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1. BAKGRUNN 

Rambøll er engasjert til å bistå Statens vegvesen i arbeidet med reguleringsplan for ny veg 

mellom Lønset og Hjelset. Utgangspunkt for arbeidet er en vedtatt hovedplan fra 1997. 

Strekningen E39 Lønset – Hjelset inngår i riksvegrute 4b som omfatter E39 mellom Ålesund og 

Trondheim. Det er utarbeidet konseptvalgutredning for strekningen Ålesund – Bergsøya som 

omfatter fjordkryssing over Romsdalsfjorden med tilstøtende vegstrekninger. Konklusjonen på 

dette arbeidet var at E39 skal følge eksisterende korridor på strekningen mellom Molde og 

Bergsøya. På denne strekningen jobbes det for tiden med planlegging og utbygging for andre 

delparseller. 

2. METODE  

Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en 

generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS- analysen er utført som 

en generell og relativt enkel variant. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med 

utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og 

gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med spesialkompetanse. ROS- analysen er i hovedsak 

gjennomført som en ”desk study”. Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved 

gjennomføringen av ROS- analysen: 

 

 ”Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010)  

 Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011)  

 Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder”, 

Miljøverndepartementet 1997  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år) 

 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100. år 

 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

Tabell 1: Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser. 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 

uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 

skade dersom 

reservesystem ikke 

finnes 

3. Alvorlig  Behandlingskrevende 

skader 

Midlertidig 

behandlingskrevende 

skader 

System settes ut av 

drift over lengre tid; 

alvorlig skade på 

eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 

medfører død eller 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 

av drift; uopprettelig 
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varig mén; mange 

skadd 

skade på eiendom 

 

Tabell 2: Matrise for risikovurdering 

                    Konsekvens 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 

alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

2.1 Arbeidsform 

Rambøll Norge AS v/ Lars Arne Bø og Erik Spilsberg har gjennomført analysen 

på grunnlag av foreløpige konsekvensutredninger(naturmiljø, naturressurser, landskapsbilde, 

støy, trafikk). I tillegg er foreliggende vegplan viktig bakgrunnsdokumentasjon. Prosjektgruppen 

hos Statens Vegvesen skal få se igjennom og komme med innspill.  

2.2 Datagrunnlag 

Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon fra arbeidet med reguleringsplanen dvs 

temautredningene og vegplanen. Videre er analysen basert på generell erfaring med 

risikosituasjonen ved utbygging og drift av vegnettet. 

3. REGULERINGSPLANENS AVGRENSNING OG 

LANDSKAPSFORM 

Reguleringsplanen omfatter ny veg med nødvendig tilsluttende sideterreng på strekningen 

mellom Lønset og Hjelset. I tillegg er deponiområder og riggområder regulert inn.  

 

Dagens veg går langs sjøen fra Lønset til Hjelset mens ny veg er planlagt høyere opp i den 

sørvendte lia. Lia er preget av gårdstun med tilhørende dyrket mark som veksler med skogteiger 

på grunnlendte og brattere områder (koller og berglende). Foruten fulldyrkede områder fins også 

teiger med beite og gammel slåttemark. Disse områdene finnes i størst omfang øverst mot 

utmarka og skogen. Slike områder er delvis under gjengroing på grunn av at de ikke lenger er i 

drift. Skog dominerer i øverste del av planområdet. Innenfor planområdet finner vi også mange 

bekker og mindre elver som danner randsoner i landskapet, og bidrar til at landskapet blir inndelt 

i mindre landskapsrom og teiger. Samlet bidrar dette til at disse åpne områdene i dag framstår 

som et variert og mangfoldig kulturlandskap. 
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Figur 1: Oversiktstegning 

4. VURDERING AV MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

 

  Forhold Aktuelt  Kommentar 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving  

1 Løsmasseras/ skred Nei   

2 Steinras/ steinsprang Nei   

3 Snøskred/ isras Ja S2, K2 Informasjonskart fra NVE viser potensielt 

aktsomhetsområde for snøskred. 

Erfaringsmessig ikke stort snøskredpotensiale 

i dette området.  

4 Flomras Ja S2, K2 Informasjonskart fra NVE viser potensielt 

jord og flomskredfare i tilknytning til elvene.  

5 Elveflom Ja S2, K2 Mjelvaelva, Lønsetelva m fler kan flomme 

over. Konstruksjonene på bruer og kulverter 

har tatt hensyn til dette.  

6 Tidevannsflom Nei   

7 Radongass Nei   

8 Skade ved forventet 

vannstandheving 

Nei   

Vær/ vind  

9 Spesielt vindutsatt, 

ekstrem vind 

Nei   

10 Spesielt nedbørutsatt, 

ekstrem nedbør 

Nei   

Natur og kulturområder, medfører planen skade på  

11 Sårbar flora/ rødlistearter Ja S3, K3  To slåttemarker av middels (stor)verdi står i 

fare for å bli bygget ned.  

12 Sårbar fauna/ fisk/ 

rødlistearter 

Nei   

13 Verneområder Nei   

14 Vassdragsområder Ja S3, K2 Litt avhengig av løsninger vil elveområder 

kunne bli skadet.  

15 Fornminner/Kulturminner Nei  Ingen registrerte kulturminner blir berørt. 

Gjennomførte arkeologiske utgravinger har 
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  Forhold Aktuelt  Kommentar 

heller ikke avdekket kulturminner. Stemmer 

dette SVV?  

Forurensning/ miljø/ storulykker  

17 Forurenset grunn  Nei   

18 Akuttutslipp til sjø/ 

vassdrag 

Ja S1,k3 Uønsket hendelse er knyttet til at en tung bil 

med olje eller gass kan velte og det skjer 

utslipp til bekk/elv som fører til sjø. Dette 

kan skje, og er en hendelse man i liten grad 

kan avverge. Lite sannsynlig på ny veg.  

19 Akuttutslipp til grunn Ja S1,k3 Se pkt 18.  

20 Avrenning fra fyllplasser etc Nei   

21 Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale 

Nei   

22 Støv og støy fra industri Nei   

23 Støv og støy fra trafikk Ja S3,K3 Støysonekartene viser at ca. 7 

boligbygninger ligger i rød støysone og ca. 54 

boligbygg ligger i gul støysone. Ca. 4 

fritidsboliger ligger i gul støysone og 1 i rød 

støysone. Støyskjerming må påregnes.  

24 Stråling fra høyspent Nei   

25 Andre kilder for uønsket 

stråling 

Nei   

Transport, er det fare for:  

26 Ulykke med farlig gods Ja S1,K3 

 

Uønsket hendelse er knyttet til at en tung bil 

med olje eller gass kan velte. Dette kan skje, 

men er lite sannsynlig.  

27 Trafikkulykker, påkjørsel av 

myke trafikanter 

Ja S2,K3 

 

Å få bort en del av trafikken fra dagens veg 

vil gi betydelig sikrere situasjon for myke 

trafikanter. Ny veg skal ikke ha myke 

trafikanter.  

28 Trafikkulykker, 

møteulykker 

Ja S2,K3 

 

Strekningen Lønset-Hjelset blir betraktelig 

mer trafikksikker enn dag.  

29 Trafikkulykke, 

anleggstrafikk 

Ja S2,K3 

 

Risiko knyttet til av- og påkjøringspunkter. 

Krever særlige tiltak for å redusere 

sannsynligheten. 

32 Trafikkulykke i tunnel/ 

bilbrann i tunnel 

Nei   

33 Skipskollisjon Nei   

34 Grunnstøting med skip Nei   

Lek/ fritid  

35 Ulykke under lek/ fritid Nei   

36 Drukningsulykke Nei   

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

37 Havn, kaianlegg Nei   

38 Sykehus/-hjem, kirke Nei   

39 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei   
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  Forhold Aktuelt  Kommentar 

40 Kraftforsyning Nei  

 

 

41 Vannforsyning Nei   

42 Forsvarsområde Nei   

43 Tilfluktsrom Nei   

Diverse  

47 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/ terrormål 

Nei   

48 Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

Nei   

49 Påvirkes planområdet av 

regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for 

usikker is, endringer i 

vannstand, dambrudd med 

mer 

Nei   

50 Påvirkes planområdet av 

naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

Nei   

51 Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc 

Nei   

 

5. ENDELIG RISIKOVURDERING 

Tabellen oppsummerer gjennomgangen av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle 

uønskede hendelsene. 

Tabell 3: Endelig risikovurdering  

                    Konsekvens 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 

alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig  14 11,23  

2. Mindre sannsynlig  3,4,5 27,28  

1. Lite sannsynlig   18,19,26  

 

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. 
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6. VURDERING AV RISIKOSITUASJONEN  

6.1 Anleggsfasen 

Risikofaktorene i anleggsfasen er utilsiktede inngrep i omliggende naturområder og 

utslipp fra ulike anleggsoperasjoner (maskinvedlikehold, drivstoff-fylling, maskinuhell, erosjon) 

og trafikkuhell. Det vurderes at det er størst risiko for slike hendelser i tilknytning til elver og 

bekker men også dyrkamark og områder med naturverdier.  

Generelt må slike hendelser forebygges gjennom planlegging av anleggsvirksomheten, herunder 

trafikksikkerhetstiltak, tilrettelegging av og krav til riggområder, styring av entreprenørene 

gjennom kontrakt, og miljø- og sikkerhetskompetanse i utbyggingsorganisasjonen.  

 

For trafikksikkerhet i anleggsfasen vil detaljerte faseplaner styre trafikkavviklingen og se på 

aktuelle løsninger for av påkjøringsrutiner.  

6.2 Driftsfasen 

6.2.1 Trafikksikkerhet/ulykker 

Ny veg er planlagt trafikksikker og mindre trafikk på dagens veg øker sikkerheten også der. Det 

er ikke identifisert punkter eller strekninger med særlig ulykkesrisiko. Ny veg bygget etter 

motortrafikkveg-standard forventes å ha vesentlig reduksjon i alvorlige ulykker sammenlignet 

med eksisterende 2-feltsveg. De alvorligste personskadene er ofte knyttet til møte- og 

utforkjøringsulykker. Nye E39 Lønset-Hjelset bygges møtefri med midtdeler på det meste av 

strekningen, og sideterrenget er utformet med lave grøfter og slake fyllingssider der det lar seg 

gjøre. På steder med brattere fyllingssider og/eller påkjørselsfarlige konstruksjoner og objekter 

utenfor vegkant, settes det opp rekkverk. Derfor skal potensialet for alvorlige møte- og 

utforkjøringsulykker være vesentlig redusert. 

 

Planskilte kryss har generelt bedre trafikksikkerhet enn kryss i plan, og det at kjøretøyene har 

samme fartsretning i konfliktpunktene (ved fletting i påkjøringsfelt, og nedbremsing i 

avkjøringsfelt), fører til at skadepotensialet ved ulykkene er lavt. Begge kryssene på E39 Lønset-

Hjelset er planskilte, og det har vært fokus på gode GS-forbindelser gjennom kryssene som 

forhindrer «villkryssing». 

6.2.2 Støy 

Støysonekartene viser at ca. 7 boligbygninger ligger i rød støysone og ca. 54 boligbygg ligger i 

gul støysone. Ca. 4 fritidsboliger ligger i gul støysone og 1 i rød støysone. Fritidsboliger har kun 

krav til støy på utendørs oppholdsarealer. Det må vurderes avbøtende tiltak for støyutsatte 

boliger. Tiltak kan være områdeskjermer langs E39, lokal støyskjerming ved boliger og/eller 

fasadetiltak. Det er vanskelig å skjerme bebyggelse nord for vegen tilstrekkelig med 

områdeskjermer fordi boligene ligger høyere enn vegen og skjermer vil derfor ha begrenset 

effekt. Der boligbebyggelsen ligger spredt er det ikke vurdert støyskjerming langs E39. For disse 

vil det være mest kostnadseffektivt å utføre støytiltakene lokalt ved boligene.  
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Figur 2 Oversiktsbilde, områder hvor støyskjerming må gjennomføres 

Med foreslått støyskjermingen vil 40 boligbygninger ligge i gul støysone og 5 i rød. 4 fritidsboliger 

ligger i gul støysone og 1 i rød støysone. Mange av boligene som fortsatt er støyutsatte vil også 

ha en redusert støybelastning som følge av skjermingstiltakene, selv om de ikke kommer helt 

utav rød eller gul støysone. For disse boligene må lokale tiltak vurderes videre.   

6.2.3 Naturmiljø 

Det er to slåttemarker av middels verdi som står i fare for å bli bygget ned.  

På eiendommen gnr. 41 bnr. 1 og 2, ved profil nr. 2000 er det en slåttemark. Vurdert av Rambøll 

og Miljøfaglig Utredning AS til B-verdi (middels). Det har vært stilt spørsmål om denne lokaliteten 

har en A-verdi (stor). Om man mener at det bør foretas en kvalitetssjekk mht til verdi og 

avgrensning, så må det skje i siste halvdel av juni, eller aller helst i juli. Det kan eventuelt sikres 

med en bestemmelse.  

6.2.4 Flom og ras 

Informasjonskart fra NVE viser potensielt aktsomhetsområde for snøskred og jord/flomskredfare. 

Erfaringsmessig er det ikke stort snøskredpotensiale i dette område men det kan være potensielt 

jord og flomskredfare i tilknytning til elvene. Mjelvaelva, Lønsetelva med flere kan flomme over. 

Konstruksjonene på bruer og kulverter har tatt hensyn til dette. 

 

 

Figur 3: område med potensielt jord og flomskredfare 
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6.3 Tiltak som implementeres gjennom reguleringsbestemmelser 

- Reguleringsbestemmelse sikrer at Ytre miljø skal være tema på byggemøter og vernerunder 

og at det gjennomføres egne kontrollrunder/stikkprøvekontroller for det som har med ytre 

miljø på anleggsområdet å gjøre. 

- Støyskjermer etableres som vist i vedlagt støyrapport og støykart. Dette sikres med en 

bestemmelse.  

- Dersom det i forbindelse med tiltak i anleggsperioden treffes på upåviste, fredete 

kulturminner, skal kulturminnemyndigheten i Møre og Romsdal fylkeskommune kontaktes så 

fort som mulig, ihht Kulturminnelovens § 8. 

7. REFERANSER 

 Rambølls foreløpige detaljreguleringsplan for Lønset-Hjelset med konsekvensutredning 

for:  

- Naturmiljø 

- Landskap og kulturmiljø 

- Friluftsliv 

- Støysonekart 

 ”Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010)  

 Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011)  

 Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder”, 

Miljøverndepartementet 1999 

 http://www.ngu.no/ 

http://www.ngu.no/
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