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HVA ER BAKGRUNNEN OG FORMÅLET MED RISIKOVURDERINGEN? 
 
Bakgrunnen for risikovurderingen er 2 – delt: 
- Lovkrav iht. Byggherreforskriften; kap. 2: byggherrens plikter og kap. 3: den prosjekterendes plikter 
- Byggherres ønske om å så tidlig som mulig får en oversikt over og identifisert mulige risikoer ved prosjektet. Der det er mulig: å få 

beskrevet risikoreduserende tiltak og ansvar.  
 

Det er Statens vegvesen som er byggherre på kommunedelplan nivå, mens Nye Veier overtar prosjektet ved neste planfase som er 
reguleringsplannivå. 
 
På analysetidspunktet er det ikke fremkommet momenter knyttet til SHA som er begrensende med tanke på korridorvalg. 
 
Grensesnitt mot ytre miljø og ROS er ikke medtatt i denne analysen, men momenter er identifisert og brakt videre til YM-plan og ROS-analysen. 

HVILKE ROLLER/ KOMPETANSE HAR VÆRT MED I VURDERINGEN? 
 

Navn Rolle Tilhørighet 
Nils Ragnar Tvedt Prosjektleder Statens vegvesen 
Torunn Lynnebakken Planleggingsleder Statens vegvesen 
Trygve Håland Fagansvarlig veg og tekniske fag Statens vegvesen 
Torfinn Utsogn Byggeleder Statens 

 Tor Oscar Walskaar Prosjektleder Statens vegvesen 
Bjarte Sandve Fagansvarlig ikke-prissatte 

 
Statens vegvesen 

Solveig E Walskaar Disiplinleder vei Nye Veier 
Rune Hadland SHA – rådgiver Nye Veier 
Thomas K. Jensen Rådgiver plan Nye Veier 
Jon Solemsli Fagansvarlig konstruksjon Norconsult 
Andreas Ongstad Fagansvarlig ingeniørgeologi Norconsult 
Terje Faanes Oppdragsleder Norconsult 
Camilla Espedalen Fagansvarlig SHA Norconsult 
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SYSTEMBESKRIVELSE - HVA SKAL RISIKOVURDERES? 
Det er planobjektet: kommunedelplan med korridorer og strekningsvarianter, på analysetidspunktet, som er risikovurdert. Det er lagt til grunn at alle 
strekningsvariantene er mulige og realiserbare trasévalg og risikoer ved samtlige er vurdert. 

RELEVANT BAKGRUNNSINFORMASJON 
Risikovurderingen er gjort med bakgrunn i analysedeltagernes erfaring og kunnskap om planlegging, prosjektering og bygging av europaveger. Videre er 
erfaring med anlegg generelt, lokal kunnskap om geografi og klima lagt til grunn samt kunnskap om SHA spørsmål i bygge – og anleggsbransjen. 
 

KONKLUSJON OG VIDERE OPPFØLGING 
Det ble konkludert med at alle korridorer og strekningsvarianter lar seg bygge og drifte på en sikker måte, gitt at tilstrekkelige tiltak i bygge - og 
driftsfasen gjennomføres. Det presiseres at konklusjonen er basert på at plannivået er kommunedelplan og at det følgelig er videre plan - og 
prosjekteringsfaser som vil avdekke ytterligere risikoer og være avgjørende for om strekningsvarianter velges bort dersom risikoene blir for store. 

 
Det er på dette plannivået gjennomført geotekniske vurderinger, basert på noe befaring i felt samt eksisterende opplysninger om grunnforhold fra 
tidligere grunnundersøkelser i noen områder. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser. 

 
Felles for alle korridorvalg og strekningsvarianter: 

 
Byggingen av ny E39 mellom Lyngdal og Sandnes er et meget stort prosjekt der gjennomføringen vil skje i høyt tempo med stram fremdrift og mange 
aktører. Det skal jobbes på flere nivåer samtidig, det vil fortløpende være behov for parsellvurderinger. Det er sannsynlig at det vil være utenlandske 
arbeidere på anlegget, noe som kan skape utfordringer for kommunikasjon. Dette vil kreve ekstra stor aktsomhet. Prosjektet må ha fleksibilitet som gir 
spillerom med hensyn til arealdisponering/utnyttelse. Prosjektet vil få stor media- og publikumsoppmerksomhet. 

 
Eksempler på aktiviteter det knyttes særlig risiko til 

 
• Masseflytting 
• Skjæringer 
• Tunneler 
• Høyspent 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen  

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.:A015   Versjon: 01  

 
 

 2018-12-10  |  Side 4 av 20 
 

• Bruer 
• Arbeid over vann 
• Ustabile grunnforhold  
• Rasfarer 
• Kompliserte og uoversiktlige trafikksituasjoner/trafikkavviklinger 
• Klimatisk forhold som er utfordrende 
• Ivaretakelse av turister og publikum i turområder og på anlegget 

 
 
 Det eksisterer et grensesnitt mellom SHA, ROS og YM. Vi har satt opp følgende definisjon for de tre begrepene. 
 
 SHA: 

• sikkerhet for personer under planlegging, prosjektering, bygging og drift 
 YM: 

• ivaretakelse av ytre miljø under planlegging, prosjektering, bygging og drift 
 ROS:  

• forhold i omgivelsene som kan true prosjektet og hvordan 
• forhold i prosjektet som kan true omgivelsene og hvordan 

 
I risikovurderingen her er det SHA som er vurdert, men ROS og YM tema har kommet opp. Disse har blitt kort beskrevet men følges opp i egne analyser 
og beskrives i egne rapporter. 
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RISIKOVURDERING A1 Lyngdal vest - Feda 
Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 

oppfølging 
1 Høyspent Høyspentkryssing over Fedafjorden over 

bru Grunn høyspentkabel like ved 
utløpet av vestre ende av 
Vatlandstunnelen + generelt flere kabler, 
også høyspent i området 

* Nye Veier 

2 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Arbeid nær eksisterende veg og 
nærføring til 3.person. 

Eksisterende veg ligger tett på anlegget, 
– fare for forstyrrelse av eksisterende 
trafikk under anleggsdriften 

Båttrafikk under anleggsområdene ved 
bruene 

Sannsynlig med massetransport på 
offentlig veg 

    

Næringsområde ved Opofte – 
sikre seg at det blir riggområde, 
vurdere rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene 

Sikre framkommelighet og 
trafikksikkerhet på eksisterende 
veg 

 

 

Nye Veier 

3 Rasfare Geologiske utfordringer, store 
blokkformasjoner, generell rasfare 

Er en forkastningssone langs fjorden 
som gjør at det kan forekomme særlig 
store løse blokker 

Speilen – stort fjellparti – rasfare 

 

Sikring av berg og overvåking av 
ustabile fjellpartier 

Nye Veier 

4 Sprengingsarbeider Fare for at gammelt sprengstoff ligger 
igjen etter tidligere vegarbeider 

* Nye Veier 
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5 Tunnelarbeider Vatlandstunnelen, bygge ny tunnel i 
nærheten til eksisterende tunnel krever 
tilstrekkelig avstand horisontalt og 
vertikalt 

Innfesting av kabler for bru inn i tunnel, 
tårn + påhugg + ut fra tunnel på bru – 
særlig risiko: kombinasjonen av bru og 
tunnel og vann og høyde 

 

Sørge for åpen tunnel og god 
kommunikasjon 

Nye Veier 

6 Bruarbeider Ny 4-felts hengebru over Fedafjorden 
som går rett inn i ny tunnel.  

Store enheter skal transporteres og 
håndteres på lite areal  

Arbeid i særlig store høyder 

Refsti bru: tunnel kommer rett ut på 
brua, fylkesveg under 

Innfesting av kabler for bru inn i tunnel, 
tårn + påhugg + ut fra tunnel på bru – 
særlig risiko: kombinasjonen av bru og 
tunnel og vann og høyde 

 

* Nye Veier 

7 Vegetasjonsrydding Spesielt vanskelige angrepspunkt ved 
Fedafjorden bru  ift vegetasjonsrydding – 
må rydde inntil dagens veg 

* Nye Veier 
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8 Klimatiske forhold Vind: fra tunnel til bru Fedafjorden bru 
og Refsti bru (evt. Birkeland bru) 

Ising og snøproblematikk over korte 
strekninger på flere steder, anlegget 
ligger i snøbelte 

Tåke fra fjorden kan gi dårlig sikt 

Fare for underkjøling, 
temperaturforskjeller og vind 

* Nye Veier 

9 Grunnforhold Det er på dette plannivået gjennomført 
geotekniske vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 
opplysninger om grunnforhold fra 
tidligere grunnundersøkelser i noen 
områder. Det er ikke gjennomført 
grunnundersøkelser. 

* Nye Veier 

10 Etappevis utbygging Etappevis utbygging og 
parselloverskridende risikoer kan påvirke 
risikoen på tilstøtende parsell. For 
eksempel A1_2 mot hhv A1 og A2 

 

* Nye Veier 

11 Driftsforhold Risiko fra tunnel til bru: 
vindproblematikken 

Nedsatt hastighet, vindmålere Nye Veier 

 YM Fare for havari over fjord, utslipp til vann *  
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RISIKOVURDERING A1 Feda via Lølandsvatn til Tronåsen 
Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 

oppfølging 
1 Høyspent Høyspentmast nær tunnelpåhugg ved 

Løndsketjødn 
* Nye Veier 

2 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Nærføring til tunnel for Sørlandsbanen 
ved Sira 

Kryss Lølandsvatn, etablering av 
tungbilstopp i kryssområdet 

Krysser veg over Tronåsen 

 

 

  

 

* 

Nye Veier 

3 Drukningsfare Stort fyllingsvolum i Lølandsvatn – mye 
vegbygging i vann  

 

* Nye Veier 

4 Rasfare Bratte påhuggsområder * Nye Veier 

5 Sprengingsarbeider Konstruksjoner, tunnel – avstand til veg 
og kjøring for ambulanse i ny linje 
mellom Løland og Sira 

 

* Nye Veier 

6 Tunnelarbeider Tunnel ved Jogestøvannet – fare for 
vann/innlekkasje via tunnelmunning 

  

* Nye Veier 

7 Bruarbeider • Høye brukonstruksjoner, 2 bruer 
ved Sira, arbeid i stor høyde 
over vann, veg og jernbane 
(Flekkefjordbanen, kun dresin), 
5% fall på bru på østsida 

* Nye Veier 
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9 Klimatiske forhold • Strekning opptil ca 280 moh - 
snøgrense. 

Klimautfordringer ved overgang tunnel, 
betongbru 

* Nye Veier 

10 Grunnforhold • Det er på dette plannivået 
gjennomført geotekniske 
vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 
opplysninger om grunnforhold 
fra tidligere grunnundersøkelser 
i noen områder. Det er ikke 
gjennomført grunnundersøkelser 

* Nye Veier 

 YM Lakseførende vassdrag i Feda: 
begrensning i tid for anlegg 

 

*  
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RISIKOVURDERING A2 Feda via Flikka til Tronåsen 
Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 

oppfølging 
1 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Stor vegfylling nær bebyggelse på Flikka 

 

Kryssing/nærføring til veg og jernbane 
(ikke tog, men dressin) 

 

       
  

 

* 

Nye Veier 

2 Rasfare Rasfare ved kryss Flikka mot dagens 
veg 

Stor ur ved Selura 

 

Kryssing av dagens E39, tunnel under 
eksisterende veg (Lavolltunnelen) 

 

 

* Nye Veier 

3 Tunnelarbeider • Lang tunnel – 4800 meter, på 
hugg nær eksisterende tunnel 
på E39 (Skjeggestadtunnelen) 

* Nye Veier 

4 Arbeid ved vann • Kryssing av vann ved Selura * Nye Veier 

5 Bruarbeider • Lang bru ved Sira ytre: høy, over 
vann, veg og jernbane (ikke tog, 
men går dresin) 

* Nye Veier 
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6 Grunnforhold • Det er på dette plannivået 
gjennomført geotekniske 
vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 
opplysninger om grunnforhold 
fra tidligere grunnundersøkelser 
i noen områder. Det er ikke 
gjennomført grunnundersøkelser 

* Nye Veier 

7 Annet I dette alternativet (skal ikke ny 
tilførselseveg til Løland bygges). Her vil 
det bli et stort masseoverskudd (3 mill. 
m3).  Kan bli en utfordring å finne 
tilstrekkelig areal for deponi. 

•  

Vurdere om massene kan 
benyttes i overbygningen. 

Nye Veier 

 YM Ved Stordrange: ulike interesser for 
frivillig vern og skog, friluftsliv, 
kulturlandskap 

Kryss ved Flikka: skytebane her + 
forurenset grunn? 

 

 

  

 ROS Risiko tunnel kontra veg i dagen 
vurderes i ROS 
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RISIKOVURDERING R1 – R2 – R3 Tronåsen - Skjeggestad 
 

Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 
oppfølging 

1 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Nærføring til bebyggelse ved Moi, 
passerende trafikk til friområder, myke 
trafikanter, kryssing av fylkesveg 3, 
friluftsområder innenfor anleggsområdet 

 

Kryssing av vann, E39 og jernbane ved 
Tronvika – liten høydeforskjell i 
krysningspunktene 

 

Både variant R1 -2a og R1 -2b har 
kryssing av jernbane ved Tronvika 

 

Variant R1- 2b  her har lange strekk 
langs eksisterende E39 

 

Generelt er R1 - 2a enklere 
l i  d  d  li  l  

     

* 

 

Nye Veier 

2 Rasfare For alternativ R1 -2b: sidebratt terreng 
og fare for ras langs eksisterende E39 

* Nye Veier 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen  

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.:A015   Versjon: 01  

 
 

 2018-12-10  |  Side 13 av 20 
 

3 Arbeid ved vann Kryssing i bro ved Tronvika over 
Lundevatn. 

 

Fylling i Hovsvatn – sidebratt, vanskelig 
og utfordrende, utglidning i anleggsfasen 
og driftsfasen, fare for dårlig 
sedimenterte masser. Krevende fylling 
d  d t  b tt å l d   t i 

  

 

* Nye Veier 

4 Tunnelarbeider • Lang tunnel, krysser bekkedal - 
Haukelandsbekken bak Moi, 
generelt mye morenemasser, 
liten overdekning 

• Kryssing med tunnel under 
drikkevannet til Moi 

* Nye Veier 

5 Klimatiske forhold For alternativ 2a – sjekk navnsetting – 
Urdalsvannet: - sjekk hvilken korridor og 
delstrekning Urdalsvatnet tilhører kraftig 
vind 

For både 2a og 2b: kan være vanskelige 
vinterforhold pga. høyden over havet 

Vurdere nedsatt hastighet Nye Veier 

6 Grunnforhold • Det er ikke gjennomført 
geotekniske undersøkelser – 
anbefalinger er gjort på 
overordnet nivå  

  

* Nye Veier 
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RISIKOVURDERING R1 – 3a – Vikeså – Bue 
Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 

oppfølging 
1 Høyspent Høyspentkryssing ved tunnelpåhugg, 

gjelder også ved alternativ 3b 

 

Kryssing høyspent over Kydlandsvannet 

* Nye Veier 

2 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Kryssing eks E39 Vikeså, kryssing 
eksisterende veg ved Bue, spredte 
boliger og gårdsbruk 

 

  

* Nye Veier 

3 Arbeid ved vann Kryssing av Bjerkreimsvassdraget, skrå 
kryssing av vassdraget og E39, 
utfordrende kryssing 

 

 

* Nye Veier 

4 Tunnelarbeider Trangt fra Runaskaret og til Bue, variant 
R1 – 3b: tunnel under skaret, usikkert 
med hensyn til løsmassetykkelse her 

  

* Nye Veier 

5 Klimatiske forhold Kan være utfordringer med snø på 
Storsheia 

F  f  l tt b  d 
 

* Nye Veier 
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6 Grunnforhold • Det er på dette plannivået 
gjennomført geotekniske 
vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 
opplysninger om grunnforhold 
fra tidligere grunnundersøkelser 
i noen områder. Det er ikke 
gjennomført grunnundersøkelser 

* Nye Veier 

 YM • Kryssing Bjerkreimvassdraget – 
sjøørret og laks. Vernet 
vassdrag 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen  

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.:A015   Versjon: 01  

 
 

 2018-12-10  |  Side 16 av 20 
 

 

RISIKOVURDERING R3 – Skjeggestad – Sagland 
 

Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 
oppfølging 

1 Høyspent Flere høyspentlinjer på strekningen * 

 

Nye Veier 

2 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Grøsfjell: kryssing eksisterende veg, det 
må utbedres fv. mot Sokndal 

Kryssing Eide i høy bru over 
eksisterende jernbane, og bygd samt 
dagens E39 

 

    
   

  

 

* Nye Veier 
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3 Rasfare Drangsdalen, store fyllinger, omlegging 
dagens E39, masse må tilføres – må 
kjøres på eksisterende veg – 
daglinjeStrekningen langs Hovsvatn er 
utfordrende 

Store skjæringer og store fyllinger Fra 
Bjerkreim til Laksesvela. Solbjørgnipa 
turmål. Opprettholde fri ferdsel 

I hele Dalane er det anortositt. Dybde til 
fast berg varierer mye som følge av 
vekslende partier med godt og mindre 
godt (sleppete) berg. Dette gjør det 
vanskelig å kartlegge bergoverflatens 
forløp.  Dybde til fjell og type fjell er til 
dels ukjent. 

 

* Nye Veier 

4 Arbeid ved vann • Hellelandsvassdraget – kryssing 
med bru, skole og bebyggelse et 
stykke unna 

• Kryssing av vann flere steder 
over Grøsfjellvann 

 

* Nye Veier 

5 Tunnelarbeider •  Variant R3 – 
1b:tunnelDrangsdalen krevende 
tunnelpåhugg i område med 
urmasser og stor forskjæring 

* Nye Veier 

6 Bruarbeider Flere brukonstruksjoner på strekningen 

Høy bru over Eide ved Gyadalen 

        

* Nye Veier 
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7 Grunnforhold • Det er på dette plannivået 
gjennomført geotekniske 
vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 

   
   

      
  

* Nye Veier 

 YM Flere naturreservater i området 

Bekk fra Bersevann: lakseførende og 
har elvemusling 

Ognadalen har lakse – og ørretførende 
vassdrag  

Stor kulturminneverdier, også ved 
Solbjørgnipa 
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RISIKOVURDERING R1 – R2 – R3 – Kydland - Bollestad 
Id Fare Beskrivelse Forslag til tiltak Ansvarlig for 

oppfølging 
1 VA-installasjoner Kryssing av hovedvannledning til IVAR 

  

* 

 

Nye Veier 

2 Trafikkavvikling/ 

trafikksikkerhet på 
eksisterende veg 

Lang strekning langs eksisterende veg 
ved Skurve og langs Figgjovassdraget  

Ombygging av krysset ved Bollestad 

Spredte boliger og gårdsbruk med 
landbruksveger 

* Nye Veier 

3 Rasfare Ur ved utløp tunnel gjennom Tindafjellet 
mot vest 

 

 

  

* Nye Veier 

4 Arbeid ved vann • Fylling i Klugsvannet, bru over 
Klugsvannet – fylling fra begge 
sider. stabilitet 

 

 

  

* Nye Veier 

5 Grunnforhold • Det er på dette plannivået 
gjennomført geotekniske 
vurderinger, basert på noe 
befaring i felt samt eksisterende 
opplysninger om grunnforhold 
fra tidligere grunnundersøkelser 
i noen områder. Det er ikke 
gjennomført grunnundersøkelser 

* Nye Veier 

 ROS Det er bygget 3 vindmøller på 
Tindafjellet, østsiden av Langavatn. En 
viss risiko for Iskast fra turbiner og 
turbinhavari over tunnelåpning 
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* Tiltak til oppfølging i reguleringsplanfasen: 
 

• Sikre at identifiserte risikoer blir ytterligere vurdert i reguleringsplanfase 
• Vurdere ytterligere geologiske kartlegginger ifm med neste planfase 
• Vurdere ny tilgjengelig teknologi for overvåkning/sikring av vei. 
• Sikre samordning i konkurransegrunnlag 
• Tidlig involvering og samarbeid med BaneNor/ Sikre samordning med BaneNor og SVV i konkurransegrunnlag/Flekkefjordbanen 
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