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SAMMENDRAG
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E18/E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet i
Kristiansand kommune er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Hensikten med
ROS-analysen er å identifisere eventuelle farer for brukere av vegen og omgivelsene som følge
av planforslaget.
Det er i analysearbeidet identifisert farer/sårbarheter tilknyttet planområdet og planlagt tiltak for
strekningen mellom Gartnerløkka – Meieriet både for anleggsfase og driftsfase.
En anleggsfase vil for det gjeldende planforslaget medføre en endring for trafikanter og
omgivelser sammenlignet med dagens situasjon, og vil generelt gi en kortvarig økning i risiko i
den aktuelle perioden. Fremkommeligheten for nødetatene under hele anleggsfasen vurderes
som akseptabel.
I driftsfasen vil planforslaget totalt sett bidra til reduksjon i risiko sammenlignet med dagens
situasjon.
I analysearbeidet er det identifisert følgende risikoreduserende tiltak som bør implementeres i
den videre planprosessen:
Anleggsfasen:
Etablering av sperringer mellom anleggsarbeidene og øvrige trafikk.
Synliggjøring av gangfelt med fysisk merking.
Vakthold i begynnelsen av arbeidene for å informere myke trafikanter om endringer i
gang- og sykkelvegesystemet.
Tidsbegrensinger for anleggsvirksomhet.
Informasjon til de berørte omgivelsene i forkant av anleggsarbeidene.
Seksjonsvis spunting på Gartnerløkka.
Stabilisering av bløte jordlagene med kalk/sement. På denne måten kan kulverten på
Gartnerløkka bygges tørt [8].
Prøvespunting for å verifisere installasjonsmetoden for spunt.
Tilrettelagt arbeidsmetode som gir mindre støyeksponering, f.eks. silent piler-metode.
Begrensning av luftforurensing i området under anleggsfasen.
Begrensning av vannforurensing ved å benytte renseanlegg, installere slamavskiller og
oljeutskillere ved behov, kontrollere vannkvalitet før utslipp til bekker og offentlig avløp.
Sikring av toppen av spuntnåler for å unngå fall av spuntnåler under løfteoperasjoner.

Driftsfasen:
Utforming av «utkikkspunktet» på gang- og sykkelvegen mot havneområdet slik at det
ikke inviterer til å bedrive skating eller annen form for aktiviteter som kan medføre
fallulykker.
Trygge kryssing av veg ved busslomme.
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1.

INNLEDNING

1.1

BAKGRUNN OG HENSIKT
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E18/E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet er det
gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Hensikten med ROS-analysen er å identifisere
eventuelle farer for brukere av vegen og omgivelsene som følge av planforslaget.
Plan- og bygningsloven § 4-3 sier følgende om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhet:
«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 126.»
Denne rapporten dokumenterer prosessen og resultater fra ROS-analysen.

1.2

ORGANISERING AV ARBEIDET
Rambølls erfaring er at en god risiko- og sårbarhetsanalyse krever involvering av mennesker som
til sammen har god metodekompetanse, god kompetanse om analyseobjekt og kjennskap til
lokale forhold. ROS er planlagt, ledet og dokumentert av Rambøll Norge AS, Risk Management, i
nært samarbeid med Statens vegvesen og aktuelle parter som blir berørt av plantiltaket. Det er
avholdt følgende møte i arbeidet:
2014-06-03: Arbeidsmøte med Statens vegvesen, Kristiansand kommune, Jernbaneverket,
brannvesenet i Kristiansand og Rambølls øvrige faggrupper. Tema for møtet var oppdatering
av risiko og sårbarhet i anleggsfase og driftsfasen.
Deltakerne på arbeidsmøtet er presentert i tabellen nedenfor.
Tabell 1: Deltakere på arbeidsmøtet 2014-06-03

Navn
Per Qvalben
Jostein Akselsen
Øyvind Haarr
Johnny Flæte

Rolle/fag
Overbrannmester

Silje Storsveen
Kai Midtskogen
Arild Olav Vestbø
Helga Edvardsen Lysgård
Geir-Ove Nordgård
Ernst Pytten
Sverre Daniel Hanssen
Dmitry Polyakov

RAMS/kvalitet
Oppdragsleder
Prosjektering/veg m(FA)
Prosjektstyring/ Faseplan (FA)
Trafikk og skilt (FA)
Geoteknikk (FA)
Risikoanalytiker
Risikoanalytiker

Organisasjon
Statens vegvesen Region sør
Statens vegvesen Region sør
Kristiansand kommune
Kristiandsandsregionen Brann og
Redning IKS
Jernbaneverket
Rambøll Norge
Rambøll Norge
Rambøll Norge
Rambøll Norge
Rambøll Norge
Rambøll Norge
Rambøll Norge

ROS-analysen ble påstartet høsten 2013. 9. november 2013 ble det avholdt analysemøte for
ROS/SHA i anleggsfasen. 3. februar i 2014 ble det lagt frem utkast av rapport for analyse av
driftsfasen som inkluderte flere alternative løsninger. I ettertid er det bestemt å videreføre kun
alternativ B for Gartnerløkka – Kolsdalen, samt den ene løsningen for Kolsdalen – Meieriet. På
analysemøtet 3. juni ble det gjennomgått og oppdatert ROS-analyse for det endelige plantiltaket.

1.3

AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER
ROS-analysen er basert på den foreslåtte reguleringsplanen slik den forelå på analysetidspunktet.
Ved eventuelle vesentlige endringer i grunnlaget må analysen oppdateres.
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Analysen omhandler risiko og sårbarhet i anleggsfase og i driftsfase etter endt utbygging. Dette
innebærer at mulige konsekvenser vurderes for både brukere av vegen og nærliggende
omgivelser.

1.4

FREMGANGSMÅTE OG METODE
Kristiansand kommunes sjekkliste for ROS-analyser i planarbeid er benyttet som utgangspunkt i
analysearbeidet. Ulike potensielle farer/sårbarheter er gjennomgått av en tverrfaglig gruppe.
Metoden er i henhold til NS5814 «Krav til risikovurderinger» og DSBs temaveileder nr. 11
«Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen», og foregår i følgende trinn:
Initiering
Identifikasjon av farer/sårbarheter
Analyse av årsaker, sannsynligheter og mulige konsekvenser
Risikoevaluering
Dokumentering
De aktuelle farene/sårbarhetene for dette spesifikke området er vurdert kvalitativt i tverrfaglig
gruppe. Først vurderes mulige årsaker til uønskede hendelser, deretter sannsynligheter og
mulige konsekvenser. Risiko beskrives i denne rapporten kvalitativt, og evalueres som enten
redusert, uendret eller økt, sammenlignet med dagens situasjon.

1.5

DATA
I ROS-analysen er det benyttet data fra Rambølls og NGIs fagrapporter, samt erfaringer fra
tidligere lignende utbyggingsprosjekter. Det ligger både kvalitative og kvantitative data til grunn
for de vurderingene som er gjort i denne analysen.

1.6

FORKORTELSER
DSB
GS
Hb
KL
NGI
NS
ROS
SHA
SVV

1.7

-

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Gang- og sykkel
Håndbok
Kontaktledning
Norges geotekniske institutt
Norsk standard
Risiko- og sårbarhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Statens vegvesen

REFERANSER
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Rapport risikoanalyse ROS/SHA – Rambøll 2013-09-11
Ingeniørgeologisk rapport til Reguleringsplan E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet– Rambøll,
juni 2014
Planbeskrivelse til detaljregulering E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet, plan 1380 – Rambøll,
2014-08-12
Rapport nummer 20130659 - E39 Gartnerløkka – Meieriet – Hydrogeologisk vurdering av
nye E39, Gartnerløkka – Meieriet seksjonen, Konsekvenser og løsninger – NGI 2013-1007
Geoteknikk, E39 Gartnerløkka – Meieriet, Innledende geoteknisk notat – SVV 2013-0215
Klimatilpasning i Norge – Stortingsmelding nr. 33, (2012-2013)
Transportøkonomisk institutt, 2012 – Trafikksikkerhetshåndboken
Notat G-not-001, Geoteknisk vurdering, E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet – Rambøll
2014-02-28
E39- Gartnerløkka-Meieriet, Lokal luftforurensning, spredningsberegninger – Rambøll, juli
2014.
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2.

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

2.1

VEGSYSTEMET

Figur 1: Dagens vegsystem
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E39 går fra Kristiansand ferjeterminal og vestover, mens E18 kommer østfra gjennom
Baneheitunnelen og avsluttes der E39 kommer opp fra ferjeterminalen ved Rundingen. Andre
viktige vegforbindelser i området er rv. 9 Setesdalsveien og Vestre Strandgate som knytter seg
på E18 ved Gartnerløkka, havna og ferjeterminalen som knytter seg på E39 ved Arkivet og fv.
456 Vågsbygdveien som knytter seg til E39 i Kolsdalen.
På E18 ved Gartnerløkka er det bare av- og påramper østover, og på E39 ved Rundingen er det
bare av- og påramper vestover. Mellom disse rampene går E18 på høybru over jernbaneområdet.
Ved siden av høybrua ligger Vesterveibrua som også går over jernbanen og forbinder med
rundkjøringer i plan disse rampene med hverandre slik at de til sammen gir alle av- og
påkjøringsmuligheter mellom det lokale vegsystemet og E18/E39.
I Kolsdalen er det et omfattende system med fletteløsninger, og ved Kartheikrysset er det
rundkjøringskryss i plan.
E18 og E39 veksler fra firefeltsveg i Baneheitunnelen, og inneholder en splittet løsning med 2 felt
over høybrua og 2 felt over lavbrua (Vesterveibrua). Høsten 2013 ble høybrua tilrettelagt for 3
kjørefelt hvorav to går i østlig retning og ett vestover. Trafikkberegningene bygger på trafikktall
fra da høybrua hadde bare to kjørefelt. Videre er det 4-feltløsning ved Rundingen og Kolsdalen,
egen tofeltstunnel i østgående retning gjennom Hannevikåsen mens vestgående retning går
sammen med Vågsbygdveien i tunnel inn i Hannevikåsen, hvor ett felt splittes og føres sammen
med de to østgående løpene opp mot Kartheikrysset.

2.2

TRAFIKANTSIKKERHET

2.2.1 Trafikkforhold

På strekningen Gartnerløkka – Meieriet er det lange køer i perioder med full stans i
trafikkavviklingen i rushtiden. Det er forventet en betydelig befolkningsvekst i regionen, som vil
forsterke dette trafikkbildet. I 2010 var det ca. 44 000 kjøretøy som passerte Glencore i snitt
hver dag. I Hannevikdalen fordeler trafikken seg mellom fv. 456 til Vågsbygd og E39 vestover
med ca. halvparten av trafikkmengden på hver av vegene. Trafikkutviklingen på hovedvegnettet
de siste årene i Kristiansand vest har vært moderat.
På strekningen er det en del store bedrifter som Glencore og Hennig Olsen Is. Disse genererer
rundt 900 enveis bilturer i rushperiodene morgen og ettermiddag. I tillegg har man ferjetrafikken
som ved anløp på ettermiddagen tilfører rushtrafikken ekstra trafikk. Ferjetrafikken er størst om
sommeren hvor ferjene ofte er fulle. Da kommer det ca. 760 kjøretøy i løpet av en veldig kort
tidsperiode ut på vegnettet ved Gartnerløkka og Arkivet. Dette skaper trafikkavviklingsproblemer
samtidig er det stor trafikk inn på ferjekaia.
Den høye trafikkbelastning gir dårlig framkommelighet i morgen- og ettermiddagsrushet. Det er
spesielt to flaskehalser som peker seg ut som kritiske. Dette er innsnevringene fra 4 til 3 felt på
hver side av dagens høybru. Rundt 2/3 av trafikken skal i dag over høybrua i rushperiodene. Ved
å omgjøre høybrua til 3 smale kjørefelt, hvor 2 kjørefelt går i østlig retning og 1 i vestlig, har
dette bedret trafikkavviklingen i østlig retning, men køen i vestlig retning står fremdeles i
Baneheitunnelen spesielt på ettermiddagen. Løsningen med 3 felt over høybrua er en midlertidig
løsning. Kjørefeltene har redusert bredde og det bør være midtdeler på en så høyt trafikkert veg.
2.2.2 Kollektivtrafikk

Kollektivtransporten går i Vestre Strandgate og over lavbrua ut av byen i retning vestover. Inn til
byen kjører kollektivtransporten ned til krysset ved Arkivet og følger dagens Havnegate fram til
Vestre Strandgate. Langs E39 er det holdeplasser ved Hannevika, Arkivet og i Kolsdalen. I
Kolsdalen fordeler en del av rutene seg til Vågsbygd, mens de øvrige følger opp Hannevikdalen
videre i retning Mandal. Også de regionale rutene følger traséen om Hannevika, mens
ekspressruter kjører E39 direkte til/fra rutebilstasjonen. Busstrafikken på E39 fra vest er den
desidert største. Opp mot 400 busser passerer pr. døgn inn mot sentrum i et tverrsnitt på E39
ved Glencore. På rv. 9 sør for Grim passerer det ca. 150 busser i døgnet mot sentrum.
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2.2.3 Gang- og sykkelveg

Kristiansand er en «sykkelby», og det er et godt nett av gang- og sykkelveger. Innenfor
planområdet er det gang- og sykkelveg fra Tordenskjolds gate i Kvadraturen og vest- og
nordover via kulvert under Gartnerløkka. Langs Vesterveibrua er det fortau og ved Arkivet er det
kulvert under Vesterveien med forbindelse nordover til Møllevannsveien og Grim. Videre vestover
ligger gang- og sykkelvegen langs parken Rundingen med Kragstatuen og parallelt med E39 fram
til Hannevika. Deretter fortsetter gang- og sykkelvegen videre mot Vågsbygd eller tar av på bru
og følger E39 mot vest.
Nasjonal sykkelrute 1 (langs E 39) og sykkelrute 3 (fra ferjeterminalen til Haukeli) er deler av
hovedsykkelvegnett i Kristiansandsregion. Sykkelekspressvegen i Kristiansand er definert fra
Sørlandsparken via Kvadraturen til Kjos i Vågsbygd. Denne har vesentlig høyere sykkeltrafikk
enn det øvrige sykkelvegnettet. Tellinger som Rambøll har utført høsten 2012, viser at det i et
snitt på hovedsykkelvegen ved Arkivet var ca. 1800 gående og syklende til sammen på den
travleste ukedagen (onsdag 5.9.2012). I makstimen mellom klokken 7 og 8 var det ca. 540
gående og syklende på dette stedet.
2.2.4 Ulykker

I femårsperioden 2008-2012 har det skjedd 36 ulykker på strekningen E18/E39 Gartnerløkka –
Meieriet, hvorav 2 dødsulykker og øvrige med lettere skadde. Begge dødsulykkene er
utforkjøringsulykker med MC.
47 % av ulykkene på strekningen er påkjøring bakfra-ulykker. Ellers er det 22 %
utforkjøringsulykker, 11 % feltskifteulykker, 5 % møteulykker og 14 % andre ulykker.
Statens vegvesen har registrert ett ulykkespunkt på strekningen – på E39 ved Meieriet. Alle
ulykkene er med lettere skade, og det er 3 påkjøring bakfra ulykker og en ulykke i forbindelse
med feltskifte.
2.2.5 Beredskap

Ferdselen gjennom Kristiansand foregår i prinsippet på samme hovedstruktur som i 1885. Øst og
vest i Kristiansandsregionen er det parallelt lokalvegsystem med forrige generasjon stamveg,
men dette er ikke tilfelle gjennom Kristiansand. Omkjøringsmulighetene gjennom Kristiansand er
begrenset til lokalvegnettet som er lite egent til omkjøringsveg for store trafikkmengder som i
dag går på E18 og E39. Dette innebærer at hvis det skjer en hendelse på E18/E39 i dette
området som medfører at vegen må stenges, må trafikken dirigeres gjennom dette
lokalvegnettet. Spesielt sårbare punkter er Varoddbrua, Baneheitunnelen, høybrua og forbi
Duekniben som medfører at trafikk må dirigeres via Kvadraturen og boligområdene på Grim og
Tinnheia.

2.3

GEOLOGI OG GRUNNFORHOLD
Store deler av planområdet består av fyllmasser eller bart fjell. Kristiansand kirkegård ligger på
elveavsetninger. Nord for Duekniben går det et belte med breelvavsetning med ukjent mektighet
med orientering mot nordvest. I Kolsdalen og ved Meieriet består løsmassene i stor grad av
friksjonsmasser (sand og grus). I området ved Gartnerløkka består løsmassene av 10-15 meter
tykt sandlag over leire (stedvis kvikkleire) [5].
Berget i nord for Glencore og mot øst er av meget godt kvalitet, med unntak av noen
svakhetssoner [2]. De eksisterende skjæringene like sørvest for Vesterveitunnelen er opp mot 25
meter høye, og er kun sikret med nett og stedvis noen få bolter med trekantskiver.

2.4

TEKNISK INFRASTRUKTUR

2.4.1 I bakken

Det ligger høyspent, lavspent og telekabler i bakken og i fjell. Fjernvarmeanlegg ligger langsetter
traséen fra varmesentralen ved Glencore og bort til Gartnerløkka. Tilknyttet jernbanesporet ligger
det signalkabler i bakken. På bakkeplan står det en trafostasjon for Kvadraturen og Gartnerløkka.
Denne står tett inntil planlagt ny vegtrasé. På Meieriet ligger det blant andre 2 høyspentkabler
som krysser vegen og ligger langs fjellet der tunnelinnslaget er planlagt.
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2.4.2 I luft

Det går to høyspentlinjer i luft over dagens veg. Disse forsyner industriområdet ved Glencore
med strøm.

2.5

BEBYGGELSE OG NÆRMILJØ
I øst er området preget av det brede dallandskapet som møter sjøen. I skråningene ligger
boligområder med innvevd grønnstruktur og vegetasjonskledde heier på hver side som rammer
inn landskapsrommet. Kvadraturen danner en tydelig avgrenset bebyggelse i foten av Baneheia.
Videre vestover danner Duekniben en bratt skrent mot sjøen og havna med vegen nærmest på
en hylle i fjellet. I Kolsdalen er det et åpnere landskapsrom der Ledningedalen strekker seg mot
sjøen og er avgrenset mot vest av Hanneviktoppen med villabebyggelse og tilhørende
grønnstruktur. Fra Hannevika til Meieriet følger vegen bunnen av et daldrag som strekker seg fra
sjøen og vestover. På hver side av dalen er det høye heier med villabebyggelse og tilhørende
grønnstruktur.
Kirkegården ligger tett inn til dagens E39. Statsarkivet – Arkivet med tilhørende park ligger tett
inn til dagens E39 og utgjør ytterkanten av boligområdet Bellevue.
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3.

PLANFORSLAGET
Det planlagte forslaget omfatter en strekning på 3,2 kilometer mellom Gartnerløkka og Meieriet.

Figur 2: Vegløsning til planforslaget
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Det planlegges å legge E18 under Vestre Strandgate/rv. 9 ved Gartnerløkka, men i bru over
jernbanen og krysset ved Arkivet. For å vinne høyde til å komme over jernbanen, løftes
Gartnerløkkakrysset i forhold til dagens nivå, noe som medfører at Vestre Strandgate må løftes
ned mot krysset til Tordenskjolds gate.
Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på bakkeplan over E18 med forbindelse
til E18 i alle retninger. Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre
Strandgate i kulvert. Videre krysser den under E18/E39–kulvert/bru inntil jernbanen, og går
deretter over jernbanen i separat bru. Stigningen opp til sykkelbrua over jernbanen er 10 % over
en strekning på 40 meter.
Gang- og sykkelvegrute fra rv. 9/Setesdalsveien krysser over E18/E39 i egen bru øst for krysset
og føres ned til Tordenskjolds gate mot Markens gate.
Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E18/39 ned til rundkjøringen på nivået under. Her går
Havnegata mot sentrum østover, mens adkomst til ferjeterminal (E39) følger vestover fra
rundkjøringen. Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for en eventuell ny rv. 9trasé.
Nytt jernbanespor føres under E18/E39 og Havnegata til ferjehavområdet for direktetransport av
gods mellom båt og bane.
E39 bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet under Hannevikåsen. I
Kolsdalen vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdveien flettes ut/inn på E39.
Ved Meieriet vil E39 krysse under lokalvegnettet i kulvert, omtrent med dagens terrengnivå og
med ramper vestover fra lokalvegnettet. Nye lokalveger med kryss løftes opp og legges over
kulvertene til E39.
Tunnelene som er nylig bygd i Vågsbygdveiprosjektet (fv. 456) brukes videre i nytt vegsystem.
Hanneviktunnelen for østgående retning mot sentrum legges om til sykkelrute fra Hannevikdalen
til Kolsdalen, hvor denne da møter sykkelpressvegen fra Vågsbygd. Forbindelse gjennom
tunnelen vil gi en rask og effektiv forbindelse til Hannevikdalen. I tillegg opprettholdes
«dagløsning» om Hannevika opp Hannevikdalen som i dag, over E39 – tunnelene.
Hellemyrbakken legges over sykkelvegen i bru. Det gir gode stigningsforhold gjennom
kryssområdet [3].
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4.

IDENTIFISERTE FARER/SÅRBARHETER
Aktuelle farer/sårbarheter er identifisert på bakgrunn av utfylt sjekkliste (se Vedlegg 1).
Farene/sårbarhetene blir beskrevet videre i rapporten som uønskede hendelser, som kan
inntreffe i planområdet. Hver hendelse blir gitt et løpenummer som brukes videre i analysen.

4.1

ANLEGGSFASE
Følgende farer/risikoer er identifisert for anleggsfasen langs stekningen Gartnerløkka – Meieriet:

4.2

ID.
1

Uønskede hendelser
Trafikkulykke i anleggsfase

2

Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase

3

Sprengningsulykke i anleggsfase

4

Utglidning/skade ved forventet vannstandheving

5

Ulykke på anleggsplassen

6

Spredning av forurensede masse og svartelistearter under anleggsfase

7

Ulykke på jernbane i anleggsfase

8

Forurensning i anleggsfase

DRIFTSFASE
Følgende farer/risikoer er identifisert for driftsfase langs strekningen Gartnerløkka – Meieriet:

4.3

ID.
1

Uønskede hendelser
Steinras/steinsprang

2

Utglidning/skade ved forventet vannstandheving

3

Ekstrem nedbør

4

Forurensning i driftsfase

5

Ulykker med motoriserte kjøretøy

6

Ulykke med myke trafikanter

7

Ulykke med farlig gods

8

Ulykke under lek/fritid

9

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

IDENTIFISERTE RISIKO- OG SÅRBARHETSMOMENTER SOM IKKE ER VURDERT
VIDERE
Langs vegtraséen er det en rekke kommunaltekniske anlegg og andre tekniske installasjoner.
Kommunal strømforsyning i området og strømforsyning til Glencore, samt med strømførende
kabler i jernbaneområdet må omlegges i forkant av anleggsarbeidet. I områder hvor
høyspentledninger kommer i konflikt med anleggsarbeidet, må ledningene legges om i støpt
kanal for å redusere sannsynlighet for langvarige strømbrudd. Strømbrudd i korte perioder må
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påregnes på grunn av avkoblinger og innkoblinger av strømforsyning i forbindelse med
omlegginger i planen.
Fjernvarmeledninger kommer delvis i konflikt med nytt veganlegg. Ledningsanlegget kan flyttes
på nordsiden av veganlegget på strekningen Rundingen – Samsen. Dette vil gi større handlefrihet
i byggefasen og ved utvikling av havneområdet.
Vannforsyningen til Vågsbygd må legges om ved Ledningedalen. Dette er en stor vannledning og
viktig for vannforsyningen til industrien, spesielt Glencore, og til Vågsbygd. En slik planlagt
omlegging vil ikke medføre rørbrudd med konsekvenser for Vågsbygd eller Glencore.
Risikoen knyttet til omleggingene vurderes å være mer relevant for en SHA-plan i
byggeplanfasen, siden den berører risikomomenter knyttet til liv og helse til anleggsarbeidere.
Fokus på denne tematikken må ivaretas under hele anleggsfasen.
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5.

ANALYSE AV RISIKO I ANLEGGSFASEN

5.1

TRAFIKKULYKKE I ANLEGGSFASE
Trafikkulykke omfatter kollisjon mellom anleggskjøretøy og vanlige kjøretøy og kollisjon mellom
vanlige kjøretøy. Trafikkaktivitet på Glencore og på Hannevika i forbindelse med bedrifters
virksomheter i området (Statoil, Henning-Olsen Is AS, Aker MH AS).
Grunnlagsinformasjon
Anleggsarbeider tett på eksisterende trafikk vil føre til anleggstrafikk på vegene i området,
samtidig som vegene er åpne for vanlig trafikk. Det vil være anleggstrafikk til og fra riggområdet,
og anleggsavfall skal fraktes ut. Samtidighet av diverse aktiviteter i området vil medføre trange
forhold. Når det gjelder Kvadraturen, skal det også være tilførsel av varer til kjøpesenter tett ved
riggområdet. Det planlegges at under hele anleggsfasen vil det opprettholdes tofeltskjøring i hver
retning mellom Gartnerløkka – Kolsdalen og et felt mellom Kolsdalen – Meieriet. I oppstartsfase
av anleggsarbeid skal Baneheiatunnelen være åpen i en retning i korte perioder. Det skal være
anledning til å benytte omkjøringsmuligheter via Kvadraturen. Denne fasen skal ikke være mer
enn noen netter.
Årsaker
Trafikkulykker kan være sidekollisjon, kollisjon med anleggskjøretøy som kjører ut fra
anleggsplass. Årsak til ulykker kan være vanlige årsaker som uoppmerksomhet, dårlig sikt,
mangelfull sikring mellom anleggsarbeidet og øvrig trafikk, desorientering i forbindelse med
trafikkomlegging eller nye kjøremønstre.
Sannsynlighet
Det planlegges omorganisering av ferjetrafikk, som kan øke trafikkmengden på eksisterende
veger, skape kø på veger og føre til utålmodighet hos bilister. Det kan resultere i
uoppmerksomhet hos bilister og manglende respekt for vikeplikt. Siden trafikkbildet under
anleggsfasen skal endres, så er det naturlig å anta at fartsgrensen skal senkes til 50 km/t.
Stenging av eksisterende og redusert kjørefeltbredde [7] gir større sannsynlighet for
trafikkulykke langs strekningen. Dessuten blir det veldig trangt på Gartnerløkka. Anleggsarbeid
på Kolsdalen – Meieriet fører til økt trafikk i Hanneviktunnelen i begge retninger. Det blir
anledning til å bruke fv. 456 for omkjøring.
Det vurderes at sannsynlighet for kollisjon mellom vanlige kjøretøy og anleggskjøretøy eller
øvrige kjøretøy er høy som følge av at anleggsarbeidet skal foregå tett på eksisterende veger. I
tillegg kan det oppstå påkjørsel bakfra i Baneheitunnelen som følge av endring av kjøremønster
på Gartnerløkka.
Konsekvens
Konsekvens av trafikkulykker og påkjørsel av myke trafikanter endres i utgangspunktet ikke som
følge av planforslaget. En ulykke vil kunne medføre samme konsekvenser om den inntreffer i dag
eller i anleggsfasen. Konsekvens av trafikkulykke kan være både lettere skadd eller alvorlig
skadd. Det skal være omkjøringsmuligheter for nødetatene for å nå ulykkesstedet, med andre
ord skal fremkommelighet for nødetatene vil fortsatt være akseptabel, men noe økt responstid
kan påberegnes.
Vurdering av risiko og endring i av denne som følge av planen
Trafikkbildet vil endres i anleggsfasen, men fremkommelighet for nødetatene vurderes som
akseptabel. På grunn av uoversiktlig trafikkbilde i enkelte områder og eventuelle økninger på
eksisterende trafikknett vurderes samlet sett risiko som økt i anleggsfasen.

5.2

PÅKJØRSEL AV MYKE TRAFIKANTER I ANLEGGSFASE
Hendelsen gjelder for gående og syklende trafikanter.
Grunnlagsinformasjon
Gartnerløkka-krysset er trafikkert. Tordenskjolds gate, Fjellgata, Banehaven og Setesdalsveien
fungerer som gangveger til Grim ungdomsskole.
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Årsaker
Endring i gang- og sykkelmønster kan føre til forvirring hos gående og syklende. Gående og
syklende trafikanter kan følge samme/tidligere mønster av gang- og sykkeltraséer av gammel
vane. Omlegging eller forlengelse av gang- og sykkelveger kan medføre at gående og syklende
tar snarveger. Dette kan resultere i påkjørsel av myke trafikanter. Andre årsaker til hendelsen
kan være distraksjoner, uoppmerksomhet, tretthet, eller mangelfull sikring mellom
anleggsarbeidere og trafikk, m.fl.
Sannsynlighet
Endret gang- og sykkelmønster kan føre til at det oppstår forvirring hos gående og syklende, og
gir økt mulighet for at det benyttes snarveger. Samtidig blir det kort avstand mellom
anleggsarbeid og annet trafikk. Tellinger fra Rambøll viser at det i et snitt på hovedsykkelvegen
ved Arkivet var ca. 1800 gående og syklende til sammen på den travleste ukedagen [3].
I anleggsfasen, før kulverten blir ferdigstilt, vil det ta mye tid for myke trafikanter å ankomme til
Gartnerløkka fra Rundingen. Da må de først følge vegen til Kvadraturen og så benytte av seg
Vestre Strandgate for å gå over på andre siden av byen. Dette gir økt sannsynlighet for at
syklister velger å sykle på vegen, som vil være sterkt trafikkert av kjørende på grunn av endret
kjøremønster. For strekningen Kolsdalen – Meieriet blir det krysning i plan i anleggsfasen.
Oppsummert vurderes anleggsfasen å gi et økt konfliktpotensial mellom myke trafikanter,
anleggstrafikk og øvrig trafikk. Sannsynligheten for hendelsen vurderes som økt sammenlignet
med dagens situasjon.
Konsekvens
Konsekvens av hendelsen endres ikke i utgangspunktet om den inntreffer i dag eller under
anleggsfasen. En ulykke vil kunne få samme konsekvens. Påkjørsel av anleggskjøretøy vil kunne
gi alvorligere skader og i verste fall dødsfall.
Vurdering av risiko og endring i av denne som følge av planen
Gang- og sykkelvegene skal ikke endres vesentlig på denne strekningen. Det blir etablert
midlertidige ruter for gående og syklende trafikanter. Samtidig blir det kort avstand mellom
anleggsarbeid og øvrig trafikk. Trafikkomlegging i forbindelse med faseplaner vil øke
trafikkmengden. Samlet risiko for denne hendelsen vurderes som økt sammenlignet med dagens
situasjon.

5.3

SPRENGNINGSULYKKE I ANLEGGSFASEN
Grunnlagsinformasjon
Det planlegges en del sprengningsarbeid i forbindelse med etablering av 4-feltstunnelen på
strekningen Kolsdalen – Meieriet samt ved Rundingen og dagsone i Kolsdalen.
Årsaker
Menneskelig feil eller feil på utstyr er vanlige årsaker til sprengningsulykker i anleggsfasen.
Sannsynlighet
Sannsynligheten for sprengningsulykker er generelt svært lav. Likevel inntreffer ulykker med
jevne mellomrom. Som følge av dette vurderes sannsynlighet for en sprengningsulykke som økt,
sammenlignet med dagens situasjon, da det ikke sprenges i området i dag.
Konsekvens
Steinsprang som følge av hendelsen kan skade både mennesker, dyr og materiell. Det finnes
eksempler fra nyere tid hvor store steiner på flere kilo blir kastet flere hundre meter fra området.
Konsekvensene kan være svært alvorlige ved slike hendelser.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Det skal sprenges ut rom mellom ferjebakken og jernbanen i forbindelse med anleggsarbeidene.
Det skal også sprenges for å bygge tunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet. Steinsprang som
følge av hendelsen kan skade mennesker. Sannsynligheten for risiko vurderes som økt. Selv om
det foreligger strenge krav til prosedyrer og sikring, kan ulykker fremdeles forekomme.
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Konsekvensene kan være svært alvorlige ved slike hendelser. Den samlede risikoen vurderes
som økt sammenlignet med dagens situasjon.

5.4

UTGLIDNING/SKADE VED FORVENTET VANNSTANDHEVING
Grunnlagsinformasjon
Det er registrert kvikkleire i lokale områder ved Samsen og ved Baneheitunnelen.
Grunnvannstanden i området er registrert ca. mellom kote +3,5 og kote + 0,79 [8]. Det skal
spuntes i området.
Årsaker
Rapporten til NGI [4] har konkludert med at en tett spunt vil avskjære vannbevegelsen fra nord.
Grunnvannstanden nord for spunten vil stige opp mot terrengnivå, mens sør for spunten vil
grunnvannstanden synke mot nivå med sjøen. Dette kan føre til setninger i løsmasselagene,
endret grunnvannbevegelsen gjennom løsmasseforekomstene i Gartnerløkkaområdet og
kirkegården/ jernbaneområdet.
Sannsynlighet
Grunnvannstanden kan stige opp mot terrengnivå. Hvis det skjer ukontrollerbart, kan det føre til
utglidning.
Konsekvens
Konsekvensene av en utglidning avhenger av hvor den inntreffer. Det er påvist kvikkleire i
området, men det er ikke sikkert at det oppstår utglidning som en direkte følge av
vannstandhevingen på grunn av spuntearbeid i området.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Det er ikke utført kompletterende grunnundersøkelser. Disse er planlagt ferdigstilt i løpet av
neste fase. Siden det foreligger usikkerhet knyttet til risiko i forbindelse med vannstandheving pr.
dagens dato, vurderes samlet risiko som økt.

5.5

ULYKKE PÅ ANLEGGSPLASSER
Grunnlagsinformasjon
Klemskader og kuttskader kan forekomme som følge av at uvedkommende oppholder seg på
anleggsområde eller i forbindelse med løfteoperasjoner av tunge elementer (spuntnåler) over
trafikkerte veger.
Årsaker
Årsaker til hendelsen kan være dårlig skilting, mangel på inngjerding og nysgjerrighet. Hendelsen
kan oppstå, hvis uvedkommende oppholder seg på anleggsplassen og kommer i kontakt med
høyspentlinjen. Eller hvis de befinner seg under rivningsarbeid på Gartnerløkka og Rundingen kan
det føre til klemskader. Hvis festemekanismer under løftearbeid blir dårlig sikret og svikter, kan
spuntnåler falle ned under løfteoperasjoner.
Sannsynlighet
Myke trafikanter kan følge gammel vane når det gjelder gang- og sykkelruter og ende på
anleggsplassen. Kolsdalen er mindre trafikkert enn Gartnerløkka, men ved mangelfull skilting og
inngjerding kan nysgjerrige barn allikevel komme seg inn på anleggsplassen. Det er ikke uvanlig
at spuntnåler blir mistet i bakken på grunn av menneskelige feil. Siden anleggsarbeid skal foregå
tett til eksisterende veger, vurderes hendelsen som sannsynlig.
Konsekvens
Konsekvenser for denne hendelsen har ulik alvorlighetsgrad. Hvis spuntnåler blir mistet rett på
trafikkert veg, så kan det føre til svært alvorlige konsekvenser.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Det vurderes som sannsynlig at ulykker kan inntreffe, siden anleggsarbeid skal foregå i nærheten
av oppholdsområder for barn og rekreasjonsområder. Konsekvens for denne hendelsen kan være
fra lettere til svært alvorlig. Samlet risiko vurderes som økt i anleggsfasen.
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5.6

SPREDNING AV FORURENSEDE MASSE OG SVARTELISTEARTER UNDER
ANLEGGSFASEN
Grunnlagsinformasjon
Til sammen skal 3 bensinstasjoner rives i henhold til plantiltaket.
Det er registrert en rekke lokaliteter med fremmede, svartlistede arter: vinterkarse,
sandskrinneblom, hagelupin, rynkerose, ugrassklokke, kjempebjørnekjeks, hvitsteinkløver,
platanlønn, parkslirekne, kanadagullris, villtulipan, mispel og skvallerkål.
Årsaker
Under gravearbeider kan forurensede masser bli flyttet til andre deler av planområdet. Disse
kan spres med vind, frø, rotskudd, jordstengler, etc. Masseforflytning kan medføre spredning av
svartelistearter.
Sannsynlighet
Ved anleggsarbeid øker sannsynligheten for spredning av svartelistearter og forurensede masse.
Dette fordi masseutgravinger og –forflytninger vil kunne frakte artene fra en lokalitet til en
annen.
Konsekvens
Den mest alvorlige konsekvensen for spredning av forurensede masse er tilknyttet
grunnvannsforekomster i området, da miljøgifter spres og kan bli tatt opp i næringskjeden.
Mennesker som befinner seg i området kan bli eksponert for miljøgifter hvis grunnvannet brukes
som drikkevann eller gjennom mat som dyrkes på området. Mennesker kommer også i kontakt
med miljøgifter hvis de puster inn forurenset støv eller gasser. I noen tilfeller kan kontakt med
forurensede masse medføre fare for varig helseskade. Hvis svartelistearter blir spredt med
masse, så kan det i tillegg oppstå skader på skog, hagebruk og landbruksavlinger. De nevnte
artene har meget stor spredningsevne.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Anleggsarbeid på området kan føre til at forurensede masser spres. Sannsynligheten vurderes
derfor som økt sammenlignet med dagens situasjon, da det allerede er påvist området i
planområdet med forurensede masse. Konsekvensene kan være alvorlige for
grunnvannsforekomstene i området. Ved utgravinger og masseforflyttinger øker sannsynligheten
for spredning av de svartelistede artene. Samlet vurderes risikoen som økt sammenlignet med
dagens situasjon.

5.7

ULYKKE PÅ JERNBANE I ANLEGGSFASE
Grunnlagsinformasjon
Det skal bygges bru over jernbanespor, og nytt havnespor skal bygges. Jernbaneverket
planlegger ombygging av Kristiansand stasjon, og det planlegges at det skal skje samtidig med
vegutbygging i området. I forbindelse med omlegging av trafikk i anleggsfasen, skal gang- og
sykkelruten gå tett inntil jernbanesporene. Det transporteres saltsyre på jernbanen. Dalane
stasjon skal brukes som stasjon for arbeidsmaskiner og i forbindelse med transport av saltsyre.
Langemyr er godsterminal. Det er opplyst at toghastighet på Kristiansand stasjon er 50 km/t.
Persontog med motorvogner veier 450 tonn.
Årsaker
Blant uønskede hendelser som kan inntreffe på jernbanen er påkjørsel av myke trafikanter, som
oppholder seg på sporene i anleggsfasen. Hvis myke trafikanter går i sporene, risikerer de å få
strømgjennomgang, på grunn av kontakt med KL-ledning. Svikt i systemet kan føre til at tog som
står på Langemyr eller Dalane stasjon begynner å rulle ukontrollert mot Kristiansand stasjon.
Dette kan føre til kollisjon med brupilarer, andre tog og påkjørsel av myke trafikanter. Hvis det
oppstår kollisjon med tog som transporterer saltsyre, kan det føre til at 3. part blir eksponert for
giftige og korrosive gasser.
Sannsynlighet
Det skal ikke skje krysning av jernbanespor i plan. Det er utarbeidet faseplan, som tilrettelegger
ferdsel av myke trafikanter tett ved sporene. Det planlegges at det blir benyttet midlertidig bru
som overgang for myke trafikanter i første omgang. Senere i anleggsfasen skal vegen ledes
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parallelt med sporene. Det planlegges fysisk skjerming for å unngå at myke trafikanter blir
påkjørt av tog eller får kontakt med KL-ledning.
Det finnes barrierer som hindrer løpske tog fra Dalane stasjon. Når Kolstalssporet blir bygd, vil
ikke tog med saltsyre kjøre til Kristiansand stasjon. Alternativt kan saltsyre transporteres med
båt eller lastebiler i anleggsfasen. Sannsynligheten for ulykke på jernbane vil ikke øke i
anleggsfasen, gitt at tiltakene blir implementert.
Konsekvens
Ulykke på jernbanen kan medføre svært alvorlig konsekvens. Påkjørsel av tog, kontakt med KLledning samt fall fra overliggende bru som resultat av at tog kjører inn i brupilar vil mest
sannsynlig resultere i dødsfall.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Gitt at skjerminger skal være på plass og det ikke blir krysning av sporene i dagsone, vurderes
samlet risiko for 3. part som uendret i anleggsfasen, sammenlignet med dagens situasjon.

5.8

FORURENSNING I ANLEGGSFASEN
Denne hendelsen omfatter følgende farer: regulære utslipp til grunn/sjø/luft samt støy under
anleggsfase og ikke-planlagt forurensning som inntreffer plutselig (akuttutslipp).
Grunnlagsinformasjon
Det skal foregå sprengningsarbeid ved Rundingen, og det skal rives mange konstruksjoner på
Gartnerløkka, Rundingen og jernbanen. På strekningen Kolsdalen – Meieriet skal det sprenges for
å bygge ny tunnel.
Årsaker
Høy aktivitet av anleggsmaskiner, økt trafikk på grunn av omlegging av transport av saltsyre
eller gods fra ferjeterminal. Støy fra anleggsaktiviteter. Utslipp av vann fra anleggsvirksomhet til
kommunalt vann- og avløpsnett.
Sannsynlighet
Sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er veldig høy, på grunn av at prosjektet er svært
omfattende. Det skal rives og sprenges på forskjellige områder og over en forholdsvis lang
periode. Det er anbefalt å bruke silent piler for installasjon av spunter som produserer mindre
støy og rystelser. Samtidig vil det være behov for andre spuntearbeid i områder med spesielt
harde lag i grunnen [8]. Dieseldrevne maskiner som skal brukes på anleggsplass produserer CO,
N2O og partikler. Kommunen har opplyst at på Gartnerløkka er det mye lokalforurensing i lufta
fra før. Når det gjelder utslipp til vassdrag og grunn, så kan vann fra anleggsvirksomhet,
spylevann fra sprengningsmasser og tunneler, samt vann som pumpes ut av tunnel på Kolsdalen
renne ut til sjøen, bekk eller offentlig drikkevannskilder. Dette vil medføre store belastning for
lokalt miljø og helse til lokale beboere. Dette prosjektet er omfattende og derfor anses det
sannsynlig at hendelsen kan inntreffe i løpet av anleggsfasen.
Konsekvens
Konsekvenser av eksponeringen av luftforurensning kan være redusert lungefunksjon, kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Støy regnes mest som sjenerende for 3. part. Spunting er svært
belastende for omgivelsene, men det planlegges en type spunting som er mindre støyende enn
hva som er vanlig. Konsekvens av hendelsen kan være irritasjon og søvnvansker, som følge av
støy og vibrasjoner. Vannforurensinger fører til store alvorlige konsekvenser for miljø og
mennesker i området. Blant annet kan store konsentrasjoner av miljøgifter inn i vannet føre til
misdannelser og endret reproduksjonsevne hos diverse marine arter.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Da er det ikke utføres anleggsarbeid i området i dag, medfører arbeidene økt risiko for
anleggsstøy, luftforurensning, vannforurensinger og vibrasjoner.
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6.

EVALUERING AV RISIKO I ANLEGGSFASE

6.1

EVALUERING AV RISIKO I ANLEGGSFASE
I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de identifiserte risikoen i
anleggsfasen.
Tabell 2: Liste over identifiserte farer i anleggsfasen, med endring i risikonivå sammenlignet med dagens
situasjon

ID

Uønsket hendelse

1

Trafikkulykke i anleggsfase

Økt

2

Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase

Økt

3
4

Sprengningsulykke i anleggsfase
Utglidning/skade ved forventet
vannstandheving
Ulykke på anleggsplassen

Økt
Økt

Økt

7

Spredning av forurensede masse og
svartelistearter under anleggsfase
Ulykke på jernbane i anleggsfase

8

Forurensning i anleggsfase

Økt

5
6

Endring i risikonivå sammenlignet
med dagens situasjon

Økt

Uendret

Som tabell ovenfor viser, er det identifisert syv (7) farer som vurderes å få økt risikonivå i
anleggsfasen sammenlignet med dagens situasjon.
En anleggsfase vil medføre en endring for trafikanter og omgivelser sammenlignet med dagens
situasjon og vil alltid gi en kortvarig økning i risiko i den aktuelle perioden.

6.2

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK
I analysearbeidet er det identifisert risikoreduserende tiltak som burde implementeres i den
videre planprosessen. Disse er:
Etablering av sperringer mellom anleggsarbeidene og øvrige trafikk.
Synliggjøring av gangfelt med fysisk merking.
Vakthold i begynnelsen av arbeidene for å informere myke trafikanter om endringer i
gang- og sykkelvegesystemet.
Tidsbegrensinger for anleggsvirksomhet.
Informasjon til de berørte omgivelsene i forkant av anleggsarbeidene.
Seksjonsvis spunting på Gartnerløkka.
Stabilisering av bløte jordlagene med kalk/sement. På denne måten kan kulverten på
Gartnerløkka bygges tørt [8].
Prøvespunting for å verifisere installasjonsmetoden for spunt.
Tilrettelagt arbeidsmetode som gir mindre støyeksponering, f.eks. silent piler-metode.
Begrensning av luftforurensing i området under anleggsfasen
Begrensning av vannforurensing ved å benytte renseanlegg, installere slamavskiller og
oljeutskillere ved behov, kontrollere vannkvalitet før utslipp til bekker og offentlig avløp.
Sikring av toppen av spuntnåler for å unngå fall av spuntnåler under løfteoperasjoner.
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7.

ANALYSE AV RISIKO I DRIFTSFASEN

7.1

STEINRAS/STEINSPRANG
Grunnlagsdata
Det er skjæringer og bratte skråninger i området. De eksisterende skjæringene like sørvest for
Vesterveitunnelen er opp mot 25 meter høye, og er kun sikret med nett og stedvis noen få bolter
med trekantskiver. Det er to gamle tunneler som skal erstattes med to nye tunneler.
Det er i planarbeidet utarbeidet geologiske og geotekniske rapporter, som konkluderer at det er
godt fjell på mesteparten av strekningen.
Årsaker
I all berggrunn er det sprekker og slepper. Når vann trenger ned i disse, foregår en langsom
kjemisk forvitring, som sammen med frostsprengning og temperaturvariasjoner fører til at
sprekkene utvides og stein løsner. Hvis berggrunnen er gjennomsatt av utoverhellende sprekker
eller sleppeflater, kan slike løssprengte partier lett rase ut der terreng er bratt.
Sannsynlighet
Ifølge geologiske rapporten [2], er det ikke grunn til å tro at det vil bli knyttet risikoøkende
faktorer i planforslaget sammenlignet med dagens situasjon. Når det gjelder tunnelen mellom
Kolsdalen og Meieriet, vil det implementeres tiltak for å sikre tunnelen mot steinras og forbedre
svakhetssoner. Implementering av nye krav til sikringsmetoder, blokkbolting, bredere vegskulder
og nett i skjæringer vil medføre at sannsynligheten for nedfall er lik eller lavere enn i dagens
situasjon. I tillegg skal fjell sprenges og eksisterende utjevninger ved skråningen korrigeres. Det
skal også være bedre avstand fra vegen til fjellet i området.
Konsekvens
Eventuelt nedfall fra skjæringene vil potensielt få lavere konsekvens da de mest sannsynlig
treffer vegskulderen, mens i dagens situasjon er sannsynligheten høyere for at nedfall treffer
kjøretøy på vegen.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Med bakgrunn i de gjennomførte geologiske undersøkelsene i området er det ikke funnet noen
risikoøkende faktorer for steinras, selv om det alltid er en viss usikkerhet omkring nye tunneler.
Lengre avstand fra vegen til fjellskjæringen vil kunne redusere konsekvenser av eventuelt
nedfall. Samlet sett vurderes risiko som redusert sammenlignet med dagens situasjon.

7.2

UTGLIDNING/SKADE VED FORVENTET VANNSTANDHEVING
Grunnlagsdata
Ifølge tidligere utførte grunnundersøkelser består grunnen av elve- og strandavsetninger over
marint avsatt leire til stor dybde på Gartnerløkka. Det er påvist kvikkleire ved innløpet til
Baneheitunnelen og Samsen.
Årsaker
Tilstrømming av vann medfører belastning og kan lekke ned i grunnen og destabilisere området.
Sannsynlighet
Det foreslåtte plantiltaket skal ligge lavere enn dagens kote ved Gartnerløkka, men fra
jernbaneområdet og videre skal det være omtrent på samme kote som dagens situasjon. Det
skal også spuntes i området i forbindelse med bygging av kulvert.
Ifølge rapport utarbeidet av NGI [4] vil en spunt på hele eller deler av strekningen fra
Gartnerløkka til Samsen påvirke den naturlige grunnvannstrømmen ned mot sjøen. Dette kan
være en risikoøkende faktor, men det skal iverksettes tiltak for å redusere sannsynlighet for
utglidning eller vannstandheving. For eksempel skal det installeres et dreneringssjikt, som
forenkler vannbevegelsen fra en side av kulverten på Gartnerløkka til den andre siden.
Konsekvens
Konsekvens av en utglidning kan forårsake store materielle ødeleggelser og fare for liv og helse.
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Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Samlet risiko for utglidning vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon.

7.3

EKSTREM NEDBØR
Grunnlagsdata
I henhold til stortingsmelding nr. 33 (2012-2013) om klimatilpasning i Norge, må man forvente
at klimaendringene vil føre til økt fare for lokale nedbørsflommer og dermed økt fare for skade
langs mindre elver og bekker og som følge av overvann i tettbygde strøk [6].
Årsaker
Ekstrem nedbør kan komme i form av snøfall eller regn og vil variere mellom årstidene.
Feildimensjonert overvannshåndtering kan føre til at vannet ikke renner av optimalt fra
vegsystemet. Tunneler og kulverter som ligger lavt i terrenget kan oversvømmes hvis drenering
og/eller pumpesystem er feildimensjonert.
Sannsynlighet
Planforslaget ligger lavere enn dagens veg. Det skal bygges kulvert på Gartnerløkka som
potensielt kan bli fylt med vann, hvis pumpesystemet ikke fungerer. Pumpesystemet blir
redundant og blir bestående av to pumper. Sannsynligheten for hendelsen blir lavere med
redundant system sammenlignet med et system bestående av én enkelt pumpe. Det er ingen
forhold på strekningen som tilsier at vegen blir mer sårbar for ekstrem nedbør etter endt
utbygging. Derfor vurderes det som mindre sannsynlig at plantiltaket følger til fare for skade på
grunn av lokale nedbørmengder.
Konsekvens
Konsekvens er også varierende for ekstrem nedbør. Men det er ikke funnet noen risikoøkende
faktor, som tilsier at konsekvens øker sammenlignet med dagens situasjon.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Risiko vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon.

7.4

FORURENSNING I DRIFTSFASE
Denne hendelsen omfatter følgende farer: utslipp til grunn/sjø/luft, støy samt akuttutslipp.
Grunnlagsdata
Tre bensinstasjoner skal fjernes fra planområdet. Det skal bygges støyskjerming mot bebyggelse.
Årsaker
Akuttutslipp kan forårsakes av ulykke med tankbiler og ulykker på bensinstasjon. Forurensning
kan også forårsakes av utslipp fra kjøretøy, samt støy fra kjøretøy.
Sannsynlighet
Fjerning av bensinstasjonene vil bidra til at risikoen reduseres, fordi man fjerner potensielle
forurensningskilder. Ifølge beregninger for luftforurensning, er det funnet ut at det ikke er
vesentlig forskjell fra dagens situasjon [9], derfor vurderes luftforurensning som sannsynlig. Det
blir satt opp støyskjermer, totalt ca. 1150 løpemeter. Med planlagte tiltakene på plass, vil
derimot sannsynlighet for støy i området reduseres.
Konsekvens
Konsekvenser av eksponeringen av luft forurensning kan være redusert lungefunksjon, kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Konsekvens av støybelastning kan være stress, søvnplager eller
ubehag. Utilstrekkelig søvn er forbundet med en rekke helseproblemer, som angst, depresjon,
økt risiko for overvekt, diabetes og hjertesykdom. Støy kan også få negative konsekvenser for
dyrelivet i planområdet.
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Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planforslaget
Det er gjort undersøkelser av luftforurensning som konkluderer med at det er uendret risiko
sammenlignet med dagens situasjon. For detaljer henvises det til egen utredning [9]. Samlet
vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Når Ytre ringveg blir opprettet,
så skal det trolig resulteres i vesentlig reduksjon av luftforurensning fra trafikk.

7.5

ULYKKER MED MOTORISERTE KJØRETØY
Grunnlagsdata
Forventet ÅDT i 2018 vil være ca. 50 000 kjøretøy/døgn
4-felts E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet
To planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen
Havnegata knyttet til Vestre Strandgate
Fartsgrense 60 km/t
Ny veg får midtdeler på hele strekningen
Uttrykningstid for brannvesenet til Gartnerløkka er ca. 3 minutter, og til Meieriet er ca. 5
minutter
Årsaker
Trafikkulykker kan være sidekollisjon, utforkjøring, ulykker i kryss samt påkjørsel bakfra.
Sannsynlighet
Utforming av den nye vegen skal tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Det forventes at det skal
implementeres avbøtende tiltak som skal bedre trafikksituasjonen langs strekningen. I dag går
vegen i tunnel ved Duekniben og det skal bygges ny tunnel mellom Kolsdalen og Meieriet. Den
eksisterende tunnelen har ensrettet trafikk med rømning ut tunnelportalene. Ny tunnel får flere
rømningsmuligheter og bedre havariområde. Tunnelen får ny ventilasjon og skilting skal bli styrt
av Vegtrafikksentralen (VTS). Hvis en ulykke oppstår i tunnelen, kan tunnelen stenges, og
nødetatene kan bruke den andre enden av tunnelen for å komme frem til ulykkesstedet. Det blir
bedre omkjøringsmuligheter via Vågsbygdtunnelen (fv. 456). Midtdeler langs strekningen kan
brukes som alternative rute. Hvis ulykke oppstår i kryssområdet i Gartnerløkka, vil det være
mulig å legge om trafikken på ramper og sørge for atkomst for nødetaten ved å frigjøre et av
kjørefelt. Sannsynligheten for trafikkulykker vurderes som redusert sammenlignet med dagens
situasjon.
Konsekvens
Trafikkbildet vil vesentlig forbedres i driftsfasen. Konsekvensene gitt en ulykke i tunnel vurderes
som redusert med ny tunnelløsning. Samlet vurderes konsekvens av ulykker med motoriserte
kjøretøy som redusert sammenlignet med dagens situasjon.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Den nye vegen skal bygges i henhold til gjeldende krav til utforming av veger og tunneler i
henhold til håndbøkene N100 og N500. Det skal gjennomføres tiltak som skal bedre
trafikksituasjonen langs vegen. Fletting av vegen fra Vågsbygdtunnelen kan føre til forvirring hos
bilister, men med planlagte avbøtende tiltak vil det ikke anses som risikoøkende faktor. Samtidig
skal det være bedre løsninger for å ta imot last fra ferjer og få den transportert videre på
jernbane. Samlet sett vurderes risiko som redusert sammenlignet med dagens situasjon.

7.6

ULYKKE MED MYKE TRAFIKANTER
Hendelsen gjelder for fotgjengere og syklister.
Dette punktet er gjennomgått på et overordnet nivå. Detaljløsninger kommer senere i prosjektet.
Grunnlagsdata
Gjeldende fartsgrense for strekningen er 60 km/t.
Det planlegges et helt nytt system for fotgjengere og syklister, med bruer over veg og bane,
adskilt sykkelveg.
Gartnerløkka-krysset er trafikkert. Tordenskjolds gate, Fjellgata, Banehaven og Setesdalsveien
fungerer som gangvei til Grim ungdomsskole.
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I 2012 ble det registrert ca. 1 800 gående og syklende ved Arkivet [1]. Det legges til grunn at
bruk av sykkel er et av miljøkravene for fremtidig transport.
Årsaker
Fotgjengere kan bli påkjørt som følge av ferdsel på eller kryssing av veg.
Sannsynlighet
I dag er det flere steder hvor myke trafikanter må krysse vegen i plan. Ny gang- og sykkelveg
skal gå over vegen i bru og i kulvert ved Gartnerløkka. Det lages separate felt for gående og
syklende. Det planlegges rekkverk på begge sider av gang- og sykkelbruer for å unngå fall og
andre ulykke langs vegen. Dette gjelder spesielt bruer over motorvegen langs GartnerløkkaMeieriet.
Ferdsel langs de nye gang- og sykkelvegene gir bedre sikt og reduserer fare for ulykke mellom
gående og syklende. Det er mange syklister som skal sykle langs vegen og krysse inn- og
utkjøring til Statoil ved Glencore. Disse syklistene kan komme i blindsonen for sjåfører av tunge
kjøretøy som er på veg ut av anlegget. Det er ikke noe endring i dette tilfellet sammenlignet med
dagens situasjon. Men samlet sett vurderes sannsynligheten for ulykke som redusert som følge
av tiltaket.
Konsekvens
Påkjørsel av myke trafikanter kan i verste fall medføre dødsfall. Konsekvens avhenger av flere
faktorer, blant andre kjøretøyets hastighet og type kjøretøy. Konsekvensen tilknyttet hendelsen
blir ikke endret som følge av tiltaket. Hendelsen vil kunne medføre samme konsekvens
uavhengig om planforslaget bygges eller ikke.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Det planlegges det en lang kulvert ved Samsen. Kulverter kan være attraktive for narkomane
eller kriminelle. Den samlede risikoen for dette alternativet anses som redusert sammenlignet
med dagens situasjon. Strekning Kolsdalen – Meieriet vil få ny løsning av gang- og sykkelveger,
hvor noen veger skal krysse motorvegen i bru eller kulvert. Dette området har færre syklende og
gående enn Gartnerløkka. Derfor anses det ikke at tunneler skal fungere som risikoøkende i
forhold til kriminell virksomhet. Samlet sett vurderes risiko som redusert i forhold til dagens
situasjon.

7.7

ULYKKE MED FARLIG GODS
Grunnlagsdata
Det transporteres saltsyre over jernbane. Tunge kjøretøy frakter farlig gods fra Statoilanlegget,
fra Glencore nikkelverk eller fra ferje i havneområdet.
Årsaker
Ulykke med farlig gods kan forårsakes av trafikkulykker. Kjøretøy kan kollidere eller kjøre utfor
vegen og lasten kan antenne, forurense miljøet, etc.
Sannsynlighet
I planforslaget legges det til rette for økt transport av farlig gods på veg. Standarden på vegen
blir forbedret sammenlignet med dagens situasjon. Tunnelen mellom Kolsdalen og Meieriet som i
dag går med ensrettet trafikk, vil få bedre fremkommelighet i driftsfasen. Hvis Ytre ringveg blir
bygget i fremtiden, vil dette føre til redusering av sannsynligheten for ulykke med farlig gods.
Generelt vil en forbedring av vegstandard gjøre det mer attraktivt for økt andel av farlig gods på
veg.
Konsekvens
Konsekvensen av ulykke med farlig gods avhenger av type ulykke som inntreffer og hvilke
kjemikalier som fraktes. Typiske farer tilknyttet ulykker med farlig gods er eksplosjon,
forgiftning, brann, etsning og radioaktiv stråling. Når det gjelder farlig transport på bane, skal
sporene bygges om slik at saltsyretransport ikke trenger å kjøre inn på Kristiansand stasjon
lenger i driftsfase. Dermed vil konsekvensen for ulykke på banen bli redusert betraktelig i
sammenlignet med dagens situasjon.
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Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Generelt vurderes det ikke som at planforslaget åpner opp for mer transport av farlig gods, eller
endring i sannsynlighet og konsekvens for ulykker som følge av transport av farlig gods. En
ulykke med farlig gods inntreffer i den nye tunnelen vil medføre mindre alvorlige konsekvenser
som følge av bedre rømningsmuligheter. I dag er eneste rømning ut gjennom tunnelportalene.
Samlet vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjon.

7.8

ULYKKE UNDER LEK/FRITID
Grunnlagsdata
Det er relativt høye fjellskjæringer langs vegtraséen i dag som står usikret.
Årsaker
Hendelsen kan inntreffe under lek i usikrede områder.
Sannsynlighet
Generelt vil områdene over fjellskjæringene bli sikret. Dette bidrar til at sannsynligheten for
fallulykker reduseres sammenlignet med dagens situasjon. Det planlegges samlingsplass langs
gang- og sykkeltraséen med utkikkspunkter. Et av disse er ved Arkivet hvor det kan samles
ungdommer. Det vurderes ikke som at denne møteplassen vil kunne forårsake ulykker.
Samlingsplassen ved havneområdet har større fallhøyde, men ligger mer usentralt til. Disse
stedene langs gang- og sykkeltraséen må sikres forsvarlig i det videre planarbeidet slik at det
ikke innbyr til utøvelse av ekstremsport eller lignende.
Konsekvens
Konsekvenser for denne hendelsen kan variere fra lettere skader til dødsfall, avhengig av
fallhøyde.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Samlet risiko vurderes som redusert sammenlignet med dagens situasjon.

7.9

SVIKT I KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER
Grunnlagsdata
Vegsystemet, kraftlinjer, fjernvarme, nødetater og lignende er definert som kritiske
samfunnsfunksjoner. Fjellanlegget ved Duekniben skal stenges.
Årsaker
Vegen kan bli stengt av ulike årsaker som for eksempel ulykker, sabotasje, m.fl.
Sannsynlighet
Det nye vegsystemet blir mer robust med mer fleksible omkjøringsmuligheter. Det vil bli bygget
kulverter for kraftledninger og rørsystemer som sikrer bedre vedlikehold. Utskifting av gamle rør
vil forlenge levetiden på systemet. Nødetatene vil få mer direkte atkomst på vegen. For
strekningen Kolsdalen – Meieriet vil vegen gå i tunnel. Tilfluktsrommet ved Duekniben skal
stenges etter beslutning fra DSB, på bakgrunn at det ikke tilpasset dagens situasjon. Det vil gi
bedre atkomstmuligheter for havneområdet. Samlet sett er det ikke funnet noen forhold ved
planforslaget som tilsier at sannsynligheten for svikt i kritiske samfunnsfunksjoner skal være ulikt
dagens situasjon.
Konsekvens
Bortfall av infrastruktur som et stort antall personer er avhengig av, får alvorlige konsekvenser.
Mer fleksible muligheter for nødetater reduserer konsekvens ved stengt veg.
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen
Samlet vurderes risiko som redusert sammenlignet med dagens situasjon.
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8.

EVALUERING AV RISIKO I DRIFTSFASE

8.1

EVALUERING
ID

Uønsket hendelse

Endring i risikonivå sammenlignet med
dagens situasjon

1
2

Steinras/steinsprang
Utglidning/skade ved forventet
vannstandheving

Redusert
Uendret

3
4

Ekstrem nedbør
Forurensning i driftsfase

Uendret
Uendret

5

Ulykker med motoriserte kjøretøy

Redusert

6

Ulykke med myke trafikanter

Redusert

7

Ulykke med farlig gods

Uendret

8

Ulykke under lek/fritid

Redusert

9

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Redusert

Det er identifisert ni (9) aktuelle farer/sårbarheter som er vurdert i driftsfasen. Sammenlignet
med dagens situasjon vil planforslaget totalt sett bidra til reduksjon i risiko. Det er identifisert
fem (5) farer som reduserer risikonivå og fire (4) som er vurder som uendret sammenlignet med
dagens situasjon.

8.2

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK
I analysearbeidet er det identifisert følgende risikoreduserende tiltak som burde implementeres i
den videre planprosessen:
Utforming av «utkikkspunktet» på gang- og sykkelvegen mot havneområdet slik at det ikke
inviterer til å bedrive skating eller annen form for aktiviteter som kan medføre fallulykker.
Sikring av vegkrysning ved busslommene.
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9.

KONKLUSJON
Det er i analysearbeidet identifisert totalt sytten (17) farer/sårbarheter tilknyttet planområdet og
planlagt tiltak for strekningen. Åtte (8) av disse hendelsene er tilknyttet anleggsfasen, mens ni
(9) er tilknyttet driftsfasen
I anleggsfasen vil syv (7) av de identifiserte farene/sårbarhetene få et økt risikonivå for det
foreliggende planforslaget mellom Gartnerløkka – Kolsdalen og Kolsdalen – Meieriet. Den
resterende faren/sårbarheten vil få uendret risikonivå sammenlignet med dagens situasjon. En
anleggsfase vil medføre en endring for trafikanter og omgivelser sammenlignet med dagens
situasjon og vil generelt gi en kortvarig økning i risiko i den aktuelle perioden.
Det er identifisert ni (9) aktuelle farer/sårbarheter som er vurdert i driftsfasen. Sammenlignet
med dagens situasjon vil planforslaget totalt sett bidra til reduksjon i risiko. Det er identifisert
fem (5) farer som reduserer risikonivå og fire (4) som er vurder som uendret sammenlignet med
dagens situasjon.
I analysearbeidet er det identifisert følgende tiltak som burde implementeres i den videre
planprosessen:
Anleggsfase:
Etablering av sperringer mellom anleggsarbeidene og øvrige trafikk.
Synliggjøring av gangfelt med fysisk merking.
Vakthold i begynnelsen av arbeidene for å informere myke trafikanter om endringer i
gang- og sykkelvegesystemet.
Tidsbegrensinger for anleggsvirksomhet.
Informasjon til de berørte omgivelsene i forkant av anleggsarbeidene.
Seksjonsvis spunting på Gartnerløkka.
Stabilisering av bløte jordlagene med kalk/sement. På denne måten kan kulverten på
Gartnerløkka bygges tørt [8].
Prøvespunting for å verifisere installasjonsmetoden for spunt.
Tilrettelagt arbeidsmetode som gir mindre støyeksponering, f.eks. silent piler-metode.
Begrensning av luftforurensing i området under anleggsfasen.
Begrensning av vannforurensing ved å benytte renseanlegg, installere slamavskiller og
oljeutskillere ved behov, kontrollere vannkvalitet før utslipp til bekker og offentlig avløp.
Sikring av toppen av spuntnåler for å unngå fall av spuntnåler under løfteoperasjoner.
Driftsfase:
Utforming av «utkikkspunktet» på gang- og sykkelvegen mot havneområdet slik at det
ikke inviterer til å bedrive skating eller annen form for aktiviteter som kan medføre
fallulykker.
Sikring av vegkrysning ved busslommene.

28

VEDLEGG - SJEKKLISTE ROS-ANALYSE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER

29

Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf. (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

