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Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag av Statens vegvesen utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for oppdatert 

reguleringsplan for dagsonen på Kvitsøy i forbindelse med prosjektering av E39 Rogfast.  

Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko for skade på 3. persons liv 

og helse, materielle verdier og miljø. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for 

risikoreduserende tiltak. Risiko er vurdert for driftsfase- og anleggsfase. 

Risikovurderingen viser at de identifiserte uønskede hendelsene framstår med akseptabel risiko. For 

hendelser i grønn sone bør risikoreduserende tiltak iverksettes dersom dette er ansett som nødvendig. 

Hendelser i gul sone medfører behov for oppfølging og anbefaling om aktiv risikostyring gjennom tiltak.  

For driftsfasen er følgende risikoreduserende tiltak identifisert:  

 D1 (Vegene på Krossøy stengt som følge av oversvømmelse): Vurdere å sette opp et skilt med 

advarsel om mulige bølger på turstien mot nord, men dette bør regnes mer på fordi oversvømmelsen 

er basert på en situasjon som kan komme om 100 år.  

 D6 (Myke trafikanter påkjørt langs tursti): Vurdere belysning langs turstien på Krossøy og vurdere 

fysisk skille mellom tursti og bilveg  

 D7 (Husdyr i vegbanen): Vurdere å sette opp skilt på egnede steder langs vegen om fare for husdyr i 

vegbanen 

 D8 (Grenseverdi for luftkvalitet overskrides i områder hvor mennesker oppholder seg over lenger 

tid): Bygninger etableres ikke i område nært ventilasjonstårn og tunnelportal 

 D9 (Utslipp av vaskevann fra tunnel): Grundig vurdering av utslippspunkt gjøres i søknad om 

utslippstillatelse 

 

For anleggsfasen er følgende risikoreduserende tiltak identifisert:  

 A3 (Naturbeitemark reduseres ved revegetasjon): Entreprenør utarbeider rutiner for masseforflytting 

og mellomlagring  

 A4 (Oppdrettsfisk skades som følge av spredning av partikler fra sprenging og utfyllingsarbeider): 

Overvåking av turbiditet for å dokumentere hvor mye partikler som transporteres til oppdrettsområdet 

 A5 (Glansteppemose/skjoldblad skades): Område hvor artene befinner seg gjerdes inn og 

vanntilførsel sikres 

 A6 (Spredning av forurensning som følge av utfylling av sjø og øvrige anleggsaktiviteter): Tiltak for å 

minimere sannsynligheten og konsekvensen for og ved forurensning beskrives i søknader for 

utfylling og utslipp i anleggsfasen, beredskapsplan for akutte utslipp utarbeides og entreprenør 

utarbeider rutiner for utslipp, vasking etc. 

 A7 (Kollisjon eller påkjøring bakfra som følge av endret kjøremønster ved ombygging av 

eksisterende veg): Tydelig skilting, hastigheter tilpasses kjøremønster og ÅDT i anleggsperioden og 

god sikt opprettholdes  

 A8 (Manglende adkomst for nødetater): Nødetatene informeres underveis og opprettholdelse av 

adkomster til boligområder beskrives i anbudsbeskrivelsen  

 A9 (Trafikkulykke myke trafikanter): Tydelig fysisk avgrensning mellom anleggsområde og 

gang/sykkelveg, anleggsgjennomføring begrenses i perioder da barn og ungdommer går til og fra 

skolen, god informasjon til skolen i forkant og underveis i arbeidene, midlertidig sykkeltrasé etableres 

i anleggsperioden, tydelig skilting, nedsatt hastighet og vurdere lysregulering i områder der skoleveg 

krysser anleggsområdet  
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 Innledning 

 Bakgrunn 

Norconsult AS har på oppdrag av Statens vegvesen utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

prosjektering av Rogfast og utarbeidelse av reguleringsplan for dagsonen på Kvitsøy.  

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 

all arealplanlegging jf. § 4.3:  

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 

forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap» 

 Formål 

Denne ROS-analysen identifiserer og vurderer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle 

planområdet. I tillegg identifiseres risikoreduserende tiltak i de tilfeller dette vurderes som nødvendig.  

 Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for denne ROS-analysen 

- ROS-analysen er overordnet og kvalitativ.  

- Analysen omhandler det aktuelle avgrensede planområdet. 

- Den omfatter mulige farer knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), og spesielle forhold med 

betydning for anleggsfasen.  

- SHA-forhold for entreprenør er ikke vurdert i denne analysen.  

- Analysen omfatter farer for person, miljø og materielle verdier. 

- Vurderingene og antakelsene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om 

prosjektet.  

- Den omhandler enkelthendelser og ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

 Definisjoner og forkortelser 

Tabell 1 Definisjoner og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

ALARP As Low As Reasonable Practicable 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø 
eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av 
en uønsket hendelse. 
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Uttrykk Beskrivelse 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, 
årsaker til og konsekvenser av disse. 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en 
uønsket hendelse 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe  
(kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi). 

SVV Statens vegvesen 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. 

 

 Styrende dokumenter 

Tabell 2 Styrende dokumenter 

Beskrivelse Utgitt av / dato 

NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger Standard Norge, 2008 

Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i 
plansaker etter plan- og bygningsloven, september 2010. 

DSB, sept. 2010 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (Rev. jan. 2010) DSB, de. 2011 

Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  

 

 Organisering av arbeidet  

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført av Norconsult AS. Det ble tatt utgangspunkt i 

ROS-analysen som ble utført for alle dagsoner langs E39 Rogfast i 2012 [1]. Sammen med fagansvarlige i 

prosjekteringsgruppen og Kvitsøy kommune ble identifiserte farer i eksisterende ROS-analyse gjennomgått. I 

tillegg ble det utført en ny fareidentifikasjon for å avdekke forhold relevante for den oppdaterte 

reguleringsplanen.  
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Følgende personer har vært involvert i utarbeidelsen av analysen:  

Tabell 3 Arbeidsgruppe 

Navn Firma Funksjon 

Inge Gunnes Norconsult AS Disiplinleder veg 

Kristoffer Rein Norconsult AS Arealplanlegger 

Ingunn Wist Norconsult AS Rådgiver ytre miljø 

Ellen Lied Norconsult AS Rådgiver geoteknikk 

Jens W. Bjerkelund Norconsult AS Rådgiver brannsikkerhet 

Arne Lothe Norconsult AS Spesialrådgiver 

Terje Breen Norconsult AS Rådgiver VA 

Per Forseth Norconsult AS Rådgiver elektro 

Magnhild Eliassen Norconsult AS Rådgiver ROS (fagansvarlig) 

Sofie Gustafson Norconsult AS Rådgiver ROS  

Helge Koll-Frafjord Kvitsøy kommune Plan- og utviklingssjef 
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 Beskrivelse av analyseobjektet 

Det geografiske området som ROS-analysen omhandler tilsvarer planområdet i reguleringsplanen 
Detaljregulering for E39 Rogfast, veg i dagen på Kvitsøy. Planområdet strekker seg gjennom østre deler av 
Kvitsøy kommune og er 227 dekar, se Figur 1. Innen planområdet planlegges det opparbeidet et ca. 2 
kilometer langt veganlegg fra tunnelmunning nord på Krossøy til ny veg møter eksisterende Fv. 551, nært 
Kvitsøy aktivitetspark. Foruten nordre deler av Krossøy og østre deler av øya Kvitsøy berører vegtraseen og 
dens sidearealer nordre deler av Hellesøy og Langøy, størsteparten av Tordneskjer, sund og bruer mellom 
nevnte øyer, samt utfyllingsarealer nord på Krossøy. 
 

 
Figur 1 Dagsone, Kvitsøy 

Dagens arealbruk innen planområdet knytter seg i første rekke til jordbruk. Størstedelen av landarealet kan 
klassifiseres som innmarksbeite, men lengst sør-vest og nord-øst i planområdet ligger også enkelte arealer 
med fulldyrka jord (jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde). Vanligste driftsform er sauehold.  
 
Planområdet omfatter ikke bebyggelse, men grenser til noe bebyggelse i søndre del. Hovedsakelig er 
bebyggelsen på Kvitsøy konsentrert til Ydstebøhavn, Kjørkjesundet/Vollsøy og Leiasundet. På nordre del av 
Krossøy, på Hellesøy og på Nordbø er det ikke bebyggelse innen planområdet. Nord på Langøy ligger 
enkelte hus og to hytter nært planområdet.  
 
Det regulerte veganlegget vil være forbundet til planlagt undersjøisk E39-trasé, Randaberg - Bokn, via egen 
tilførselstunnel og undersjøisk kryss, noe som vil sikre Kvitsøy fastlandsforbindelse. Tunnelanlegget 
omhandles ikke i analysen, da dette ligger utenfor reguleringsplanens grenser.   
 
Før anleggsstart vil 150 av planområdets 227 dekar bestå av landarealer, det øvrige – områder i sjø. Det 
legges opp til at 700 000 - 800 000 m3 sprengsteinsmasser fra det undersjøiske tunnelanlegget fylles ut i 
sjøområdet nord for Krossøy. Sammen med noen mindre utfyllinger i Kjørkjesundet, (lengre sør-vest i 
planområdet), vil rundt 43 dekar med nåværende sjøareal være omgjort til landareal etter at det regulerte 
veganlegget er realisert. Et sentralt element i reguleringsplanen er å etablere en kanal mellom Krossøy og 
Hellesøy. Dette ventes å bidra til økt sirkulasjon og bedret vannkvalitet i Vinterhavn-bassenget. 
 
123 dekar langs ytterkantene av planområdet er avsatt til anlegg- og riggområde. 24 dekar av dette er 
regulert til LNFR og 28 dekar til friluftsområde (i sjø). Det øvrige, 71 dekar, vil falle tilbake til sin opprinnelige 
arealstatus ved anleggsslutt.  
 
På utfylte arealer nord på Krossøy skal det blant annet etableres rundkjøring med arm i retning 
Hestholmen/Krågøy, gang- og sykkelveg, kollektivterminal og en innfartsparkering, se Figur 2. Nord på 
fyllingen planlegges det i tillegg opparbeidet tursti, rasteplass, en liten strand og en pir. Nært tunnelmunning 
settes det av plass til teknisk bygg, luftetårn og brannvannsmagasin for tunnelanlegget. 
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Figur 2 Utfylling på Krossøy 

Vegen mellom tunnelportalen og kryss med Fv. 555 Leiasundveien, nord-vest på Langøy utformes etter 
vegklasse H1 og skiltes til hastighet 60 km/t, se Figur 3.  
 

 
Figur 3 Kryss med Fv. 555, nord-vest på Langøy 

Strekningen videre fram til parsellslutt ved aktivitetsparken, samt vegarmen fra rundkjøringen i retning 
Krågøy/Hestholmen utformes etter vegklasse Sa1 og skiltes 50 km/t, se Figur 4. Størsteparten av 
veianlegget planlegges opparbeidet med veibelysning. 
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Figur 4 Strekningen fram til parsellslutt  

 
De fleste partiene av veianlegget opparbeides med fortau, stedvis kun bred, gruset skulder/tursti. Unntaket 
er veien mellom tunnelportal og rundkjøring, der det ikke er ønskelig med gående og syklende. Nord på 
Krossøy omklassifiseres deler av Krågøyveien til gang- og sykkelvei. 
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  Metode 

 Innledning 

ROS-analysen følger retningslinjene i DSBs veiledning "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging" [2], og 

hovedprinsippene i "NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger" [3]. Prosessen for gjennomføring av analysen 

består av: 

- Fareidentifikasjon  

- Risikovurdering med sårbarhetsvurdering 

 

Gjennom fareidentifikasjonen og risikovurderingen, vil det bli fremmet tiltak som foreslås implementert. 

 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke stedfestet 

og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4 gjøres det en systematisk 

gjennomgang av analyseobjektet basert på Kvitsøy kommune sin sjekkliste for ROS-analyse [4].   

 Risikovurdering  

Basert på fareidentifiseringen identifiseres uønskede hendelser som tas videre til en risikovurdering. De 

uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. "NS 5814:2008 

Krav til risikovurderinger" definerer risiko som: 

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor 

knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen 

dersom den inntreffer.  

I "NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger" er begrepet sårbarhet definert slik:  

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin 

opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen. 

I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold samt aktive tiltak som gjør 

at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av farer. Sårbarhetsbegrepet brukes 

som en del av konsekvensvurderingen.  
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 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. Konsekvensene 

er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. For “Materielle verdier“ inngår 

også samfunnsverdier, slik som tap av viktige samfunnsfunksjoner. Kategoriseringene er basert på 

veilederen til DSB [2]. Følgende kategorier for sannsynlighet og konsekvens er lagt til grunn for denne 

analysen: 

Tabell 4 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

2. Moderat sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

4. Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av 1 år 

 

Tabell 5 Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Konsekvensområde Beskrivelse 

1. Ufarlig Liv og helse Ingen personskade 

Ytre miljø Ubetydelig miljøskade  

Materiell 
verdi/samfunnsfunksjon 

Materielle skader < 100.000 kr / ingen skade på 
eller tap av samfunnsverdier 

2. En viss fare Liv og helse Mindre skader, lokale skader 

Ytre miljø Lokale* miljøskader 

Materiell verdi/ 
samfunnsfunksjon 

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / 
ubetydelig skade på eller tap av samfunnsverdier 

3. Kritisk Liv og helse Alvorlige personskader 

Ytre miljø Regional** miljøskade, restitusjonstid < 1 år 

Materiell verdi/ 
samfunnsfunksjon 

Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / 
kortvarig skade på eller tap av samfunnsverdier 

4. Farlig Liv og helse Alvorlige skader/én død 

Ytre miljø Alvorlige skader, regionale konsekvenser med 
restitusjonstid >1 år 

Materiell verdi/ 
samfunnsfunksjon 

Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 
000 kr/ skade på eller tap av samfunnsverdier 
med noe varighet 

5. Katastrofalt Liv og helse En eller flere døde 

Ytre miljø Svært alvorlige og langvarige skader, 
uopprettelig miljøskade                    

Materiell verdi/ 
samfunnsfunksjon 

Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / 
varige skader på eller tap av samfunnsverdier 

* Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet. 

** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet 
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Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. 

klima) og faglig skjønn. Sannsynlighetsgradering er en utfordring pga. usikkerhet. Historiske data, 

lokalkunnskap, statistikk, ekspertuttalelser etc. må legges til grunn for sannsynlighetsvurderingen. 

 Vurdering av risiko 

I en risikovurdering plasseres de uønskede hendelsene inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes 

sannsynlighet og konsekvens. Risikomatrisen har 3 soner: 

 

 

 

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 

Tabell 6 Risikomatrise 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

4 Meget sannsynlig      

3 Sannsynlig      

2 Mindre sannsynlig      

1 Lite sannsynlig       

 Risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 

konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned 

til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 

av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

Røde hendelser – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 

konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form 

av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten 

reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Gule hendelser – tiltak bør vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 

eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 

som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kost/nyttemessig (ALARP-

sone). 

Grønne hendelser – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak 

ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever 

betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene. 

 
  

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig 



n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\514 regulering\ros-analyse\kvitsøy\rapport\02\no-079-felles_02.docx 

 Oppdragsnr.: 5144240  

   Dokument nr.: NO-079-FELLES       

Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon:  02 

 

 2016-09-30  |  Side 14 av 33 

 Farekartlegging 

 Driftsfase 

Tabell 7 Farekartlegging driftsfase, naturrisiko 

NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-punktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

Sikkerhets-klasse for 
tiltak i planområde 

Oppgi sikkerhetsklasse etter 
konsekvens: 
F1 liten, F2 middels, F3 stor 

  F2 
Tiltaket dimensjoneres for 200-
årsflom  

Skred/ras/ ustabil 
grunn (snø, is, stein, 
leire, jord og fjell)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred 

 X Området er flatt og består i 
hovedsak av beitemark. Det er 
ikke registrert områder med fare 
for snø- eller steinskred i NVE 
sine kartløsninger [11].  

Er området geoteknisk ustabilt?  
Er det fare for utglidning/setninger 
på tilgrensende område ved 
masseutskifting, varig eller 
midlertidig senking av grunnvann 
m.v.? 

 X Løsmassene består 
hovedsaklig av 
friksjonsmateriale som sand og 
grus. Det er også påtruffet torv 
og gytje langs deler av 
vegtraseen. 
Løsmassemektigheten er 
generelt liten, og flere steder er 
det registrert berg i dagen. På 
sjøbunn er det antatt varierende 
tykkelse av skjellsand over 
sand, og utenfor Krossøy er det 
registrert tettere lag, antakelig 
leire under sandlaget. Det er 
ikke registrert kvikkleire i 
området [11]. Farer forbundet 
med anleggsgjennomføringen 
er vurdert i kapittel 4.2. 

Flom/stormflo Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø? 

X  Området er registrert i 
aktsomhetskart for flom [11], 
men ikke i flomsone.  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, 
(lukket bekk?) 

X  Ved pr 1730 er det en 
stikkrenne med liten dimensjon 
hvor vann kan bli stående.  

Kan drenering føre til 
oversvømmelser i nedenforliggende 
områder? 

 X Det vurderes ikke å være stor 
fare for oversvømmelser i 
nedenforliggende områder 
siden alt vann renner raskt til 
sjø. 

Radon Er det radon i grunnen?  X  Moderat til lavt/usikkert nivå, 
ref. nve.no. Temaet vurderes 
ikke videre da dette er et 
vegprosjekt hvor personer ikke 
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NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-punktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

skal oppholde seg innendørs 
over lengre tid. 

Ekstremvær Kan området være ekstra eksponert 
for økende vind/ekstremnedbør som 
følge av endring i klima? 

X  Området er værutsatt. 
Rogalandkysten opplever 
stormer hver vinter. Dette kan i 
verste fall føre til stengt veg i 
perioder.  

Lyng/ Skogbrann Vil skogbrann/lyngbrann i området 
være en fare for bebyggelse? 

 X Det er ingen naturlig skog på 
Kvitsøy [5]. 

Regulerte vann Er det åpent vann i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is eller 
drukning. 

 X Ikke relevant tema for tiltaket. 

Terrengformasjoner  Finnes det terrengformasjoner som 
utgjør en spesiell fare (stup etc.) 

 X Ved kirken er det skjæring ned 
mot vegen. Denne er lik 
eksisterende situasjon og 
vurderes ikke å medføre nye 
farer.  

 

Tabell 8 Farekartlegging driftsfase, virksomhetsrisiko 

VIRKSOMHETS-
RISIKO 

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utredningspunktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

Tidligere bruk  Er området (sjø/land) 
påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomheter?   

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 

 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.? 

 Landbruk, gartneri 

X  I tiltaksplanen for forurenset 
grunn [6] er grunnforurensing 
beskrevet. Alle masser som er 
undersøkt på Kvitsøy er vurdert 
til å kunne gjenbrukes i 
prosjektet. For spesifikke tiltak 
henvises det til tiltaksplanen. 
Temaet vurderes ikke videre i 
denne ROS-analysen.  

Virksomheter med 
fare for brann og 
eksplosjon 

Er nybygging i området uforsvarlig? 
Vil nybygging utgjøre en økt 
brannrisiko for omliggende 
bebyggelse dersom spredning?  

 X Ikke aktuelt 

Vil nybygging legge begrensninger 
på eksisterende anleggs mulighet for 
videreutvikling? 

 X Ikke aktuelt 

Virksomheter med 
fare for kjemikalie-
utslipp eller annen 
akutt forurensning 

Er nybygging i nærheten uforsvarlig?   X Ikke aktuelt 

Vil nybygging legge begrensninger 
på eksisterende virksomhet? 

 X Ikke aktuelt 
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VIRKSOMHETS-
RISIKO 

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utredningspunktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

Høyspent  Går det høyspentmaster eller 
jordkabler gjennom området som 
påvirker området med magnetiske 
felt?  

 X Det går ikke høyspentmaster 
eller jordkabler gjennom 
området 

Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master?  

 X Ikke aktuelt 

 

Tabell 9 Farekartlegging driftsfase, trafikk 

TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurdering Utrednings-pktnr/ kommentar 

Ja Nei 

Ulykkespunkt Er det kjente ulykkespunkt på 
transportnettet i området?  

 X Det er ikke registret ulykker i 
dag, men ny veg vil innebære 
relativt store endringer i 
kjøremønster. Ved uhell i 
tunnelen vil utslipp oppsamles 
og renses med vaskevann. Se 
vurdering i kap. 5.  

Farlig gods Er det transport av farlig gods 
gjennom området?  
Foregår det fylling/tømming av farlig 
gods i området? 

 X Det er ikke transport av farlig 
gods av betydning i området.  

Myke trafikanter Er det spesielle farer forbundet med 
bruk av transportnettet for gående, 
syklende og kjørende innenfor 
området? (Ved kryssing av vei, 
dårlig sikt, komplisert trafikkbilde, lite 
lys, høy fart/fartsgrense) 

 Til barnehage/skole 

 Til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg 

 Til forretninger 

 Til busstopp  

X  Tursti går langs med vegen. Det 
er ikke fysisk skille mellom veg 
og tursti.  
Det er relativt mange avkjørsler 
fra hovedvegen. 
Se også kommentar om 
anleggsperioden og skoleveg 
nedenfor.  

Støy- og luft-
forurensning 

 Er området utsatt for støy? 

 Er området utsatt for 

luftforurensning for 

eksempel eksos fra biler, 

utslipp fra fabrikker? 

 Er området utsatt for 

svevestøv fra 

piggdekk/masseuttak eller 

lignende?  

X  Det vil være fare for spredning 
av forurensning fra tunnelportal 
og ventilasjonsjakt/tårn  
 

Ulykker i 
nærliggende 
transportårer 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området i forbindelse med?  

 X Det kan skje uhell på sjøen, 
men dette vurderes ikke å ha 
innvirkning på vegen. 
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TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurdering Utrednings-pktnr/ kommentar 

Ja Nei 

 Hendelser på veg 

 Hendelser på jernbane 

 Hendelser på sjø/vann/elv 

 Hendelser i luften  

  

Tabell 10 Farekartlegging driftsfase, samfunnssikkerhet 

SAMFUNNS-
SIKKERHET  

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-punktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

Kritisk infrastruktur  
 
 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området?  

 Elektrisitet 

 Tele, data og TV-anlegg 

 Vannforsyning 

 Renovasjon/spillvann 

 Veier, broer og tuneller (særlig der 
det ikke er alternativ adkomst) 

Finnes det alternativ tilgang/forsyning ved 
brudd/bortfall? 

 X Ikke relevant tema for 
tiltaket. 
Bortfall av veier, broer og 
tunneler er vurdert ifm. 
oversvømmelse av 
området som følge av 
flom i sjø. 

Høyspent/ 
energiforsyning  

Vil tiltaket endre (svekke) 
forsyningssikkerheten i området? 

 X Tunnelen får strøm fra 
Harestad. 
Anleggsgjennomføring 
utføres ikke i området 
hvor sjøkabel kobles til 
Kvitsøy. 

Brann og redning  Har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

 X Brannvannforsyning er en 
del av Rogfastprosjektet. 

Har området bare en mulig adkomstrute for 
brannbil? 

 X Brannbil kan ankomme 
via begge tunnelportaler. 

Terror og sabotasje Er det spesiell fare for terror eller 
kriminalitet i området? (ved plassering av 
utsatt virksomhet)  

 X Kvitsøy vurderes ikke 
være mer utsatt for terror 
enn øvrige kommuner i 
Norge. 

 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje/terrormål?  

 Er det ev terrormål i nærheten 
 

 X Se kommentar ovenfor. 

Skipsfart 1 Er det planlagt en sjønær utbygging? Vil 
dette få konsekvenser for farleder eller 
strømforhold? 

 X Tiltaket er sjønært, men 
vurderes ikke å påvirke 
farleder eller 
strømforhold. Det går 
ikke større skip eller båter 
i nærheten av 
utbyggingen. 

Skipsfart 2 Er det fare for at skipstrafikk fører til: 

 Utslipp av farlig last 

X  Personskade som følge 
av lav farled under bru 
over Kjørkjesundet 
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SAMFUNNS-
SIKKERHET  

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-punktnr/ 
kommentar 

Ja Nei 

 Oljesøl 

 Kollisjon mellom skip 

 Kollisjon med bygning 

 Kollisjon med infrastruktur 
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 Anleggsfase 

Foruten de temaer som er presentert ovenfor er følgende temaer vurdert for anleggsgjennomføringen. Listen 

nedenfor er basert på temaer som har kommet opp i forbindelse med farekartleggingen.  

Tabell 11 Farekartlegging anleggsgjennomføring 

Tema Fare 

Utilstrekkelig 
atkomst for 
utrykningskjøretøy 

I anleggsperioden må omlegging av veger utføres slik at atkomst for 
utrykningskjøretøy er mulig. Dette er spesielt viktig ved ombygging av 
eksisterende veg fra ca pr 850 til 1350.  

Anleggstrafikk/ 
massetransport 
(kollisjon/påkjørsel) 
 

Det vil være anleggsarbeider langs eksisterende veg, se ovenfor. 
Vegen er skoleveg for barn og ungdommer som bor på Krossøy, 
Langøy og Hellesøy.  

Forurensning som 
følge av 
anleggsarbeider 

I anleggsperioden vil det være fare for forurensning ved utslipp av vann 
fra driving av tunnel til resipient, håndtering av slam fra renseløsninger, 
avrenning fra rigg- og anleggsområdet, utslipp av olje etc. fra 
anleggsmaskiner, utslipp fra vaskeplasser/verkstedrigg og sanitæravløp 
fra rigger. Dette vil også være en fare ved utfylling i sjø.  

Naturmiljø og 
biologisk mangfold 

Det legges restriksjoner ved flytting av masser på Kvitsøy. Det er ikke 
tillatt å flytte masser til/fra Hellesøy pr. 50-350, eller til/fra Kvitsøy pr. 
400-700.  Dette for å sikre at Kvitsøy beholder sitt karakteristiske 
landskap og hindre spedning av arter.  
 
Det er flere sjeldne arter på Kvitsøy, som skal tas vare på i størst mulig 
grad gjennom prosjektering og tiltak i anleggsfase. Dette gjelder 
glansteppemose og skjoldblad.  
 
Ved Kyrkjesundet finnes et ålegrasområde med verdi for biologisk 
mangfold. Under anleggsarbeidene kan det være fare spredning av 
blant annet suspendert materiale som kan påvirke området.  

Utglidning av masser 
ved bygging av 
utfylling 

Det kan være fare for utglidning av masser ved etablering av fylling på 
Krossøy og Krågøy. Dette er spesielt relevant da massene skyves ut 
over tipp med doser. Temaet må ivaretas i SHA-plan og i byggefasen. 
Temaet vurderes ikke videre i denne analysen.  

Kulturminner Det er flere kulturminner på Kvitsøy som må hensyntas i 
anleggsperioden.  

Støy  Støy fra anlegget må forholde seg til gjeldende grenseverdier i T-1442 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» og M-128 
«Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplalegging (T-
1442/2012) 
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 Sårbare områder 

Naturmiljø 

Løsmassedekket på Kvitsøy er i hovedsak svært tynt.  Enkeltøyene i øygruppen har ulik flora, spesielt 

gjelder dette for Hellesøy. På Krossøy er området med løsmassedekke i hovedsak landbruksarealer som 

består av fulldyrket mark [8]. Vegetasjonen består av arter som timotei, engsvingel og raigras. På de øvrige 

øyene Hellesøy, Langøy og Kvitsøy er jordsmonnet svært tynt og områdene med løsmasser fremstår som 

partier med naturbeitemark. Artssammensetningen på disse øyene er vesentlig rikere enn på Krossøy. Hvis 

masser fra Krossøy brukes for revegetasjon på Hellesøy, Langøy og Kvitsøy vil f.eks. raigras kunne bli 

dominerende i landskapet, noe som vil ha negativ innvirkning på dagens naturbeitemark. Områdene på 

Hellesøy, Langøy og Kvitsøy vurderes derfor som sårbare ovenfor revegetasjon og gjenbruk av masser.  

Utbyggingen av E39 Rogfast vil i tillegg komme i konflikt med flere rødlistede arter som glansteppemose og 

skjoldblad. Tiltak for å ivareta disse i anleggsperioden beskrives i plan for ytre miljø og videre i 

konkurransegrunnlag og krav til entreprenør (f.eks. bruk av gjerder). Artenes lokasjon er også vist i rigg- og 

marksikringsplan som entreprenør må forholde seg til.    

Marint naturmiljø 

Kvitsøy er en øygruppe med mange viktige naturtyper som er kategorisert som nasjonalt viktige. Disse er 

spesielt utsatte i anleggsperioden.  

Nord for Krågøy og Krossøy forekommer tareskog, skjellsand og havbeite [9]. I området er det verdifulle 

habitat for en rekke marine dyr. Områder dekket av skjellsand har ofte en rik og spesiell bunnfauna. I tillegg 

er det to områder med tillatelse til kommersiell bruk i dyrking av kamskjell.  

Det skal fylles ut med sprengstein fra tunnel i sjø ved Krossøy og ellers langs store deler av vegtraseen. Om 

det benyttes plast i armeringen i sprøytebetongen og plast i skyteledninger kan plasten spres i havet. Plast 

som ender i havet kan medføre en generell miljøfare og kan oppfattes som mat av flere marine organismer. 

Selv om enkeltgjenstander av plast kan nå hit er det lite sannsynlig at det vil ha noen konsekvens for fisken 

eller for matkvaliteten [9]. 

Utfyllingen på Krossøy vil dekke over skjellsandarealer. Skjellsanden vil trolig graves ut før anleggsperioden 

starter. Siden tilgangen på slikt areal er god i området og andelen av areal som beslaglegges er relativt liten, 

vil omfanget av skaden være begrenset. Skjellsandforekomsten vil kunne dekkes av partikler, men siden det 

er god vannbevegelse i området vurderes denne effekten være relativt begrenset. Skjellsandforekomsten 

vurderes derfor som lite sårbar ovenfor tiltaket [9].  

Tang- og tareområder vil også tildekkes av den foreslåtte utfyllingen ved Krossøy. Kortvarig påvirkning over 

et større område ved redusert lysgjennomtrengelighet i vannmassene som følge av partikkelspredning er 

fortsatt en mulighet, men noen særlig effekt på området som helhet vurderes som lite sannsynlig [9]. 

Områdene vurderes som lite sårbare.  

Ved Kyrkjesundet finnes det ålegras og beiteområde. Området skaper godt næringsgrunnlag for en rekke 

marine smådyr, noe som gjør det attraktivt for større dyr. I tillegg virker området være godt egnet for fugl 

siden det ligger relativt beskyttet. Alle forekomstene vurderes ha middels til liten verdi for biologisk mangfold 

[9].  Området inn mot Leiasundet er egnet for sjøfugl. Dette området vurderes ha middels verdi for biologisk 

mangfold.  

I Kyrkjesundet er det planlagt to broer samt utfyllinger. Det vil være åpninger i utfyllingene som sikrer at 

vannforbindelser mellom områder opprettholdes. Ålegrasengen vil kunne påvirkes fra avrenning og partikler i 

vannet fra anleggsaktiviteten. Det er relativt lite vannbevegelse i området, og tildekking og redusert 

lysgjennomtrengelighet over tid vil kunne være svært skadelig for forekomsten. Ålegrasengen vurderes 

derfor som sårbar.  
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Sørøst for fyllingsområder ligger en lokalitet i sjø med tillatelse til oppdrett av regnbuørret, laks og ørret. 

Sannsynlig influensområde vurderes å ha liten betydning for marint næringsgrunnlag [9]. 

Utfylling skal tilrettelegges for hummerhabitat. 

Fine partikler kan tenkes å akkumulere i oppdrettsfiskens gjeller slik at partikkeltilførsel over tid blir dødelig 

selv ved lave konsentrasjoner. Oppdrettsfisken vurderes derfor som sårbar for partikkeltilførsel.  

Det henvises til rapport for marint naturmiljø [9], for inngående vurderinger av konsekvenser og potensielt 

skadeomfang. 
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 Risikovurdering  

Basert på farekartleggingen er følgende uønskede hendelser blitt identifisert: 

Driftsfasen:  

 D1: Vegene på Krossøy stengt som følge av oversvømmelse  

 D2: Vann i tunnelen 

 D3: Stikkrenne ved pr 1730 kan ikke håndtere nedbørsmengder og fører til vann i 

vegbanen 

 D4: Trafikkulykke (sidekollisjon, påkjørsel bakfra) i kryss med eksisterende veg ved 

Langøy 

 D5: Trafikkulykke i kryss med eksisterende veg nord for kirke 

 D6: Myke trafikanter påkjørt langs tursti fra ca. pr 150 til pr 700 

 D7: Husdyr i vegbanen 

 D8: Grenseverdi for luftkvalitet overskrides i områder hvor mennesker oppholder seg over 

lenger tid 

 D9: Utslipp av vaskevann fra tunnel 

 D10: Sauer i tunnelen 

 D11: Personskade som følge av lav farled under bru over Kjørkjesundet 

 

Anleggsfasen:  

 

 A1: Ålegras skades 

 A2: Tang- og tareområder skades  

 A3: Naturbeitemark reduseres ved revegetasjon 

 A4: Oppdrettsfisk skades som følge av spredning av partikler fra sprenging og 

utfyllingsarbeider 

 A5: Glansteppemose/skjoldblad skades 

 A6: Spredning av forurensning som følge av utfylling av sjø og øvrige anleggsaktiviteter 

 A7: Kollisjon eller påkjøring bakfra som følge av endret kjøremønster ved ombygging av 

eksisterende veg 

 A8: Manglende adkomst for nødetater 

 A9: Trafikkulykke myke trafikanter  

 A10: Kulturminner skades  

 

I Tabell 12 og Tabell 13 nedenfor er de identifiserte uønskede hendelsene i drifts- og anleggsfase 

risikovurderte. 
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 Driftsfase 

Tabell 12 Risikovurdering driftsfase 

ID Faretema Uønsket hendelse Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak/kommentar 

D1  Oversvømmelse Vegene på Krossøy 
stengt som følge av 
oversvømmelse 

Det er utført bølgeanalyser for deponiet på Kvitsøy [12]. 
Disse viser at bølgene har stor evne til å forplante seg rundt 
nordenden av Kvitsøy, der de kan angripe deponiet fra nord 
og øst. Bølger i kombinasjon med stormflo kan føre til at 
vann skyller inn over land og forårsaker oversvømmelser og 
lokal flom.  

På Krossøy ligger terrenget langs sjøen på kote 3,5 [13]. 
Vegen som går langs kysten samt vegen som går til og fra 
tunnelportalen ligger noe lavere, ca. kote 2.  Deponiet er, 
basert på bølgeanalyser og forventet havnivå, dimensjonert 
for 200-årssituasjon (200 års storm og stormflo i 2100). 
Terrenget er utformet slik at overvann renner ned i sjøen.  

Turstien mot nord på Kvitsøy vil imidlertid kunne få så mye 
vann ved en 200-årssituasjon at den ikke kan brukes.  

Sannsynligheten for at vegene stenges som følge av 
oversvømmelse vurderes derfor som liten. Konsekvensen 
dersom hendelsen skulle inntreffe kan bli redusert 
framkommelighet som følge av at vegen må stenges for en 
periode.  

1 3   Vurdere å sette opp et skilt med 

advarsel om mulige bølger på 

turstien mot nord, men dette bør 

regnes mer på fordi 

oversvømmelsen er basert på en 

situasjon som kan komme om 100 

år.  

 

D2  Oversvømmelse Vann i tunnelen Det er utført bølgeanalyser for deponiet på Kvitsøy [12]. 
Disse viser at bølgene har stor evne til å forplante seg rundt 
nordenden av Kvitsøy, der de kan angripe deponiet fra nord 
og øst. Bølger i kombinasjon med stormflo kan føre til at 
vann skyller inn over land og forårsaker oversvømmelser og 
lokal flom.  

På Krossøy ligger terrenget langs med sjøen på kote 3,5. 
Vegen som går langs med kysten samt vegen som går til og 
fra tunnelportalen ligger noe lavere, ca. kote 2.  Deponiet er 
dimensjonert for 200-årssituasjon (kombinasjon av stormflo 

1 3   
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og bølger). Terrenget er utformet slik at overvann renner ned 
i sjøen. Foran tunnelportalen er det fra bergnivå og opp til 
kote 2,2 plassert en terskel som ved høy vannstand i 
fyllingen, vil hindre vann fra å komme inn i tunnelen.  

Sannsynligheten for at tunnelen oversvømmes vurderes 
derfor som liten. Konsekvensen dersom hendelsen skulle 
inntreffe kan bli redusert framkommelighet som følge av vann 
i vegbanen og at tunnelen eventuelt må stenges.  

D3  Flom i bekker/ 
stikkrenne 

Stikkrenne ved pr 1730 
kan ikke håndtere 
nedbørsmengder og 
fører til vann i vegbanen 

Eksisterende stikkrenne ved pr 1730 har liten dimensjon. 
Ovenfor denne kan det bli stående vann. Siden vegen er 
hevet og det er infiltrasjon i grunnen er sannsynligheten for at 
vann når vegen lav. Konsekvensen ved vann på vegen vil 
være redusert framkommelighet. 

1 3   

D4  Trafikkulykke  Trafikkulykke 
(sidekollisjon, påkjørsel 
bakfra) i kryss med 
eksisterende veg ved 
Langøy 

Estimert ÅDT i 2035 er 1000. Krysset med eksisterende veg 
ved Langøy vil bli utformet i henhold til Vegvesenets 
håndbøker. Hastigheten langs vegen er 60 km/t. Som følge 
av det lave trafikkvolumet og hastigheten vurderes 
sannsynligheten for at det skjer en ulykke som lav. 
Konsekvensen ved en ulykke kan være alvorlig personskade.  

Konsekvensgraden er satt til 3, alvorlig personskade siden 
dette vurderes å være den mest sannsynlige 
konsekvensgraden for denne type hendelser. 

1 3   

D5  Trafikkulykke Trafikkulykke i kryss 
med eksisterende veg 
nord for kirke 

Estimert ÅDT i 2035 er 1000. Krysset med eksisterende veg 
nord for kirken vil være et X-kryss utformet i henhold til 
Vegvesenets håndbøker. Hastigheten ved krysset er 50 km/t. 
Som følge av det lave trafikkvolumet og hastigheten vurderes 
sannsynligheten for at det skjer en ulykke som lav. 
Konsekvensen ved en ulykke kan være alvorlig personskade  

Konsekvensgraden er satt til 3, alvorlig personskade siden 
dette vurderes å være den mest sannsynlige 
konsekvensgraden for denne type hendelser 

1 3   
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D6  Trafikkulykke Myke trafikanter påkjørt 
langs tursti fra ca. pr 
150 til ca. pr 700 

Turstien (fra ca. pr 150 til ca. pr 700) er plassert på sjøsiden 
av vegen uten fysisk skille. Turstien er ikke asfaltert, men kan 
fremstå som vegskulder. Den skal ikke skiltes (og 
vedlikeholdes) som en GS-veg. ÅDT på vegen forventes 
være 1000 (20 år fram i tid) og fartsgrense er 60 km/t. Det er 
per i dag ingen tall tilgjengelige på antall myke trafikanter 
som forventes å bruke turstien. Det er lite sannsynlig at det 
blir så mange som 50 per dag, da det finnes alternative ruter 
også via Leiasundet. Fra ca. pr 150 til ca. pr 700 er det ikke 
belysning langs vegen. Vinterstid/i mørket vil det kunne være 
større fare for at personer som ferdes langs turstien blir 
påkjørt.  

Konsekvensen ved en slik hendelse kan være alvorlig 
personskade eller dødsfall. Sannsynligheten for at det skjer 
vurderes imidlertid som lav, da det ikke forventes at turstien 
blir brukt når det er mørkt og at det generelt er få myke 
trafikanter som bruker den. Sannsynligvis vil eksisterende 
gang- og sykkelveg via Leiasundet benyttes. 

1 4   Vurdere belysning langs turstien  

 Vurdere fysisk skille mellom veg 

og tursti 

D7  Trafikkulykke Husdyr i vegbanen Det er beitemark i nærområdet hvor sauer og kyr går fritt. Det 
vil være fare for at disse vil krysse vegen siden denne er 
plassert i områder hvor de vanligvis beveger seg.  

Det vurderes som sannsynlig at husdyr kommer seg opp på 
vegbanen. Det er imidlertid planlagt for flere 
husdyrsunderganger som reduserer sannsynligheten noe. 
Konsekvens vil være påkjørsel av dyr som kan føre til skade 
på person i bil.  

3 2   Vurdere å sette opp skilt på 

egnede steder langs vegen om 

fare for husdyr i vegbanen 

D8  Luftforurensning Grenseverdi for 
luftkvalitet overskrides i 
områder hvor 
mennesker oppholder 
seg over lenger tid  

Det er plassert et ventilasjonstårn ovenfor portalen som vil 
slippe ut luft fra tunnelen. Luften fra ventilasjonstårnet og 
selve tunnelportalen vil inneholde helsefarlige stoffer.  

Det er utført spredningsberegninger som viser at 
konsentrasjonen av NO2 ikke vil overstige grenseverdier på 
avstand 200 – 400 meter fra tårnet [10]. Siden det ikke bor 
eller oppholder seg mennesker over lenger tid i området vil 
konsekvens av luftforurensningen også være liten.  

1 1   Risikoen for at grenseverdi for 

luftkvalitet overskrides i områder 

hvor mennesker oppholder seg 

over lenger tid er basert på at det 

på lang sikt ikke blir etablert 

bygninger i nærområdet til 

tunnelen og ventilasjonstårnet.  
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D9  Forurensning Utslipp av vaskevann 
fra tunnel  

Det nye veganlegget vil medføre behov for håndtering av 
vaskevann fra tunnelen i driftsfasen. Vaskevann fra tunnelen 
samles opp og renses i et sedimenteringsbasseng som sikrer 
nedbrytning av såpestoffer i vannet. Utslippspunktet skal 
være plassert slik at det blir best mulig innblanding i 
vannmassene i sjøen. Det vil gjøre minst skade om det 
legges dypere enn nedre grense for tareskog [9]. Ved et uhell 
i tunnelen med utslipp som konsekvens, vil utslippet 
håndteres på samme måte som vaskevannet.  

Sannsynligheten for utslipp av vaskevann med skadelige 
konsentrasjoner av stoffer vurderes å være liten som følge av 
de planlagte tiltakene. Konsekvensen ved et utslipp vil være 
begrenset til det lokale marine miljøet [9]. 

2 2   Grundig vurdering av utslippspunkt 

gjøres i søknad om 

utslippstillatelse  

D10  Trafikksikkerhet Sauer i tunnelen Den nye vegen vil gå gjennom beitemark for sauer. Det vil 
være fare for at disse kommer seg opp på vegen og inn i 
tunnelen. Dette vil medføre fare for trafikkulykke inne i 
tunnelen som kan føre til alvorlig personskade. 
Sannsynligheten for at sauer kommer seg inn i tunnelen 
vurderes imidlertid som liten siden det er planlagt gjerde 
langs vegen ved tunnelportalen.  

1 3   

D11  Sjøtrafikk Personskade som følge 
av lav farled under bru 
over Kjørkjesundet 

Fra Langøy føres Fv. 555 på fylling over til øy i 
Kjørkjesundet, og videre over på ny brukryssing til Kvitsøy. 
Bruoverbygningen lander på øya med en vertikal klaring 
tilsvarende ca. 2,5 m over middelvannstand i farleden. Krav 
til vertikal klaring er iht. N400 3,5 m over middelvannstand. 
Som følge av dette vil det være fare for personskade dersom 
båter som er høyere enn avstanden til brua, prøver å 
passere.  

Sannsynligheten for at det skjer en ulykke med personskade 
som konsekvens vurderes som liten. Det er veldig grunt i 
Kjørkjesundet og spesielt i den nordre delen av sundet, hvor 
det over et større område kun er 0,5 -1 m vanndybde. Lenger 
sør mot brukryssingen varierer vanndybden mellom 0,5 – 2,5 
m i forhold til middelvannstand. Det antas derfor at det er 
ytterst lite gjennomgangstrafikk for småbåter i sundet og at 

1 3  Ikke tiltak utenom de som er planlagt  
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vanlig båtferdsel håndteres i Leiasundet/Såmesundet. 
Farleden er meget smal i området med flere grunner på 
nordsiden, noe som tilsier at hastigheten vil være meget lav i 
området på begge sider av bruen.  

Bruen vil være belyst med vegbelysning slik at den er godt 
synlig for båtførere. Det er også planlagt å sette opp skilt 
som varsler båtførere om høyde på bru og dybde på 
farvannet innenfor.  

Dersom det skjer en ulykke kan konsekvensen vil 
konsekvensen mest sannsynlig være alvorlig personskade.  
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 Anleggsfase 

Tabell 13 Risikovurdering anleggsfase 

ID Faretema Uønsket hendelse Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak/kommentar 

A1  Naturmiljø Ålegras skades I Kyrkjesundet er det planlagt to broer samt utfyllinger. Det 
vil være åpninger i utfyllingene som sikrer at 
vannforbindelser mellom områder opprettholdes. 
Ålegrasengen vil kunne påvirkes fra avrenning og partikler i 
vannet fra anleggsaktiviteten. Det er relativt lite 
vannbevegelse i området, og tildekking og redusert 
lysgjennomtrengelighet over tid vil kunne være svært 
skadelig for forekomsten. Siden ålegraset i Kyrkjesundet 
ligger grunt og beskyttet vil sannsynligheten for og 
konsekvensen ved skade være liten forutsatt at siltgardin 
brukes. 

1 3   Risikovurderingen er basert på at 

siltgardin brukes som planlagt. Se 

separat rapport om marint 

naturmiljø for mer detaljerte 

vurderinger av konsekvens og 

omfang [9]. Det vil være viktig med 

overvåking av siltgardinene for å 

sikre at disse virker som de skal.  

A2  Naturmiljø Tang- og tareområder 
skades 

Tang- og tareområde vil tildekkes av den foreslåtte 
utfyllingen ved Krossøy. Ved redusert 
lysgjennomtrengelighet i vannmassene som følge av 
partikkelspredning kan områdene påvirkes kortvarig. Det 
vurderes imidlertid som lite sannsynlig at området som 
helhet påvirkes nevneverdig [9]. 

1 3   

A3  Naturmiljø Naturbeitemark 
reduseres ved 
revegetasjon  

Dersom jord fra dyrket mark og/eller toppjord håndteres feil 
kan dette føre til tap av vekstjord. Dette er spesielt aktuelt 
for spredning av raigras i forbindelse med revegetasjon, 
masseforflytning og mellomlagring av masser. Rigg- og 
marksikringsplanen inneholder restriksjoner for flytting av 
masser. Sannsynligheten for at spredning skjer vurderes 
som liten. 

1 4   Entreprenør må utarbeide rutiner for 

masseforflytting og mellomlagring  

A4  Naturmiljø Oppdrettsfisk skades 
som følge av spredning 
av partikler fra 
sprenging og 
utfyllingsarbeider  

Spredning av partikler i forbindelse med sprengning og 
utfyllingsarbeider kan føre til irritasjon og sår i skinn og 
gjeller i oppdrettsfisk. Beregninger, se [9], viser at partikler 
kan nå området med oppdrettsfisk men konsentrasjonene 
som når lokaliteten vil være svært lave. Sannsynligheten 
for at fisken skades vurderes derfor som liten.  

1 2   Overvåking av turbiditet for å 

dokumentere hvor mye partikler 

som transporteres til 

oppdrettsområdet  
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A5  Naturmiljø Glansteppemose/ 
skjoldblad skades 

Utbyggingen av Rogfast vil komme i konflikt med flere 
rødlistede arter som glansteppemose og skjoldblad. Artene 
kan bli påvirket blant annet ved direkte inngrep og endring 
av vannbalanse/vanntilførsel. Artene er markert på rigg- og 
marksikringsplanene. Det vurderes som sannsynlig at 
artene skades. Konsekvensen ved uhell kan være svært 
alvorlig siden artene er rødlistede.  

2 4   Område hvor artene befinner seg 

gjerdes inn  

 Vanntilførsel sikres 

A6  Forurensning Spredning av 
forurensning som følge 
av utfylling av sjø og 
øvrige 
anleggsaktiviteter 

I anleggsperioden vil det være fare for spredning av 
forurensning og partikler ved utslipp av vann fra driving av 
tunnel til resipient, håndtering av slam fra renseløsninger, 
avrenning fra rigg- og anleggsområdet, utslipp av olje etc. 
fra anleggsmaskiner, utslipp fra vaskeplasser/verkstedrigg 
og sanitæravløp fra rigger. Dette vil også være en fare ved 
utfylling i sjø. 
 
Ved et utslipp til sjøen vurderes konsekvensen å kunne bli 
lokal siden forurensningen vil fortynnes relativt raskt når 
den når sjøen. Forurensning vil være mest kritisk i de mer 
beskyttede områdene i Kyrkjesundet.  

3 2   Tiltak for å redusere 

sannsynligheten og konsekvensen 

for og ved forurensning beskrives i 

søknader for utfylling og utslipp i 

anleggsfasen 

 Beredskapsplan for akutte utslipp 

utarbeides 

 Entreprenør utarbeider rutiner for 

utslipp, vasking etc.  

A7  Trafikksikkerhet Kollisjon eller påkjøring 
bakfra som følge av 
endret kjøremønster 
ved ombygging av 
eksisterende veg 

Eksisterende veg skal bygges om mellom ca. pr 850 og pr 
1350. I denne perioden vil det være økt sannsynlighet for 
påkjørsel som følge av endringer i kjøremønster og 
redusert sikt. Dette kan medføre alvorlige personskader. 
Sannsynligheten for at det skjer en ulykke vurderes som 
mindre sannsynlig som følge av lavt ÅDT og lav hastighet. 

2 3   Tydelig skilting 

 Hastighet tilpasses kjøremønster og 

ÅDT 

 Sikre god sikt  

A8  Trafikksikkerhet Manglende adkomst for 
nødetater 

Ved ombygging av eksisterende veg (ca. pr 850 og pr 
1350) vil det være fare for at sideveger til boligområder får 
redusert adkomst eller at framkommeligheten på 
eksisterende veger reduseres. I en nødsituasjon kan 
konsekvensen av dette bli alvorlig. 

2 3   Nødetatene informeres underveis  

 Adkomst til boligområder osv. må 

opprettholdes under hele 

anleggsgjennomføringen, beskrives 

i anbudsbeskrivelsen 

A9  Trafikksikkerhet Trafikkulykke myke 
trafikanter 

På strekningen mellom Kyrkjesundet og veg til kirken vil ny 
veg krysse eksisterende og gå langs denne. 
Anleggsområdet vil da gå gjennom område med skoleveg. 

2 3   Tydelig fysisk avgrensning mellom 

anleggsområde og gang/sykkelveg 
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Nytt trafikkmønster kan øke sannsynligheten for at det skjer 
et uhell som følge av redusert sikt og uoversiktlig område. 
Dette kan føre til trafikkulykke mellom anleggstrafikk og 
myke trafikanter på veg til og fra skolen. 

 Anleggsgjennomføring bør 

begrenses i perioder hvor barn og 

ungdommer går til og fra skolen 

 God informasjon til skolen i forkant 

og underveis i arbeidene 

 Midlertidig gang/sykkeltrasé 

gjennom området etableres 

 Tydelig skilting 

 Nedsatt hastighet 

 Vurdere lysregulering i områder der 

skoleveg krysser anleggsområdet  

A10  Kulturminner Kulturminner skadet Det er flere kulturminner på Kvitsøy som kommer i konflikt 
med anleggsområdene eller er lokalisert nært disse, se 
rigg- og marksikringsplan [14]. Kulturminner som kommer i 
konflikt med anleggsgjennomføringen skal graves ut eller 
gjerdes inn for å unngå skader. Sannsynligheten for at 
kulturminner skades vurderes derfor som liten, forutsatt at 
tiltak i Ytre miljø plan og rigg- og marksikringsplan ivaretas. 
Konsekvensen dersom kulturminnene skades vil være 
kritisk.  

1 3  Ingen ytterligere tiltak utover kravene i 
YM-plan og rigg- og marksikringsplan. 
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 Konklusjon og anbefalte tiltak 

Risikovurderingen viser at de identifiserte uønskede hendelsene framstår med akseptabel risiko (gul og 

grønn sone i risikomatrisen). For hendelser i grønn sone bør risikoreduserende tiltak iverksettes dersom 

dette er ansett som nødvendig. Hendelser i gul sone medfører behov for oppfølging og anbefaling om aktiv 

risikostyring gjennom tiltak.  

 Driftsfase 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

4 Meget sannsynlig      

3 Sannsynlig  D7    

2 Mindre sannsynlig      

1 Lite sannsynlig D8  D1, D2, D3, 
D4, D5, D9, 

D11 

D6  

 

Følgende tiltak foreslås implementert for driftsfasen:   

 D1 (Vegene på Krossøy stengt som følge av oversvømmelse): Vurdere å sette opp et skilt 

med advarsel om mulige bølger på turstien mot nord, men dette bør regnes mer på fordi 

oversvømmelsen er basert på en situasjon som kan komme om 100 år.  

 D6 (Myke trafikanter påkjørt langs tursti): Vurdere belysning langs turstien på Krossøy og 

vurdere fysisk skille mellom tursti og bilveg  

 D7 (Husdyr i vegbanen): Vurdere å sette opp skilt på egnede steder langs vegen om fare 

for husdyr i vegbanen 

 D8 (Grenseverdi for luftkvalitet overskrides i områder hvor mennesker oppholder seg over 

lenger tid): Bygninger etableres ikke i område nært ventilasjonstårn og tunnelportal 

 D9 (Utslipp av vaskevann fra tunnel): Grundig vurdering av utslippspunkt gjøres i søknad 

om utslippstillatelse 
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 Anleggsfasen 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

4 Meget sannsynlig      

3 Sannsynlig  A5, A8    

2 Mindre sannsynlig    A6, A7   

1 Lite sannsynlig  A4 A1, A2 A3  

 

Følgende tiltak foreslås implementert i anleggsfasen:  

 A3 (Naturbeitemark reduseres ved revegetasjon): Entreprenør utarbeider rutiner for 

masseforflytting og mellomlagring  

 A4 (Oppdrettsfisk skades som følge av spredning av partikler fra sprenging og 

utfyllingsarbeider): Overvåking av turbiditet for å dokumentere hvor mye partikler som 

transporteres til oppdrettsområdet 

 A5 (Glansteppemose/skjoldblad skades): Område hvor artene befinner seg gjerdes inn og 

vanntilførsel sikres 

 A6 (Spredning av forurensning som følge av utfylling av sjø og øvrige anleggsaktiviteter): 

Tiltak for å minimere sannsynligheten og konsekvensen for og ved forurensning beskrives i 

søknader for utfylling og utslipp i anleggsfasen, beredskapsplan for akutte utslipp 

utarbeides og entreprenør utarbeider rutiner for utslipp, vasking etc. 

 A7 (Kollisjon eller påkjøring bakfra som følge av endret kjøremønster ved ombygging av 

eksisterende veg): Tydelig skilting, hastigheter tilpasses kjøremønster og ÅDT i 

anleggsperioden og god sikt opprettholdes  

 A8 (Manglende adkomst for nødetater): Nødetatene informeres underveis og 

opprettholdelse av adkomster til boligområder beskrives i anbudsbeskrivelsen  

 A9 (Trafikkulykke myke trafikanter): Tydelig fysisk avgrensning mellom anleggsområde og 

gang/sykkelveg, anleggsgjennomføring begrenses i perioder da barn og ungdommer går til 

og fra skolen, god informasjon til skolen i forkant og underveis i arbeidene, midlertidig 

sykkeltrasé etableres i anleggsperioden, tydelig skilting, nedsatt hastighet og vurdere 

lysregulering i områder der skoleveg krysser anleggsområdet    



n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\514 regulering\ros-analyse\kvitsøy\rapport\02\no-079-felles_02.docx 

 Oppdragsnr.: 5144240  

   Dokument nr.: NO-079-FELLES       

Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon:  02 

 

 2016-09-30  |  Side 33 av 33 

 Referanser 

[1] E39 Rogfast. ROS-analyse, dagsoner, A22482, SINTEF, 2012-03-08 

[2] Temaveileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010 

[3] NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger, Standard Norge, 2008 

[4] Sjekkliste SMART kommune – risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner, Kvitsøy 

kommune  

[5] Saksframlegg, E39 Rogfast – Detaljregulering veg i dagen, Arkivsaknr.: 12/305-50, Kvitsøy 

kommune, 2013 

[6] Rogfast E02 Kvitsøy, Tiltaksplan for forurenset grunn, NO-024-YM, 2015  

[7] E39 Rogfast, Tunnelventilasjon og luftkvalitet, Statens vegvesens rapportar nr.138, 2012 

[8] Rogfast E02, Kvitsøy, massehåndtering, overflatejord og revegetering, dokumentnummer 3, 

2016 

[9] Marint naturmiljø E39 Rogfast, E02 Kvitsøy, NO-029-YM, 2015 

[10]  Notat, Spredning av forurensning frå ventilasjonsjakter / tårn Rogfast, NILU, 2013 

[11]  Kartløsninger, NVE.no, besøkt i juni 2016 

http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_datasett.html 

[12]  Notat, Deponi på Kvitsøy, 2015 

[13]  Entreprise 02, tegning Snitt C-C’, D-D’ og E-E’, 02-O06-502 

[14] Entreprise 02, Rigg- og marksikringsplan, 02-Z01-502, 02-Z01-600, 02-Z01-501 og 02-Z01-

500 

  
 

http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_datasett.html

