Middels

Alternativ 1

Annen naturfare

Ustabil bergskjæring
i byggefase

Bergskjæring mellom ,
ca. profil nr. 3400 til
3900.

Bergskjæring med potensiale for
totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig sprekkeorientering
medfører potensiale for planutglidning og kileutglidning.

Alternativ 1

Annen naturfare

Ustabil bergskjæring
i driftsfase

Bergskjæring mellom ,
ca. profil nr. 3400 til
3900.

Bergskjæring med potensiale for
totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig sprekkeorientering
medfører potensiale for planutglidning og kileutglidning.

Stigning.
Skiftende karakter
vinterværmessig. Frost på
kveld, neste dag mildvær.
Regn på frost.

Iskjøving løsner i
mildværsperioder

-

Fremkommelighet påvirkes ved eventuell
trafikkulykke, eller behov for
strøing/vedlikehold.

Funksjonskrav til
bergskjæringene i håndbok
Påvirke framkommelighet i kortere periode, og i
N200 som legger føringer
ytterste konsekvens ramme liv og helse
for sikkerhetsnivået i
skjæringene.

Utglidning fra bergskjæring påvirker
framkommeligheten, SHA til arbeiderne,
økonomi og fremdrift, og kan utgjøre en risiko
Manglende oppfølging
Prosjektering iht. rutiner og
ovenfor 3. part.
(entreprenør og byggherre)/
regelverk.
feil i byggefase.
Begrensede omkjøringsmuligheter i
anleggsfase.
Manglende arbeids-sikring

Høy

Klima i området preges av hyppig skiftende
karakter vinterværmessig. Vurderes til høy,
oftere enn en gang per 10 år.

Middels

Middels

Middels

Manglende oppfølging
(entreprenør og byggherre)/
feil i byggefase.

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.
Ingeniøregologisk
oppfølging i byggefase m.
utvidet kontroll

Utglidning fra bergskjæring påvirker
framkommeligheten og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. part.

18a

19a

Alternativ 1

Alternativ 1 (kun
aktuell for dette
alternativet)

Alternativ 1

Annen naturfare

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Skogbrann/
lyngbrann

Tilkomst til
eiendommer
Vinjeøra ivaretas
ikke i anleggsfase

Redusert tilkomst
for nødetater

Bruk av anleggsmaskiner.
Det er terreng og muligheter for skog-/lyngbrann i området Tunge maskiner kutter ned
og langs eksisterende veg. Økt risiko for skog/lyngbrann i
trær, fliser opp, brann i
Gjelder generelt hele
anleggsfase grunnet bruk av
maskiner etc. Lynnedslag.
linjen
anleggsmaskiner/skogsmaskiner ved avskoging. Risiko er
knyttet til varme, gnister og åpen flamme.
Klimaendringer kan
medføre tørre perioder.

Generelt eiendommer
som berøres på
Vinjeøra, utenfor og
ved småbåthavna

Generell risiko for at private veier og andre mindre veier
som berøres av anleggsarbeid/anleggsområdet får
begrenset eller blokkert tilkomst frem til
hytte/gårdstun/eiendom.

Utbyggingen kan påvirke tilgjengelighet ift.
Gjelder generelt hele
omkjøringsmuligheter ved eventuelt stengt veg i
linjen
anleggsperioden. Dette vil kunne påvirke fremkommelighet
for nødetater ved eventuell utrykningshendelse.

-

Middels

Bred grøft (7m) og bred hylle (8m) reduserer
sannsynligheten for at isnedfall treffer veg.

Middels

Ikke aktuell

Lav

Middels

Middels

Vurdert til middels.

Middels

Middels

Moderat iskjøving i eksisterende bergskjæringer

Høy

Middels

Kartlegging i felt ifm. planlegging/ prosjektering.

Håndteres gjennom rutiner i byggeplanfase (bla.
utforrming av berskjæringer), og oppfølging i
byggefase.

Høy

Middels

Kartlegging i felt ifm. planlegging/ prosjektering.

Håndteres gjennom rutiner og prosjektering i
byggepfase.

Middels

Høy

Erfaringsoverføring fra andre prosjekter om beredskap
Svært usikkert om hendelsen vil inntreffe.
og hvordan være føre-var ved eksempel tørre perioder.
Omfang/konsekvenser av en eventuell brann er
også svært usikkert.
Generelt er tiltaket at det må gjøres en vurdering i
anleggsfase ved økt risiko for skogbrannfare .

Middels

Middels

Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser Det må utføres miljøtekniske undersøkelser av adkomst
for område til eventuelt berørte eiendommer
til eiendommene det gjelder.
det gjelder. Kunnskapsstyrke og usikkerhet satt
Det må til enhver tid være tilkomstmuligheter til
til middels.
eiendommer generelt.

Miljø: Ikke aktuell.

Middels

Middels

Usikkert om hendelsen vil inntreffe og eventuell
konsekvens. Kunnskapsstyrke og usikkerhet
settes til middels.

Håndteres gjennom prosjektering i byggefase.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Forutsetninger for at utglidninger kan inntreffe.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.
Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.

Middels

Forutsetninger for at utglidninger kan inntreffe.

Middels

Lav

Middels

Begrensede omkjøringsmuligheter i driftsfase.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Det kan være svært sårbart om hendelsen
inntreffer, og vil avhenge av skadeomfang. Vil
kunne medføre stengt veg og gi langtidsskader
for miljø.

Generelt økende fare (brannvernforeningen.no)
(ikke knyttet spesifikt til dette prosjektet).
Vurderes til middels 1 gang i løpet av 100 år eller
sjeldnere.
Lav

Har lokalt hatt perioder på sommeren, med sterk
varme og tørke over lengre tidsrom enn normalt.

Liv og helse: Antas å ikke medføre noen
drepte eller alvorlig skadde.

Lav

Middels

Middels

Miljø: Alvorlig skade med konsekvenser
som vil ta noe tid å rette opp.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode, begrensede
omkjøringsmuligheter i anleggsfase.

Liv og helse: Ikke aktuell

Tilkomst eiendommer er
ikke ivaretatt tilstrekkelig i
planleggingen.

Anleggsarbeid medfører
stengt veg, eksempel
sprengning.

Driftsvedlikehold med strøing.
Skilte faren.

Framkommelighet: Åpen veg, men
redusert framkommelighet.

Kanskje størst sannsynlighet i anleggsperioden,
ved eks tørke.

Anleggsarbeid medfører
begrenset/blokkert
tilkomst.

Miljø: Kan medføre større miljøskader
dersom eventuell akutt utslipp ved
ulykke.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.
Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.

Dokumentasjon av
permanent bergsikring

17a

Middels

Liv og helse: Kan medføre ulykke med
drepte eller alvorlig skadde.

Feil i planlegging/
prosjektering.
16a

Undersøke nærmere hvor høyt over vannet veg vil ligge,
Krever mer kunnskap for å vite nøyaktig hvordan
også med tanke på økning i vannhøyde. Definere
stormflo vil utarte seg. Noe usikkerhet knyttet til
minimumshøyde veg ift. sjø.
sannsynlighet for hendelsen på grunn av
Gjennomføring blir ivaretatt i neste fase. Forsikre om at
klimaendringer.
man fyller ut mot sjø på en solid måte. Fokus på å bruke
masser som tåler utvasking.

Høy

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

Feil i planlegging/
prosjektering.

15a

Miljø: Ikke aktuell

Sårbarhet vil være begrenset til grunneiere som
vil få begrenset adkomst til sin eiendom.

Middels

Brannvesen er stasjonert to steder
(Kyrksæterøra og Liabø), har tilkomst fra begge
veier.

Miljø: Ikke aktuell
Ikke aktuell

Ikke aktuell

Middels
Framkommelighet: Vil gi begrenset
tilkomst i lengre periode, til veg er
ivaretatt.

Liv og helse: Forsinket utrykning kan i
ytterste konsekvens utgjøre en fare for liv
og helse.

Utbyggingen gir bedre tilkomst for nødetater
ved ferdig utbygging.
-

Avdekket at kan være en risiko, derfor er
sannsynlighet satt til middels, en gang i løpet av
10 år eller sjeldnere.

Middels

Sannsynlighet vurdert til middels, grunnet nærhet
til eksisterende veg og tettbebygd strøk. Begge
faktorene kan ved en hendelse begrense tilkomst
og omkjøringsmuligheter. Selv om det er
mulighet for utrykning fra to lokasjoner.

Middels

Middels

Lav

Miljø: Alvorlig skade med konsekvenser
som vil ta noe tid å rette opp. Eksempel
ved utrykning til trafikkuhell med lekkasje
miljøgifter.
Framkommelighet: Åpen veg men
redusert framkommelighet.

Dialog med nødetater ved behov for stengt veg.

ID

20a/b

21a/b

Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 1 og 2

Alternativ 1 og 2

Tema

Samfunnsviktige
objekter og
virksomheter

Samfunnsviktige
objekter og
virksomheter

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Forurensing fra
anleggsarbeid i
nedbørsfelt til
drikkevann

Forurensing fra
overvann i
nedbørsfelt til
drikkevann

Lokasjon

Nedbørsfelt til
drikkevannskilde på
Eidsneset

Farebeskrivelse

Årsaker

E39 ligger langs langs elva Søo som har utløp i Rovatnet.
Begge linjene går gjennom nedbørsfelt til Rovatnet (ny
hovedvannkilde til Eide kommunale vannverk), og
Eidsneset grunnvannsannlegg, dagens hovedkilde og
fremtidig reserve drikkevannskilde for Eide kommunale
vannverk.

Forurensing fra
anleggsarbeid, forurensede
partikler, akutt utslipp fra
maskiner, anleggsbelte,
sprengning etc.

Faren er hvis forurensing fra anleggsarbeid medfører
forringelse av vannkvaliteten til primær og sekundær kilde
som begge har tilrenning fra hele nedbørsfeltet til
Rovatnet.

Nedbørsfelt til
drikkevannskilde på
Eidsneset

E39 ligger langs langs elva Søo som har utløp i Rovatnet.
Begge linjene går gjennom nedbørsfelt til Rovatnet (ny
hovedvannkilde til Eide kommunale vannverk), og
Eidsneset grunnvannsannlegg, dagens hovedkilde og
fremtidig reserve drikkevannskilde for Eide kommunale
vannverk.
Faren er hvis ny trase medfører økt risiko for forurensing i
driftsfase mot dagens situasjon, eksempel grunnet økt
trafikkmengde, trafikkulykke eller akutt utslipp.

22a/b

23a

Alternativ 1 og 2

Alternativ 1

Samfunnsviktige
objekter og
Brudd VA ledninger Generelt hele strekket
virksomheter

Samfunnsviktige
objekter og
virksomheter

Brudd i
kraftforsyning,
og/eller datakommunikasjon

Generelt kabler på
strekket

Risiko for brudd VA ledninger under anleggsarbeid.

Forurenset grunn fra deponi
Stormyra siger ut i
nedbørsfeltet ved anleggsgjennomføring.

Store nedbørsmengder,
intens nedbør.
Slippe ut vann uten tiltak.
Salting.
Akutt forurensing,
diesellekkasje, oljesøl fra
ulykke.

Anleggsarbeid

Det er noen kraftledninger som krysser/går langs linja. Fare
Kabler skades ved
for konflikt med kabel som medfører brudd i forbindelse
anleggsarbeid/ omlegging.
med anleggsgjennomføringen.

Utbyggingen kan påvirke risiko i forbindelse med
viltpåkjørsler og gi økt ulykkesrisiko.

24a

Alternativ 1

Trafikksikkerhet

Viltpåkjørsel dyrket
mark

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet

Begrunnelse

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Alle abonnenter til eide kommunale vannverk
fra Vinjeøra i sør til Kynnsvika og Holla i nord vil
kunne berøres.

-

Aktivt døgn- og sesongtrekk.

Generelt hele linjen.
En god del kryssing
ved 1400.

Eksisterende
barriere/Tiltak

Sårbart for kommunen om vannkvalitet
forringes og det kan være kostbart å sette inn
rensetiltak.
Samtidig har Rovatnet et stort volum og
inntaksdybde som gir en god uttynningseffekt
og beskyttelse mot eventuelle akutte utslipp
(Rambøll 2021).

Pålagt å først sørge for å
etablere provisorisk
vannforsyning før arbeid
utføres. Samme for Vann og
avløp.

Sårbart for kommunen om vannkvalitet
forringes og det kan være kostbart å sette inn
rensetiltak.
Samtidig har Rovatnet et stort volum og
inntaksdybde som gir en god uttynningseffekt
og beskyttelse mot eventuelle akutte utslipp
(Rambøll 2021).

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet

Høy

Vurderes til høy i anleggsperioden, oftere enn 1
gang i løpet av 10 år.
Vanskelig å vurdere da det foreligger mangelfullt
kunnskapsgrunnlag om sårbarhet i
drikkevannskilden.

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Kan forringe kvalitet på drikkevann,
Ikke aktuell som vil ta noe tid å rette opp og tiltak for
å bedre kvalitet kan være kostbart.

Lav

Høy

Liv og helse: Ikke aktuell.

Middels

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Kan forringe kvalitet på drikkevann,
Ikke aktuell som vil ta noe tid å rette opp og tiltak for
å bedre kvalitet kan være kostbart.

Det er ikke undersøkt om det er forurenset
grunn ved deponi.
Heim kommune utførte april 2021 en utredning
for hoved- og reservevannforsyning for Eide
kommunale vannverk, som inkluderer en
sikkerhetsvurdering av sårbarheten/robustheten
til Rovatnet.

Framkommelighet: Ikke aktuell.

Vurderes til middels 1 gang i løpet av 10 år eller
sjeldnere. Vanskelig å vurdere da det foreligger
mangelfullt kunnskapsgrunnlag om sårbarhet i
drikkevannskilden.

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Manglende kunnskap om hvorvidt forurensing
fra anleggsarbeid vil påvirke kvalitet drikkevann.
Behov for økt kunnskapsgrunnlag.

Liv og helse: Ikke aktuell.

Alle abonnenter til eide kommunale vannverk
fra Vinjeøra i sør til Kynnsvika og Holla i nord vil
kunne berøres.
Foreløpig er det planlagt
åpen drenering alternativ 1
og kombinasjon
åpen/lukket drenering
alternativ 2.

Begrunnelse

Middels

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Behov for å se nærmere på tiltak i anleggsfasen,
eksempel unngå å legge anleggsbelte i nedbørsfelt til
drikkevann, akutt utslipp er et viktig punkt som må
ivaretas.
Sette i gang miljøteknisk undersøkelse for om det er
forurenset grunn ved deponi Stormyra.
Dialog med Heim kommune og Mattilsynet om
nødvendige tiltak/prosedyrer i anleggsfase.

Har naturplaner med info om eksisterende vei,
ikke registrert som en utfordring. Manglende
info om hvorvidt forurensing overvann vil
påvirke kvalitet drikkevann. Behov for økt
kunnskapsgrunnlag.

Drenering i nedbørsfelt til drikkevann må ivaretas i VA
prosjektering. Behov for ytterligere kartlegging for å
vurdere avbøtende tiltak før utslipp av vann til
nedbørsfelt drikkevann. Dialog med kommune i
kartleggingsarbeidet.

Heim kommune utførte april 2021 en utredning
for hoved- og reservevannforsyning for Eide
kommunale vannverk, som inkluderer en
sikkerhetsvurdering av sårbarheten/robustheten
til Rovatnet.

Driftskontrakt vil være bestemmende for hvordan
saltregime etc. blir.

Middels

Framkommelighet: Ikke aktuell.

Dialog med Heim kommune og Mattilsynet om
nødvendige tiltak/prosedyrer i driftsfase.

Liv og helse: Minimale konsekvenser liv
og helse.
Med provisorisk vannforsyning vurderes
sårbarhet som robust.

Har opprettet dialog med
nettselskaper om
Linjen krysser og går parallelt med regionalnett
omlegging. Er prosjektert og distribusjonsnett. Ved skade kan det medføre
omlegging av kraftnett for
langvarig strømstans.
hele linja.

Lav

Lav

Lav

Ikke aktuell

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Høy

Lav

Kommunen og prosjektet har god oversikt over
plassering VA kabler.

Provisorisk vannforsyning blir en del av
prosjektutførelse.

Høy

Lav

Kommunen har oversikt over tele. Dialog med
eierne/leverandør er etablert. Godt kartlagt
hvor kraftledninger befinner seg.

God planlegging og koordinasjon med relevante
aktører. Kabelpåvisning med netteier før graving.
Rekkefølgekrav: Høyspent må flyttes før tiltak
påbegynnes.

Framkommelighet: Ikke aktuell
Liv og helse: Hendelse uten noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Er ivaretatt og forventer ingen overraskelser.
Standard arbeid, sannsynlighet settes til middels,
1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere.

Lav

Ikke aktuell

Lav

Miljø: Ikke aktuell.
Framkommelighet: Ingen konsekvens for
samfunnet.

Skiltet noen steder på
dagens veg med fare
krysningspunkt for vilt.

Ettersom Rovatnet og
Vinjeøra sentrum ligger som
Det er ikke gjort noen
to barrierer for hjorten,
utflatinger mtp. hjort med Vil i hovedsak medføre skade på mennesker og
Daglig trekk mellom Stormyra og til dyrket mark
antas det at en del hjort
fylling. Ved krysspunkt 1100 rovdyr. Normalisering av veg vil kunne oppnås
(døgntrekket). Aktuelt i dag og etter utbygging. Stormyra
trekker gjennom ved
er det ikke gjort noe tiltak.
etter relativt kort tid.
trekkes frem som spesielt område med verdi for vilt, både
Stormyra og ned til
døgntrekk og sesongtrekk. Kan og oppleve vilt i Vinjeøra
Rovatnet.
Slipper trolig
sentrum.
erstatningsareal på
Økt trafikk på veg vil antas å
alternativ 1 (ikke kommet
medføre økt ulykkesrisiko.
inn som et krav).

Sannsynlighet for brudd VA ledninger vurderes til
lav. Standard arbeid. VA kabler er godt kartlagt.

Stormyra lokalkjent område med verdi for hjort,
observeres daglig hjort på begge sider av veien.

Høy

Høy fart og mye vilt i området. Ifølge
hjorteviltregisteret er det registrert over 100
hendelser med fallvilt tett på eksisterende veg
siden januar 2020 (tom november 2021). Antall
hendelser med personskade og dødsfall
fremkommer ikke.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Lav

Middels

Miljø: Avgrenset til påkjørt rovdyr.

Middels

Middels

Framkommelighet: Normalisering av veg
vil kunne oppnås etter relativt kort tid.

Kommunen gjorde en kartlegging i 2005 med
oversikt over trekkrutene, det er skissert ut
Prosjekt med sporing når snø kommer, i samarbeid med
spesielle områder hvor det er funksjonsområde.
grunneiere. Sjekk ut eksisterende prosjekt (2005) hvor
det er en del data.
Har utstyrt en del hjort med GPS, kan bidra til
økt kunnskap. Erfaringsdeling med prosjekt.
Det vil utføres ytterligere viltkartlegging. Særmøte med
kommune, grunneier om alternativene og tiltak. Må
Høy usikkerhet på dette punktet, det er behov
avklare drift/ driftskontraktene slik at det ikke oppstår
for ytterligere kartlegging av hvor viltet trekker.
konflikt med grunneiere.
Ta en avsjekk på om prosjektet oppfyller indeks i
Middels usikkerhet siden erfaringsdata ifm.
veilederen.
eksisterende veg som er tett på alternativ 1,
foreligger.

Tiltak foreløpig uavklart.

25a

Alternativ 1

Trafikksikkerhet

Viltpåkjørsel
gjengrodd areal

Generelt hele linje

Anleggsbelte er et midlertidig erverv (legges gjerne ut 2530m). Arealet tilbakeføres til grunneier etter at
Manglende barrierer for å
veganlegget er ferdig. Området som skal lånes i
kanalisere viltet.
Rettere veglinje og utvidede Vil i hovedsak medføre skade på mennesker og
anleggsfasen kan potensielt påvirke fremtidig risiko for
siktesoner (gir større
rovdyr. Normalisering av veg vil kunne oppnås
hjortevilt påkjørsel. Etterhvert som gjengroingsfase foregår
Gjengroing av skog fra
kontroll på viltet).
etter relativt kort tid.
vil sikt stadig bli dårligere med økt risiko for viltpåkjørsel
ervervet grunn inn mot veg.
som følge av dårligere sikt og vilt trekker nærmere/vil
krysse veg.

Høy fart og mye vilt i området. Det skjer mange
trafikkulykker og dødsfall per år i Norge grunnet
påkjørsel vilt.
Middels

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Lav

Middels

Faren vil øke på sikt, med mindre ny veg påvirker
hjortens måte å vandre på. Hjort har begrenset
med alternative ruter her i området.

26a

27a

Alternativ 1

Alternativ 1

Påvirker skole/
barnehage negativt
Trafikksikkerhet
anleggsfase,
forverring av
trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Trafikkulykker
generelt

Nært Vinjeøra og
generelt hele linjen.
Busslomme punkt
2500 og 2600.

Selv om trafikksikkerheten er ment å bedres med ny E39
alternativ 1 mot eksisterende E39, blir det likevel et
Krysningspunkter.
utfordrende område:
Spesielt punkt ved
- Det blir et helt annet sentrum med 80km/t og økt ÅDT,
Stormyra, busslomme
spesielt sårbart for myke trafikanter.
ved punkt 2500 og
- Ideelt sett er det litt for mange krysningspunkter til linje i
2600 (betjener skole
høy fart.
og nedre del
- Landbruksmaskiner som ikke oppnår samme hastighet
Vinjeøra).
kan medføre farlige situasjoner (dersom gårdsbruk legges
ned, kan det bli økt trafikk med landbruksmaskiner fra
nabobygder som skal ha leiejord).

Miljø: Avgrenset til påkjørt rovdyr.

Middels

Middels

Framkommelighet: Normalisering av veg
vil kunne oppnås etter relativt kort tid.

Det er vurdert særlig stor risiko forbundet med at
anleggsarbeid vil pågå i nærhet til 3.person og
skoler/barnehager.

Tosidige busslommer
forverrer situasjonen. Har
etter SVV sine håndbøker
Med stort påtrykk, så har
Har vært et omdiskutert tema. Viktig lokalsak.
Risiko for at utbyggingen kan påvirke
med ÅDT og barn i området
SVV omgjort gjensidige
Sårbar sak da ny veg med høy hastighet og
trafikksikkerhetssituasjonen for barnehage og skole (barnevært akseptabelt.
busslommer på Haukås og
forventet økning ÅDT i tettstrøk gjør at
og ungdomsskole) i nærområdet negativt. Kan påvirke
Staurset, til SVV starter med
lokalsamfunnet opplever området som mindre
både i anleggs- og driftsfase.
Store maskiner og
parsell. Påvirker litt
trygt å bo i. Kan øke risiko for liv og helse
anleggsvirksomhet,
sikkerhetssituasjonen med
spesielt mot myke trafikanter.
I anleggsfase kan det være fare for konflikt med barn på vei
manglende
ferdig veg til det bedre.
til barnehage/skole. Fare for påkjørsel. Det kommer
sikkerhetsbarrierer og
skolebarn helt fra Staurset til Vinjeøra med skoleskyss, som
informasjon.
sannsynligvis plukkes opp langs hovedvegen.

Hjortevilt tas som eget tema i prosjekteringsfasen og
ifm. utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.

Liv og helse: Kan medføre trafikkulykke
med noen drepte eller alvorlig skadde.

Høy

Eksempel med Valsøya hvor det ble en stor sak
mtp trafikksikkerhet og skolebarn, foreldre i stor
protest. Ubehagelig med media.

Middels

Lav

Middels

Sannsynlighet vurderes til høy, oftere enn 1 gang
i løpet av 10 år.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser, eksempel fra akutt utslipp
trafikkulykke.

Middels

Middels

Høy usikkerhet på dette punktet, det er behov
Tar inn all lokalkunnskap fra dedikerte gårdbrukere med
for ytterligere kartlegging av hvor viltet trekker.
mye kompetanse, sammen med kommunen og
prosjektets viltressurser. Resultatet vil bli et sett av
Viltressurser har sendt kommentar ift. bredde på
tiltak, eks:
utflatingsfelt.
skilte, digital belysning, viltgjerde i visse soner (profilnr),
legge tilrette for viltkryssinger der det er god sikt
(bevisst måte å gjøre det på ift. å tilrettelegge for der
det er naturlig for viltet å ønske å passere). Bredde på
utflatingsfelt.

Alternativ 1 er i grensesnitt til lokalsamfunn og
sentrumsområdet, det reiser seg derfor en del
usikkerheter ift. potensiell konflikt med
3.person.
Vurderes til middels kunnskapsstyrke og
usikkerhet på nåværende tidspunkt.

Framkommelighet: Lokale konsekvenser
dersom veg stenges i kort periode etter
trafikkulykke.

Kartlegge bevegelsesmønster til skolebarn.
Må ivareta barn og skoleunger i anleggsperioden.
Egne sikkerhetsdager på skoler og grendehus.
Sikre anleggsområde etter arbeidsdag.
Informasjon til skolebarn og beboere. Fokus på store
maskiner og anleggsvirksomhet, sikkerhetssoner.
Tilnærming: Skape en forståelse.

Farlige situasjoner med
krysningspunkt i høy fart.
Landbruksmaskiner bruker E39 er videreført som gang
veien (ikke forbudt).
og sykkelveg opp til kirken i
Selv om trafikksikkerheten er ment å bedres
regulert byggeplan.
mot eksisterende E39, blir det et helt annet
6% stigning ned bakke, kan
sentrum med 80km/t sone. Myke trafikanter
medføre økt fart over
Sykkelturismen kan foregå
spesielt er sårbar i møte med kjøretøy i høy fart
fartsgrensen.
etter dagens E39 i
når veg legges såpass tett innpå tettstedet.
fremtiden, uten å måtte
Konflikt med myke
sykle på ny E39 alternativ 2.
trafikanter.
Møteulykke, utforkjøring,
forbikjøring.

Høy

Det er totalt 6stk politirapporterte
personskadeulykker i 10- årsperioden 2011-2020
innenfor området med eksisterende E39
(vegkart.no).
Vurderes til å kunne skje trafikkulykke oftere enn
1 gang i løpet av 10 år.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Middels

Middels

Miljø: Eks akutt utslipp kan medføre
alvorlig skade som kan ta tid å rette opp.
Framkommelighet: Kan medføre stengt
veg fra kortere til lengre periode.

Middels

Middels

Det vises til historiske ulykkestall i
risikovurderingen. Ny veg skal bli sikrere enn
dagens E39. En usikkerhetsfaktor er hvorvidt økt Alternativ 2 vil være et avbøtende tiltak for alternativ 1
trafikk på ny E39 mot dagens ÅDT vil påvirke
mtp. trafikksikkerhet.
trafikksikkerhetsbildet på veg i høy fart nært
tettsted.

ID

32a

28a

Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 1

Alternativ 1

Tema

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Trafikkulykke myke
Trafikksikkerhet trafikanter ny GS vei
Vinjeøra

Trafikksikkerhet

Transport av farlig
gods

Lokasjon

Ny GS vei

Generelt hele veien

Farebeskrivelse

Årsaker

Det er besluttet etablering av ny GS vei.
En blanding av gjennomkjøringstrafikk, spesielt
tungtransport, og lokaltrafikk kan være uheldig for myke
trafikanter. I tillegg har alternativ 1 nærføring til Vinjeøra. Flere konfliktpunkt mellom
Dette øker trolig antall konflikter mellom myke trafikanter myke og harde trafikanter
(fotgjengere og syklister) og øvrig trafikk sammenlignet
med alternativ 2. I alternativ 1 introduseres to lokale kryss
(som ikke implementeres i alternativ 2).

Det går mye transport av farlig gods på veiene: gass,
drivstoff, ammoniakk. Stor konsekvens dersom en ulykke
med farlig stoff inntreffer gjennom tett bebyggelse og
sentrumsområde.

Eksisterende
barriere/Tiltak

-

Sårbarhetsvurdering

Myke trafikanter er sårbar i møte med
motorkjøretøy i høy hastighet.

Sannsynlighet

Middels

Begrunnelse

Vurderes til middels sannsynlighet 1 gang i løpet
av 10 år eller sjeldnere. Sykkeltrafikken er
hovedsakelig lokal.

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Begrunnelse

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Middels

Middels

Mangler tegningsunderlag som viser inntegnet
GS veg.

Skille med fysisk barriere mellom myke trafikanter
(gående og syklende) og harde trafikanter.

Middels

Høy

Høy usikkerhet om hendelsen vil inntreffe.
Kunnskapsstyrken om farlig gods og forventning
til fremtidig tungtransport andel av ÅDT.

Det anbefales at dess mer transport av farlig gods en
kan legge utenom tettstedene, dess bedre. Vil være
avbøtende tiltak med alternativ 2.

Middels

Høy

Det er høy usikkerhet om hendelsen vil inntreffe
og hvor sårbare eventuelt resipientene er da
informasjonsgrunnlag er mangelfullt.

Liv og helse: Kan medføre ulykke med
noen drepte eller alvorlig skadde for
myke trafikanter. Det er 80km/t gjennom
Vinjeøra.
Middels

Ikke aktuell

Lav

Miljø: Ikke aktuell
Framkommelighet: Åpen veg, men
redusert framkommelighet, ingen
konsekvenser for samfunnet.
Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.

Kollisjon, utforkjøring,
tankbilvelt. Viltkryssing,
hopper inn på veibanen.
6% stigning ned bakke, kan
medføre økt fart over
fartsgrensen.

Det vil være sårbart med en slik hendelse
grunnet veg går gjennom tettsted og vil kunne
ramme lokalsamfunn. Vil kunne ramme liv og
helse, miljø og framkommelighet med stengt
veg i lengre periode avhengig av konsekvens.

Middels

Det vil alltid være en risiko knyttet til transport
av farlig gods. Sannsynlighet vurderes til middels,
1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere.

Middels

Middels

Middels

Miljø: Alvorlig skade med konsekvenser
som vil ta noe tid å rette opp.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode, og begrensede
omkjøringsmuligheter.
Liv og helse: Hendelse uten noen drepte
eller alvorlig skadde.

29a

30a

Alternativ 1

Alternativ 1

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Forurenset grunn

Fall fra høyde
(permanent
bergskjæring)

Stormyra

Bergskjæring mellom ,
ca. profil nr. 3400 til
3900.

Det er et eksisterende deponi på Stormyra. Det er risiko for
at forurenset grunn under anleggsperioden spres til sårbare Anleggsarbeid på forurenset
resipienter, nedbørsfelt til drikkevann, private vannkilder
grunn.
etc.

Fall fra høyde (permanent bergskjæring).

Bratte terrengformasjoner,
skråninger.

-

Funskjonskrav håndbok
N200 som omtaler
sikkerhetsnivå
skjæringstopp/skråning.

Vil være sårbart for resipienter.

Vil isolert påvirke liv og helse.

Middels

Lav

Sannsynlighet vurderes til middels, 1 gang i løpet
av 10 år eller sjeldnere.

Det er ikke stier/turområder i området. Vurderes
at kan skje en gang i løpet av 100 år eller
sjeldnere.

Lav

Høy

Ikke aktuell

Miljø: Kan få omfattende/alvorlig skade
med konsekvenser som vil ta lang tid å
rette opp.

Det skal etableres nye deponiområder i prosjektet, med
deponering av løsmasser og jordmasser.
YM-plan utarbeides i prosjekteringen.

Framkommelighet: Ikke aktuell.
Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Miljø: Ikke aktuell.

Middels

Middels

Det er lite mennesker som beveger seg her.
Vurderes til middels.

Sikres iht. funksjonskrav i håndbok N200.

YM-kartlegging med sjøbekk pågår, og
Klokkarbekken (er en del fisk her).

Det legges inn avbøtende tiltak for å redusere eventuell
skade, spesielt i områder hvor forekomsten av fisk
forsøkes forbedret.

Framkommelighet: Ikke aktuell.

31a

1b

2b

3b

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 2
(tilsvarende som linje
1)

Alternativ 2

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Skred

Skred

Skred

Forurensing fra
anleggsaktivitet
påvirker sårbar
resipient

Utglidning av
løsmasseskjæring/fylling eller
grunnbrudd i
byggefase

Utglidning av
løsmasseskjæring/fylling eller
grunnbrudd i
driftsfase

Utglidning
anleggsfase

Generelt bekker/
vassdrag

Anleggsaktivitet,
anleggsrigg,
Utbyggingen kan medføre risiko for forurensing til en rekke
partikkelspredning,
bekker/side bekker/småbekker/vassdrag, som kan
avrenning med diesel søl fra
true/skade fisk, gyte etc. Det går en bekk med Anadrom
anleggsmaskiner,
fisk fra alternativ 1 til alternativ 2.
forurensede masser/
masseutskifting etc.

Trafikkmengden ÅDT
utløser krav for rensing og
tiltak.
Enkelte steder forsøkes
forekomsten av fisk å
forbedres, mens noen
kvaliteter reduseres som
følge av tiltaket.

Generelt hele linjen

Utglidning i byggefase som følge av utlasting av løsmasser/
mellomlagering av løsmasser.

Utglidning av løsmasseskjæring i driftsfase med utløp mot
trafikert veg.

Geotekniske undersøkelser
og vurderinger. Videre
Manglende oppfølging
prosjektering iht. rutiner og
(entreprenør og byggherre)/
regelverk.
feil i byggefase.

Store nedbørsmengder i
kombinasjon med dårlig
stabilitet, bratt helning.
Klimaendringer.

Ved profil 2880 er det
påvist bløt leire.

Det er funnet bløt leire, dels sprøbruddmateriale under
vegfyllingen. Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale i
borepunktene ovenfor veglinjen.
Det kan skje en naturlig utløst utglidning i terrenget som
kan gå ned til vegen.

Geotekniske undersøkelser
og vurderinger. Videre
prosjektering iht. rutiner og
regelverk.

Terrenghelning og dels bløt
leire i grunnen.
Store nedbørsmengder i
Geotekniske undersøkelser
kombinasjon med dårlig
og vurderinger. Videre
stabilitet, bratt helning og prosjektering iht. rutiner og
grunnvanns-erosjon.
regelverk.
Klimaendringer.

4b

5b

Alternativ 2

Alternativ 2

Skred

Skred

Snø-/ sørpeskred

Steinsprang eller
steinskred i
byggefase

ca. profil nr. 260040000 ,

Skrenter ved profil nr.
2300-2400 og 35003800

Planlagt veg ligger innenfor aktsomhetsområde for
snøskred.

Steinsprang eller steinskred fra terreng

Ekstreme værsykluser.

Blokker som løsner har
utløp mot planlagt veg/
anleggsområde.

Vil isolert ramme miljø. Skade på sårbare
resipienter. Kan true miljø og fisk.

Middels

Vurderes til middels da det er en rekke sårbare
resipienter langs linjen.

Ikke aktuell

Høy

Ikke aktuell

Middels

Middels

Høy

Lav

Framkommelighet: Ikke aktuell.

Handler om hvordan anlegget drives og
Tiltak i grøftene, og sandfang, bidrar til å forbedre
planlegging. Anleggsrigg og massehåndtering er
kvaliteten på vannet som renner til resipienten (selv om
ikke detaljert ut på dette stadiet.
ikke krav grunnet trafikkmengde).

Liv og helse: Større utglidning kan i
ytterste konsekvens medføre tap av
menneskeliv eller alvorlig skadde.

Feil i planlegging/
prosjektering.

Generelt hele linjen

Liv og helse: Ikke aktuell.
Miljø: Kan få omfattende/alvorlig skade
med konsekvenser som vil ta lang tid å
rette opp.

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.

Påvirker, SHA til arbeiderne, økonomi og
fremdrift, og kan utgjøre en risiko ovenfor 3.
part.

Høy

Kan forekomme kommunikasjonssvikt mellom
byggherre og entreprenør i byggefase, eller svikt i
rutiner.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Grunnundersøkelser og boringer er utført med
tiltstrekkelig dekningsgrad mht. utfordringer i
området.

Geoteknisk prosjektering av tiltak i byggeplanfase,
utarbeidelse av graveplan/prosedyrer, og
oppfølgingsrutiner i utførelsesfase

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Påvirker framkommeligheten, utgjøre fare for
trafikant, og 3. part mht. tap av dyrket mark,
eller skade på eidendom.

Liv og helse: Større utglidning kan i
ytterste konsekvens medføre tap av
menneskeliv eller alvorlig skadde.
Lav

Prosjektet bygges iht. regelverk og geoteknisk
prosjektering.

Middels

Lav

Middels

Begrensede omkjøringsmuligheter i driftsfase.

Lav

Sannsynligheten for at en trafikant er på
vegnettet på tidspunktet skredet går, og blir tatt
av (eller kjører inn) i skredet, er relativt lav
(SVV).

Lav

Lav

Lav

Det er gjort geotekniske undersøkelser og det blir
utført geoteknsike beregninger mht. stabilitet.

Middels

Basert på feltkartlegging, og utløpsanalyser
vurderes sansynligheten som lav for at
steinsprang eller steinskredhendelser kan påvirke
byggefase.

Må lage prosedyre på hvordan fyllingen skal bygges
opp.
Selv om det er gjort undersøkelser og
geotekniske vurderinger, vil det fortsatt være en Beregne stabilitet og prosjektere motfylling hvis behov
usikkerhet om hendelsen vil inntreffe.
(neste fase).

Middels

Høy

Middels

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
reguleringsplan/konkurransegrunnlag.

Høy

Lav

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Liv og helse: Ingen drepte eller alvorlig
skadde.

Lav

Middels

I 1881 gikk det et stort flomskred/ sørpeskred
som følge ekstremvær som førte til kollaps av
snødekket på en myr. Myren fremstår pr. idag
som grøftet opp.

Lav

Dokumentasjon av utførte tiltak i byggefase.

Høy

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

Planlagt veg ligger innenfor aktsomhetsområde
for snøskred (NVE). Likevel vurdert som lav (1
gang i løpet av 100 år eller sjeldnere) med
bakgrunn i feltkartlegging og historiske data.
Lav

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Grunnundersøkelser og boringer er utført med
tiltstrekkelig dekningsgrad mht. utfordringer i
området.
Tiltak iverksatt i byggefase ved uforutsette
grunnforhold

Liv og helse: Begrenset utglidning
vurderes til ingen drepte eller alvorlig
skadde.

Siden det er påvist bløt leire kan hendelsen
inntreffe, sannsynlighet vurderes til middels.
Middels

Steinsprang og steinskred kan påvirke
Prosjektering iht. rutiner og
framkommeligheten, SHA til arbeiderne,
regelverk.
økonomi og fremdrift, og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. part

Høy

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Skred på veg påvirker først og fremst
framkommeligheten. Vil være en veldig
begrenset utglidning. Liten påvirkning
framkommelighet.

Snø- og sørpeskred kan påvirke
framkommeligheten og utgjøre fare for
trafikant.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Steng veg fra kortere
til lengere periode, begrensede
omkjøringsmuligheter
Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre ulykke med noen drepte eller
alvorlig skadde.

Middels

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Ikke aktuell.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

ID
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Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 2

Tema

Skred

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Steinsprang eller
steinskred i
driftsfase

Lokasjon

Skrenter ved profil nr.
2300-2400 og 35003800

Farebeskrivelse

Steinsprang eller steinskred fra terreng

Årsaker

Blokker som løsner har
utløp mot ny veg.

Eksisterende
barriere/Tiltak

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.

Sårbarhetsvurdering

Steinsprang og steinskred kan påvirke
framkommeligheten og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. part

Sannsynlighet

Lav

Begrensede omkjøringsmuligheter

7b

Alternativ 2
(tilsvarende som for
alternativ 1)

Skred

Ustabil grunn/ fare
for utglidning av
vegbanen

Stormyra og
skjæringene

Dårlig masseutskiftning kan medføre at veibanen sprekker
opp, som følge av deformasjon i fyllingene. Ved Stormyra
skal det gjøres fylling på torv. Det er risiko for brudd under
arbeidet.

Ikke god nok
masseutskiftning.

-

Det er risiko for ustabil grunn, utglidning ved skjæringene
under utbygging.

En eventuell utglidning påvirker først og fremst
framkommeligheten. Sannsynligheten for at en
trafikant er på vegnettet på tidspunktet med
utglidning av vegbanen, og blir tatt av (eller
kjører inn) i utglidningen, er relativt lav (SVV).

Begrunnelse

Basert på feltkartlegging, og utløpsanalyser
vurderes sansynligheten som lav for at
steinsprang eller steinskredhendelser kan påvirke
driftsfase.

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Begrunnelse

Kunnskapsstyrke

Usikkerhet

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Høy

Lav

Skredfarevurdering utføres av fagkynding mht.
aktseptkriterier som oppsummerers i
ingeniøregologisk rapport (ferdigstilles starten
av 2022).

Skredfare omtales i ingeniørgeologisk rapport til
konkurransegrunnlag.

Høy

Middels

Hendelsen har hendt før i andre infrastruktur
byggeprosjekter. Kunnskapsstyrke om
grunnforhold og byggemetode er god, det er
usikkert om hendelsen vil inntreffe.

For byggeplan utarbeides en egen prosedyre for
masseutskiftning.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre ulykke med noen drepte eller
alvorlig skadde.
Middels

Ikke aktuell

Middels

Miljø: Ikke aktuell.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Liv og helse: Ingen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Hendelsen har hendt tidligere i andre prosjekter.
Sannsynlighet settes til middels at kan skje 1 gang
i løpet av 10 år eller sjeldnere.

Lav

Lav

Middels

En eventuelt skred kan medføre stengt veg i tid
etter skredet. I drift kan eksisterende E39,
benyttes for omkjøring.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Det er identifisert to kritiske punkter hvor det kan være
fare for oversvømmelse i lavpunkt.

8b

Alternativ 2

Flom

(1) Mot Stormyra i krysningspunkt mellom alternativ 1 og
Veg er lagt litt lavt.
alternativ 2, er veg lagt noe lavt. Dette kan medføre at med
Veldig slakt fall i
To steder:
vann som renner ned i grøften danner det seg et lavpunkt dimensjonert rør (modellert
(1) Krysningspunkt ved
Oversvømmelse
hvor alt vann samles. Veldig permeabel grunn med sand og
1000mm rør).
Stormyra
lavpunkt/ overvann
grus i krysset.
(2) Korridor
Store nedbørsmengder,
Kårøydalsveien
(2) Ved korridor som krysser Kårøydalsveien. Her er et nytt
intens nedbør,
lavpunkt hvor alt vann samles. Størrelsen på arealet blir
klimaendringer.
ganske stort.

-

Flom vil kunne gi konsekvenser for
framkommelighet, med
framkommelighetsbrudd over et kortere
tidsrom, og for miljøet ved at vannet kan
forurenses når det går over sine bredder.

Punkt 1: Vurder om veg må heves for å ha bedre fall på
røret, slik at vann kan ledes bedre.

Liv og helse: Ikke aktuell.

Middels

Vurdert til høyere sannsynlighet for alternativ 2
enn 1. Flom generelt er ikke et kjent problem.
Sannsynlighet vurderes til 1 gang i løpet av 10 år
eller sjeldnere.

Ikke aktuell

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser, når vann går over sine
bredder og kan dra med seg forurensing
fra vegbanen.

Middels

Middels

Det er utført hydrologiske beregninger og
flomberegninger. Har ikke detaljer på
grunnforhold for hele området.
Usikkerhet knyttet til klimaendringer.

Utbyggingen erstatter gammel vegtrase, som vil
fungere som omkjøring for ny veg.

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Punkt 2: Vil være behov for en stor pumpestasjon. Ved å
etablere skjæringsgrøfter i tillegg begrenser en arealet,
og kapasitetsbehovet for pumpestasjon reduseres.
Kommentar alt 1 vs. alt 2: Stor pumpestasjon koster
mye og energibruk hele levetiden).
Generelt: Erosjonssikring.

Generelt ellers er situasjonen grei, ikke noe spesiell risiko.

Liv og helse: Ikke aktuell.

9b
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Alternativ 2
(tilsvarende som for
alternativ 1)

Alternativ 2

Flom

Uvær

Flom i bekk

Isgang

6stk bekkekryssinger

Det er seks bekkekryssinger på alternativ 2. Fare for at
bekker blir belastet mer enn hva som er naturlig ved store
nedbørsmengder , og vann går utover sine bredder og
medfører oversvømmelse på vegbanen.

Vannføring mellom
nedbørsfelt. Lukket
drenering kan bidra til
vannføring mellom
nedbørsfelt.
Store nedbørsmengder,
intens nedbør,
klimaendringer.

Vann fra/til resipient skal
følge naturlig vannføring.
Dimensjonert med
200årsflom og klimapåslag

Is propper/isgang eller
Samling av is/gjenstander (eksempel trær, grener) som
andre ting som driver setter Veg ligger på en bru (peles),
Gjelder ved bruer over
driver kan sette seg fast under brua på
seg fast under brua.
fundamentering
bekk/elv
pilarer/festepunkter. Det kan lage en slags oversvømmelse
dimensjonert for å ta
og kan medføre risiko for svikt i konstruksjon på brua.
Store nedbørsmengder.
eventuelle is laster.
Flom.

Flom vil kunne gi konsekvenser for
framkommelighet, med
framkommelighetsbrudd over et kortere
tidsrom, og for miljøet ved at vannet kan
forurenses når det går over sine bredder.

Lav

Omkjøringsmulighet kan være begrenset,
dersom også eksisterende E39 er oversvømmet.
For miljø kan normalisering ta lang tid.

Dersom skade på bru vil veg være stengt i
lengre tid. Eksisterende E39 kan brukes som
omkjøringsveg.

Linjen er i aktsomhetsområde for flom (NVE).
Med eksisterende barrierer/tiltak vurderes
hendelsen flom i bekk til lav sannsynlighet, 1 gang
i løpet av 100 år eller sjeldnere.

Ikke aktuell

Middels

Middels

Miljø: Når vann går over sine bredder kan
det dra med seg forurensing fra vegbanen
til sårbare resipienter. Det kan medføre
alvorlig skade med konsekvenser som vil
ta noe tid å rette opp.

Middels

Middels

Hydrologi har beregnet vannmengde som
grunnlag for dimensjonering. Usikkerhet rundt
klimaendringer.

Lav

Høy

Vegvesen har ikke datasett/grunnlagsdata som
heter naturfare i området. Har ikke historiske
data.

Generelt: Erosjonssikring.

Framkommelighet: Stengt veg mens
oversvømmelse pågår, eller begrensede
omkjøringsmuligheter.

Middels

Vurderes til middels sannsynlighet for isgang, 1
gang i løpet av 10 år eller sjeldnere. Det er mer
usikkerhet rundt isgang ved alternativ 2 enn
alternativ 1.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig skadde
dersom det oppholder seg mennesker på
bru (gående, kjøretøy), ved eventuell
svikt i brukonstruksjon.
Middels

Lav

Middels
Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Definer kotehøyde på bru, så bru får tilstrekkelig høyde
over elva.
Myke kanter/overganger på konstruksjon mot elva.

Framkommelighet: Stengt veg lengre
periode. Omkjøring via eksisterende E39.
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Alternativ 2

Uvær

Glatt vegbane

Generelt hele linjen

Ved lokale (plutselige) temperaturforandringer kan
vegbane bli glatt. Stor forskjell på stigning med alternativ 1
ca. 6% kontra alternativ 2 ca. 3%. Slakere stigning
alternativ 2. Bedre linjeføring og færre kurver. Alternativ 2
gir en fordel mtp. uvær.
Veldig skiftende klima en må ta hensyn til. Faren er
overgangen med værskille som kommer veldig fort, fra
høydedragene øst og sjø vest.

12b

13b

Alternativ 2

Alternativ 2

Annen naturfare

Annen naturfare

Isnedfall

Ustabil bergskjæring
i byggefase

Bergskjæringer
mellom Fjelnabru og
Barhals.

Bergskjæringer
mellom Fjelnabru og
Barhals.

Isnedfall fra bergskjæringer mellom Fjelnabru og Barhals

Liv og helse: Kan medføre ulykke med
drepte eller alvorlig skadde.
Stigning.
Skiftende karakter
vinterværmessig. Frost på
kveld, neste dag mildvær.
Regn på frost.

-

Fremkommelighet påvirkes ved eventuell
trafikkulykke, eller behov for
strøing/vedlikehold.

Middels

Klima i området preges av hyppig skiftende
karakter vinterværmessig. Vurderes til middels,
en gang ila 10 år eller sjeldnere.

Middels

Middels

Middels

14b

Alternativ 2

Iskjøving løsner i
mildværsperioder

Funksjonskrav til
bergskjæringene i håndbok
Påvirke framkommelighet i kortere periode, og i
N200 som legger føringer
ytterste konsekvens ramme liv og helse
for sikkerhetsnivået i
skjæringene.

Vurdert til middels.

Middels

Middels

Moderat iskjøving i eksisterende bergskjæringer

Høy

Middels

Kartlegging i felt ifm. planlegging/ prosjektering.

Håndteres gjennom rutiner i byggeplanfase (bla.
utforrming av berskjæringer), og oppfølging i
byggefase.

Høy

Middels

Kartlegging i felt ifm. planlegging/ prosjektering.

Håndteres gjennom rutiner og prosjektering i
byggepfase.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Bred grøft (7m) og bred hylle (8m) reduserer
sannsynligheten for at isnedfall treffer veg.

Middels

Ikke aktuell

Lav

Manglende oppfølging
(entreprenør og byggherre)/
feil i byggefase.

Miljø: Ikke aktuell.

Håndteres gjennom prosjektering i byggefase.

Framkommelighet: Åpen veg, men
redusert framkommelighet.
Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.

Manglende oppfølging
Prosjektering iht. rutiner og
(entreprenør og byggherre)/
regelverk.
feil i byggefase.

Feil i planlegging/
prosjektering.
Bergskjæring med potensiale for
totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig sprekkeorientering
medfører potensiale for planutglidning og kileutglidning.

Middels

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Utglidning fra bergskjæring påvirker SHA til
arbeiderne, økonomi og fremdrift, og kan
utgjøre en risiko ovenfor 3. part.

Middels

Forutsetninger for at utglidninger kan inntreffe.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

Manglende arbeids-sikring

Bergskjæringer
mellom Fjelnabru og
Ustabil bergskjæring
Annen naturfare
Barhals.
i driftsfase

Driftsvedlikehold med strøing.
Skilte faren.

Middels

Slakere stigning alternativ ved 2.

Feil i planlegging/
prosjektering.
Bergskjæring med potensiale for
totalstabilitetsutfordringer. Ugunstig sprekkeorientering
medfører potensiale for planutglidning og kileutglidning.

Miljø: Kan medføre større miljøskader
dersom eventuell akutt utslipp ved
ulykke.

Prosjektering iht. rutiner og
regelverk.
Ingeniøregologisk
oppfølging i byggefase m.
utvidet kontroll
Dokumentasjon av
permanent bergsikring

Utglidning fra bergskjæring påvirker
framkommeligheten og kan utgjøre en risiko
ovenfor 3. part.
Begrensede omkjøringsmuligheter i driftsfase.

Liv og helse: Kan i ytterste konsekvens
medføre noen drepte eller alvorlig
skadde.
Middels

Forutsetninger for at utglidninger kan inntreffe.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.
Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode.

ID
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Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 2

Tema

Annen naturfare

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Skogbrann/
lyngbrann

Lokasjon

Farebeskrivelse

Det er terreng og muligheter for skog-/lyngbrann i området
og langs eksisterende veg. Økt risiko for skog/lyngbrann i
Bruk av anleggsmaskiner.
anleggsfase grunnet bruk av
Tunge maskiner kutter ned
anleggsmaskiner/skogsmaskiner ved avskoging. Risiko er
trær, fliser opp, brann i
Gjelder generelt hele
knyttet til varme, gnister og åpen flamme.
maskiner etc. Lynnedslag.
linjen
Det er litt mer skogsterreng ved alternativ 2, derfor litt mer
aktuell risiko enn for alternativ 1. Kan være aktuelt lengre
nord øst.

16b

17b

Alternativ 2

Alternativ 2 (kun
aktuell for dette
alternativet)

Tilgjengelighet

Redusert tilkomst
for nødetater

Årsaker

Utbyggingen kan påvirke tilgjengelighet ift.
omkjøringsmuligheter ved eventuelt stengt veg i
anleggsperioden. Dette vil kunne påvirke fremkommelighet
Gjelder generelt hele
for nødetater ved eventuell utrykningshendelse.
linjen. Har tilkomst
ved 3000 og flere
Alternativ 2 vil bedre ivareta tilkomst, siden alternativet er
steder.
helt separat fra eksisterende veg som blir omkjøringsveg.
Store fordeler med alternativ 2 siden det er vekke fra
tettbebygd strøk, lite boliger og avkjørsler.

Eksisterende
barriere/Tiltak

-

Klimaendringer kan
medføre tørre perioder.

Anleggsarbeid medfører
stengt veg, eksempel
sprengning.

Sårbarhetsvurdering

Det kan være svært sårbart om hendelsen
inntreffer, og vil avhenge av skadeomfang. Vil
kunne medføre stengt veg og gi langtidsskader
for miljø.

Sannsynlighet

Begrunnelse

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Generelt økende fare (brannvernforeningen.no)
(ikke knyttet spesifikt til dette prosjektet).
Vurderes til middels 1 gang i løpet av 10 år eller
sjeldnere.
Middels

Har lokalt hatt perioder på sommeren, med sterk
varme og tørke over lengre tidsrom enn normalt.

Lav

Middels

Middels

Alternativ 2

Samfunnsviktige
objekter og
virksomheter

Det er noen kraftledninger som krysser/går langs linja. Fare
for konflikt med kabel som medfører brudd i forbindelse
med anleggsgjennomføringen.
Generelt kabler på
strekket

Kabler skades ved
Nettanlegg kommune er mindre i konflikt linje 2, litt mindre anleggsarbeid/ omlegging.
omfattende med flytt alt 2.
Tele: Går nesten utenom hele veien og er ikke i konflikt
med alt. 2.

Utbyggingen kan påvirke risiko i forbindelse med
viltpåkjørsler og gi økt ulykkesrisiko.
Generelt hele linjen.
En god del kryssing
ved Stormyra.
19b

Alternativ 2

Trafikksikkerhet

Viltpåkjørsel dyrket Stor usikkerhet helt
mark
vest. Potensielt mange
kryssinger, men det
har man ikke tall på.
Dyrket mark mellom
alt. 1 og 2.

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

Middels

Høy

Middels

Middels

Usikkert om hendelsen vil inntreffe og eventuell
konsekvens. Kunnskapsstyrke og usikkerhet
settes til middels.

Lav

Høy

Behov for å innhente informasjon om hvor
brønner er lokalisert.

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode, begrensede
omkjøringsmuligheter i anleggsfase.

Lav

Sannsynlighet vurdert til lav, grunnet mulighet for
utrykning fra to lokasjoner, samt god
tilgjengelighet.

Middels

Middels

Lav

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Erfaringsoverføring fra andre prosjekter om beredskap
Svært usikkert om hendelsen vil inntreffe.
og hvordan være føre-var ved eksempel tørre perioder.
Omfang/konsekvenser av en eventuell brann er
også svært usikkert.
Generelt er tiltaket at det må gjøres en vurdering i
anleggsfase ved økt risiko for skogbrannfare .

Miljø: Alvorlig skade med konsekvenser
som vil ta noe tid å rette opp. Eksempel
ved utrykning til trafikkuhell med lekkasje
miljøgifter.

Liv og helse: Minimale konsekvenser liv
og helse.
-

Sårbart for berørt eier.

Høy

Vurderes til høy da det er brønner i området ved
alternativ 2.

Lav

Lav

Ikke aktuell

Linje i konflikt med brønn.

18b

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Dialog med nødetater ved behov for stengt veg.

Framkommelighet: Åpen veg men
redusert framkommelighet.

Forurensing fra anleggsgjennomføring, partikler.
Samfunnsviktige
Ved alternativ 2 er det risiko for å berøre noen private
Konflikt med private Private brønner som
objekter og
brønner. Risiko for at vannkvalitet i brønner forringes, eller Akutt utslipp, diesellekkasje,
brønner
berøres
virksomheter
brønner blir ødelagt.
oljesøl fra ulykke.

Brudd i
kraftforsyning,
og/eller datakommunikasjon

Usikkerhet

Liv og helse: Forsinket utrykning kan i
ytterste konsekvens utgjøre en fare for liv
og helse.

Utbyggingen gir bedre tilkomst for nødetater
ved ferdig utbygging.
Brannvesen er stasjonert to steder
(Kyrksæterøra og Liabø), har tilkomst fra begge
veier.

Kunnskapsstyrke

Liv og helse: Antas å ikke medføre noen
drepte eller alvorlig skadde.

Kanskje størst sannsynlighet i anleggsperioden,
ved eks tørke.

-

Begrunnelse

Konsekvens ved konflikt er at å erstatte eller koble
berørte brønner på kommunalt nett.
Kontakte grunneiere, kartlegge brønner i området som
kan berøres av anleggsarbeidet.

Framkommelighet: Ikke aktuell

Har opprettet dialog med
nettselskaper om
Linjen krysser og går parallelt med regionalnett
omlegging. Er prosjektert og distribusjonsnett. Ved skade kan det medføre
omlegging av kraftnett for
langvarig strømstans.
hele linja.

Liv og helse: Hendelse uten noen drepte
eller alvorlig skadde.
Lav

Er ivaretatt og forventer ingen overraskelser.
Standard arbeid, sannsynlighet settes til lav.
Mindre omfattende flytt enn alternativ 1.

Lav

Ikke aktuell

Lav

Miljø: Ikke aktuell.

Høy

Lav

Kommunen har oversikt over tele. Dialog med
eierne/leverandør er etablert. Godt kartlagt
hvor kraftledninger befinner seg.

Framkommelighet: Ingen konsekvens for
samfunnet.

God planlegging og koordinasjon med relevante
aktører. Kabelpåvisning med netteier før graving.
Rekkefølgekrav: Høyspent må flyttes før tiltak
påbegynnes.

Stormyra lokalkjent område med verdi for hjort,
observeres daglig hjort på begge sider av veien.

Aktivt døgn- og sesongtrekk.

Ettersom Rovatnet og
Daglig trekk mellom Stormyra og til dyrket mark
Vinjeøra sentrum ligger som
(døgntrekket). Aktuelt i dag og etter utbygging. Stormyra
to barrierer for hjorten,
trekkes frem som spesielt område med verdi for vilt, både
antas det at en del hjort
døgntrekk og sesongtrekk. Kan og oppleve vilt nede ved
trekker gjennom ved
Vinjeøra sentrum.
Stormyra og ned til
Rovatnet.
Trolig har alternativ 2 større sårbarhetsområde blant annet
med tenke på dyrka mark på vestsiden av tjernet. På
Vilt trekker ned til beite på
alternativ 2 kan det være høyere sannsynlighet for
innmark.
viltkryssinger, spesielt mellom 2200 og 3000.
Økt trafikk på veg vil antas å
Hvis eks dyr vil ned i fjæra og spise tang, må de krysse
medføre økt ulykkesrisiko.
begge linjene. Forskjell alternativene er mest
Høyere hastighet linje 2 gir
døgnvandringen.
større risiko.

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser.

Det er ikke gjort noen
utflatinger mtp hjort med
fylling. Krysspunkt ved a.
1100 er det ikke gjort noe
tiltak. Kun regulert det som
kreves.

Vil i hovedsak medføre skade på mennesker og
rovdyr. Normalisering av veg vil kunne oppnås
Lagt inn 3m ekstra fylling på
etter relativt kort tid.
skulder for å kompensere
(og evnt buffer).

Høy fart og mye vilt i området (spredd overalt).
Ifølge hjorteviltregisteret er det registrert over
100 hendelser med fallvilt tett på eksisterende
veg siden januar 2020 (tom november 2021).
Antall hendelser med personskade og dødsfall
fremkommer ikke.
Høy

Bedre sikt alternativ 2 er et
avbøtende tiltak (mindre
kurvatur enn alternativ 1).

Statistikk over hjortevilt påkjørsel hendelser
(fallvilt) gir en indikasjon, selv om det ikke er
direkte overførbart til ny linje 2.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Lav

Middels

Miljø: Avgrenset til påkjørt rovdyr.

Middels

Høy

Framkommelighet: Normalisering av veg
vil kunne oppnås etter relativt kort tid.

(Sannsynlighet for påkjørsel vurderes til høy for
begge alternativ. Likevel pekes det på en forskjell:
alternativ 1 har trolig færre viltkryssinger, men
dårligere sikt. Alternativ 2 har trolig høyere
sannsynlighet for viltkryssinger, men det er bedre
sikt).

Kommunen gjorde en kartlegging i 2005 med
oversikt over trekkrutene, det er skissert ut
Prosjekt med sporing når snø kommer, i samarbeid med
spesielle områder hvor det er funksjonsområde. grunneiere. Sjekk ut eksisterende prosjekt (2005) hvor
det er en del data.
Har utstyrt en del hjort med GPS, kan bidra til
økt kunnskap. Erfaringsdeling med prosjekt.
Det vil utføres ytterligere viltkartlegging. Særmøte med
kommune, grunneier om alternativene og tiltak. Må
Høy usikkerhet på dette punktet, det er behov avklare drift/ driftskontraktene slik at det ikke oppstår
for ytterligere kartlegging av hvor viltet trekker.
konflikt med grunneiere.
Ta en avsjekk på om prosjektet oppfyller indeks i
Det er forskjell på alternativ 1 og 2 på vestsiden
veilederen.
av fjellet. Mer usikkerhet til alternativ 2

Tiltak foreløpig uavklart.
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Alternativ 2

Trafikksikkerhet

Viltpåkjørsel
gjengrodd areal

Generelt hele linje

Anleggsbelte er et midlertidig erverv (legges gjerne ut 2530m). Arealet tilbakeføres til grunneier etter at
Manglende barrierer for å
veganlegget er ferdig. Området som skal lånes i
kanalisere viltet.
Rettere veglinje og utvidede Vil i hovedsak medføre skade på mennesker og
anleggsfasen kan potensielt påvirke fremtidig risiko for
siktesoner (gir større
rovdyr. Normalisering av veg vil kunne oppnås
hjortevilt påkjørsel. Etterhvert som gjengroingsfase foregår
Gjengroing av skog fra
kontroll på viltet).
etter relativt kort tid.
vil sikt stadig bli dårligere med økt risiko for viltpåkjørsel ervervet grunn inn mot veg
som følge av dårligere sikt og vilt trekker nærmere/vil
krysse veg.

Risiko for at utbyggingen kan påvirke
trafikksikkerhetssituasjonen for barnehage og skole (barneog ungdomsskole) i nærområdet negativt. Kan påvirke
både i anleggs- og driftsfase.
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Alternativ 2

Påvirker skole/
I anleggsfase kan det være fare for konflikt med barn på vei
barnehage negativt
til barnehage/skole. Fare påkjørsel. Det kommer skolebarn
Trafikksikkerhet
anleggsfase,
Generelt hele strekket
helt fra Staurset til Vinjeøra med skoleskyss, som
forverring av
sannsynligvis plukkes opp langs hovedvegen. Det er i dag
trafikksikkerhet
tosidig busslomme ved Barhalsbekken (skal i tiltaket endres
til ensidig busslomme og gangforbindelse under E39).
Enklere å håndtere i drift- og anleggsfase ved alternativ 2,
som ikke har umiddelbart grensesnitt der.

Tosidig busslomme
anleggsperiode forverrer
situasjonen.
Store maskiner og
anleggsvirksomhet,
manglende
sikkerhetsbarrierer og
informasjon.

Høy fart og mye vilt i området. Det skjer mange
trafikkulykker og dødsfall per år i Norge grunnet
påkjørsel vilt.
Middels

Hjortevilt tas som eget tema i prosjekteringsfasen og
ifm. utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Lav

Middels

Faren vil øke på sikt, med mindre ny veg påvirker
hjortens måte å vandre på. Hjort har begrenset
med alternative ruter her i området.

Miljø: Avgrenset til påkjørt rovdyr.

Middels

Middels

Framkommelighet: Normalisering av veg
vil kunne oppnås etter relativt kort tid.

Høy usikkerhet på dette punktet, det er behov
Tar inn all lokalkunnskap fra dedikerte gårdbrukere med
for ytterligere kartlegging av hvor viltet trekker.
mye kompetanse, sammen med kommunen og
prosjektets viltressurser. Resultatet vil bli et sett av
Viltressurser har sendt kommentar ift. bredde på
tiltak, eks:
utflatingsfelt.
skilte, digital belysning, viltgjerde i visse soner (profilnr),
legge tilrette for viltkryssinger der det er god sikt
(bevisst måte å gjøre det på ift. å tilrettelegge for der
det er naturlig for viltet å ønske å passere). Bredde på
utflatingsfelt.

Liv og helse: Kan medføre trafikkulykke
med noen drepte eller alvorlig skadde.
Med stort påtrykk, så har
SVV omgjort gjensidige
Har vært et omdiskutert tema. Viktig lokalsak.
busslommer på Haukås og
Alternativ 2 trekker trafikken vekk fra dagens
Staurset, til SVV starter med
løsning med veg i tettstrøk. Mer sårbart i
parsell. Påvirker litt
anleggsfase enn i driftsfase for lokalsamfunn.
sikkerhetssituasjonen med
ferdig veg til det bedre.

Middels

Eksempel med Valsøya hvor det ble en stor sak
mtp. trafikksikkerhet og skolebarn, foreldre i stor
protest. Ubehagelig med media.
Sannsynlighet vurderes lavere for alternativ 2, da
veilinjen er trukket vekk fra sentrumsområdet.

Middels

Lav

Middels

Miljø: Liten lokal skade uten særlige
konsekvenser, eksempel fra akutt utslipp
trafikkulykke.
Framkommelighet: Lokale konsekvenser
dersom veg stenges i kort periode etter
trafikkulykke. Eksisterende E39 kan
brukes til omkjøring.

Middels

Lav

Alternativ 2 vurderes som mindre usikkert (enn
alternativ 1) grunnet det ikke er i grensesnitt
med lokalsamfunnet i driftsfase, da veglinjen
trekkes lengre vekk fra sentrumsområdet.

Kartlegge bevegelsesmønster til skolebarn.
Må ivareta barn og skoleunger i anleggsperioden.
Egne sikkerhetsdager på skoler og grendehus.

Lurt å være på informasjon mot skoleunger og beboere.
Behov for økt kunnskap om bevegelsesmønster
Fokus på store maskiner og anleggsvirksomhet,
lokalsamfunn som grunnlag for tiltak i driftsfase.
sikkerhetssoner. Vi er offensiv mtp informasjon.
Tilnærming: Skape en forståelse.

ID
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Arbeidspakke
(delstrekk)

Alternativ 2

Alternativ 2

Alternativ 2

Tema

Trafikksikkerhet

Uønsket hendelse
(hva skjer)

Trafikkulykker
generelt

Syklister på ny E39,
Trafikksikkerhet
konflikt med
kjøretøy

Trafikksikkerhet

Transport av farlig
gods

Lokasjon

Krysningspunkter.
Spesielt punkt ved
Stormyra.

Ny E39

Generelt hele veien

Farebeskrivelse

Alternativ 2 trekker veglinjen vekk fra sentrumsområde.
Alternativ 2 er sammenlignet med alternativ 1 et rettere
strekk enn alternativ 1 og har bedre sikt. En ny risiko er at
slike strekninger innbyr til forbikjøring, spesielt forbi tunge
kjøretøy.
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Alternativ 2

Alternativ 2

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Forurenset grunn

Stormyra, profil nr.
1800.

Eksisterende
barriere/Tiltak

Sårbarhetsvurdering

Sykkeltrafikk kan forville seg fra Vinjeøra sentrum og
småbåthavnen, til ny E39.

Det går mye transport av farlig gods på veiene: gass,
drivstoff, ammoniakk. Stor konsekvens dersom en ulykke
med farlig stoff inntreffer gjennom tett bebyggelse og
sentrumsområde.

Sannsynlighet

I alternativ 2 vil myke
trafikanter ha et tilbud i
Vinjeøra som er lik dagens
Syklister tenker at ny E39 er
situasjon, men med
raskeste vei.
betydelig lavere
trafikkmengder (kun
lokaltrafikk) på gammel
E39.

Kollisjon, utforkjøring,
tankbilvelt. Viltkryssing,
hopper inn på veibanen.
Slakere stigning enn
alternativ 1.

Det er et eksisterende deponi på Stormyra. Det er risiko for
at forurenset grunn under anleggsperioden spres til sårbare
resipienter, nedbørsfelt til drikkevann, private vannkilder
Anleggsarbeid på forurenset
etc.
grunn.

Føringer om å i framtiden
legge hovedfartsåren
utenom tett bebyggelse
strøk/boligområder, også
mtp farlig gods.

Myke trafikanter er sårbar i møte med
motorkjøretøy i høy hastighet.

Det vil være sårbart med en slik hendelse
grunnet veg går gjennom tettsted og vil kunne
ramme lokalsamfunn. Vil kunne ramme liv og
helse, miljø og framkommelighet med stengt
veg i lengre periode avhengig av konsekvens.

Begrunnelse

Konsekvens Liv og helse

Konsekvens Miljø

Konsekvens
Framkomm
elighet

Det er totalt 6stk politirapporterte
personskadeulykker i 10- årsperioden 2011-2020
innenfor området med eksisterende E39
(vegkart.no).

Farlige situasjoner med
krysningspunkt i høy fart

Situasjonen rundt trafikksikkerhet vil bli bedre
Det tilrettelegges for
med alternativ 2 enn dagens situasjon.
forbikjøringsmuligheter,
Landbruksmaskiner bruker
Alternativ 2 er og bedre mtp. trafikksikkerhet
hvor siktforholdene er gode
Det er også flere krysningspunkter ved alternativ 2, men
veien (ikke forbudt).
mot 3.person enn alternativ 1 (se egen ID). Ved
nok til at forbikjøring kan
færre enn ved alternativ 1.
eventuell trafikkulykke kan eksisterende veg
skje på en sikker måte.
Utfordring kan være dersom gårdsbruk legges ned, det
Møteulykke, utforkjøring,
benyttes for omkjøring,
kommer leiejord og det kommer inn landbruksmaskiner fra
forbikjøring.
nabobygder. Kan medføre farlige situasjoner, de oppnår
ikke samme hastighet.

For tungtransport er alternativ 2 en stor fordel, unngå tett
bebyggelse, i tillegg er stigning og kurvatur bedre
trafikksikkerhetsmessig.
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Årsaker

Middels

Middels

Middels

Alternativ 2 er vurdert til mye mer trafikksikker
enn dagens situasjon.
Vurderes til å kunne skje en trafikkulykke en gang
i løpet av 10 år eller sjeldnere.

Lav

Lav

Det vil alltid være en risiko knyttet til transport
av farlig gods. Sannsynlighet vurderes til 1 gang i
løpet av 100 år eller sjeldnere.

Bergskjæringer

Fall fra høyde (permanent bergskjæring).

Usikkerhet

Begrunnelse (kunnskapsstyrke, og usikkerhet)

Forslag til tiltak og mulig oppfølging

Miljø: Eks akutt utslipp kan medføre
alvorlig skade som kan ta tid å rette opp.

Middels

Middels

Det vises til historiske ulykkestall i
risikovurderingen. Ny veg skal bli sikrere enn
dagens E39. Usikkerhetsfaktoren ligger trolig i
trafikkulykke grunnet vilt (egen ID).

Alternativ 2 vil være bedre fremfor alternativ 1 mtp.
trafikksikkerhet.

Framkommelighet: Kan medføre stengt
veg fra kortere til lengre periode.

Liv og helse: Kan medføre ulykke med
noen drepte eller alvorlig skadde for
myke trafikanter.
Middels

Ikke aktuell

Lav

Miljø: Ikke aktuell

Det vil bli skiltet sykkelvei gjennom Vinjeøra.
Skilte at sykling ikke tillat ny E39.
Middels

Lav

Mangler tegningsunderlag som viser inntegnet
GS veg.

Middels

Høy

Høy usikkerhet om hendelsen vil inntreffe.
Kunnskapsstyrken om farlig gods og forventning
til fremtidig tungtransport andel av ÅDT.

Middels

Høy

Det er høy usikkerhet om hendelsen vil inntreffe
og hvor sårbare eventuelt resipientene er da
informasjonsgrunnlag er mangelfullt.

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

I alt. 2 har vi mulighet å gjøre tiltak i eksisterende E39
som bedrer situasjonen:
Sette ned fartsgrensen gjennom Vinjeøra og sette opp
fartsdumper.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.

Middels

Middels

Middels

Alternativ 2 har slakere stigning enn alternativ 1
og unngår tett bebyggelse.

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

Det anbefales at dess mer transport av farlig gods en
kan legge utenom tettstedene, dess bedre. Vil være
avbøtende tiltak med alternativ 2.

Framkommelighet: Stengt veg fra kortere
til lengre periode, og begrensede
omkjøringsmuligheter.

Liv og helse: Hendelse uten noen drepte
eller alvorlig skadde.
-

Vil være sårbart for resipienter.

Høy

Veg alternativ 2 legges rett over området med
forurenset grunn, deponi. Sannsynlighet vurderes
til høy.

Lav

Høy

Ikke aktuell

Faren gjelder for begge alternativ, men vurderes til høyere
risiko for alternativ 2 grunnet veg legges rett over området.

Fall fra høyde
(permanent
bergskjæring)

Kunnskapsstyrke

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Det vurderes at faren for alvorlige ulykker
gjennom Vinjeøra vil reduseres i alternativ 2
sammenlignet med alternativ 1. Vurderes til lav
sannsynlighet 1 gang i løpet av 100 år eller
sjeldnere.

Begrunnelse

Miljø: Kan få omfattende/alvorlig skade
med konsekvenser som vil ta lang tid å
rette opp.

Det skal etableres nye deponi områder i prosjektet, med
deponering av løsmasser og jordmasser.
YM-plan utarbeides i prosjekteringen.

Framkommelighet: Ikke aktuell.

Bratte terrengformasjoner,
skråninger.

Funskjonskrav håndbok
N200 som omtaler
sikkerhetsnivå
skjæringstopp/skråning.

Vil isolert påvirke liv og helse.

Lav

Det er ikke stier/turområder i området. Vurderes
at kan skje en gang i løpet av 100 år eller
sjeldnere.

Liv og helse: Ulykke med noen drepte
eller alvorlig skadde.
Middels

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Miljø: Ikke aktuell.

Middels

Middels

Det er lite mennesker som beveger seg her.
Vurderes til middels.

Sikres iht. funksjonskrav i håndbok N200.

YM-kartlegging med sjøbekk pågår, og
Klokkarbekken (er en del fisk her).

Det legges inn avbøtende tiltak for å redusere eventuell
skade, spesielt i områder hvor forekomsten av fisk
forsøkes forbedret.

Framkommelighet: Ikke aktuell.
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Alternativ 2

Farer i
omgivelsene og
miljøfarer/
miljøskader

Forurensing fra
anleggsaktivitet
påvirker sårbar
resipient

Utbyggingen kan medføre risiko for forurensing til en rekke
bekker/side bekker/småbekker/vassdrag, som kan
true/skade fisk, gyte etc. Det går en bekk med Anadrom
fisk fra alternativ 1 til alternativ 2.
Generelt bekker/
vassdrag

Vurdert til mer konflikt alternativ 2 enn alternativ 1, men
er liten forskjell mellom alternativene. Er et område for
alternativ 2 som er avsatt til industri (videreføring av
planlinjen i kommunen, som vi ikke vet hva er i dag.)

Anleggsaktivitet,
Trafikkmengden ÅDT
anleggsrigg,
utløser krav for rensing og
partikkelspredning,
tiltak.
avrenning med diesel søl fra
anleggsmaskiner,
Enkelte steder forsøkes
forurensede masser/
forekomsten av fisk å
masseutskifting etc.
forbedres, mens noen
kvaliteter reduseres som
Avrenning fra deponi.
følge av tiltaket.

Liv og helse: Ikke aktuell.
Vil isolert ramme miljø. Skade på sårbare
resipienter. Kan true miljø og fisk.

Middels

Vurderes til middels da det er en rekke sårbare
resipienter langs linjen.

Ikke aktuell

Høy

Ikke aktuell

Miljø: Kan få omfattende/alvorlig skade
med konsekvenser som vil ta lang tid å
rette opp.

Middels

Middels

Lav

Høy

Framkommelighet: Ikke aktuell.

Handler om hvordan anlegget drives og
Tiltak i grøftene, og sandfang, bidrar til å forbedre
planlegging. Anleggsrigg og massehåndtering er
kvaliteten på vannet som renner til resipienten (selv om
ikke detaljert ut på dette stadiet.
ikke krav grunnet trafikkmengde).

LH: Kan være kritisk for liv og helse ved
en ulykke, behov for førstehjelp/akutt
behandling.
27b

Alternativ 2 (kun
aktuell for dette
alternativet)

Manglende dekning
Samfunnsviktige
nødnett og telefon
objekter og
generelt i høyere
virksomheter
skjæringer.

Skjæringer på
strekningen

Risiko for at det ikke er dekning for nødnett og telefon
generelt om det blir dødsoner mellom høye skjæringer.

Dødsoner uten dekning

-

Sårbart dersom det er dødsoner, kan være
kritisk for liv og helse.

Høy

Sannsynlighet settes til høy at kan inntreffe
oftere enn en gang i tiåret inntil usikkerhet er
redusert.

Høy

Høy

Høy

M: Kan påvirke miljø ved ulykke dersom
innsatstid økes betraktelig.
F: Kan påvirke fremkommelighet for
nødetater dersom en ikke får varslet ved
ulykke.

Stor usikkerhet hvordan det er med nødnett og
dekning generelt i høye skjæringer. Hvordan det
ivaretas må kartlegges nærmere.

Sjekkes opp med Telenor. Må legges til rette for
dekning.

