
 

SINTEF Teknologi og samfunn 

Sikkerhet 

2012-03-08 

 SINTEF A22482 - Åpen 

 

Rapport 

E39 Rogfast. ROS-analyse, dagsoner 

 
 

Dagsonene Kvitsøy, Arsvågen, Knarholmen, Austre Bokn og ventilasjonstårn på Kvitsøy 

og Bokn 

 

Forfattere 

Bodil Aamnes Mostue og Per Hokstad 

 

 

 



 

 

1 av 43 

 

SINTEF Teknologi og samfunn 

Postadresse: 

Postboks 4760 Sluppen 

7465 Trondheim 

Sentralbord: 73593000 

Telefaks: 73592896 

ts@sintef.no 

www.sintef.no 

Foretaksregister: 

NO 948007029 MVA 

 
 

  







 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 4 av 43 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Sammendrag og konklusjoner ................................................................................................................................................................................ 6 

2 Innledning ............................................................................................................................................................................................................................... 7 

2.1 Bakgrunn og hensikt .........................................................................................................................................................................................7 

2.2 Avgrensing av analysen ..................................................................................................................................................................................7 

3 Metode ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 

3.1 Trinn i analysen ....................................................................................................................................................................................................8 

3.2 Vurdering av risiko og behov for tiltak ..................................................................................................................................................8 

3.3 ROS-prosessen .................................................................................................................................................................................................. 10 

3.4 Dokumentgrunnlag .......................................................................................................................................................................................... 11 

4 Beskrivelse av analyseobjektet ......................................................................................................................................................................... 12 

4.1 Delområde / dagsone 1 – Kvitsøy.......................................................................................................................................................... 13 

4.2 Delområde / dagsone 2 – Arsvågen i Bokn ..................................................................................................................................... 15 

4.3 Delområde / dagsone 3 – Knarholmen i Bokn ............................................................................................................................... 17 

4.4 Delområde / dagsone 4 –Austre Bokn ............................................................................................................................................... 19 

4.5 Delområde / dagsone 5 – Kråga .............................................................................................................................................................. 20 

5 Kartlegging av uønskede effekter og vurdering av risiko ............................................................................................................. 22 

5.1 Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy ....................................................................................................................................... 22 

5.2 Arsvågen inkl. Kråga ....................................................................................................................................................................................... 24 

5.3 Knarholmen ........................................................................................................................................................................................................... 25 

5.4 Austre Bokn .......................................................................................................................................................................................................... 26 

6 Forslag til risikoreduserende tiltak ................................................................................................................................................................ 28 

7 Referanser ........................................................................................................................................................................................................................... 30 

Vedlegg A – Trusler og konsekvenser ......................................................................................................................................................................... 31 

Vedlegg B – Mulige uønskede effekter ........................................................................................................................................................................ 33 

Kvitsøy, anleggsperiode .............................................................................................................................................................................................. 35 

Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, driftsperiode........................................................................................................................ 36 

Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, anleggsperiode.................................................................................................................. 38 

Knarholmen, driftsperiode .......................................................................................................................................................................................... 39 

Knarholmen, anleggsperiode .................................................................................................................................................................................... 40 

Austre Bokn, driftsperiode ......................................................................................................................................................................................... 41 

Austre Bokn, anleggsperiode ................................................................................................................................................................................... 42 

Vedlegg C – Tegninger .............................................................................................................................................................................................................. 43 

 
 



 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 5 av 43 

 

  



 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 6 av 43 

 

1 Sammendrag og konklusjoner 

Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er å fange opp om dagsoneutbyggingen i 

forbindelse med E39 Rogfast på henholdsvis Kvitsøy, Arsvågen, Knarholmen, Austre Bokn og 

ventilasjonstårnene på Kvitsøy og Bokn, kan føre til skade på menneskers liv og helse, få konsekvenser for 

ytre miljø, samfunnsfunksjoner eller for økonomiske og materielle verdier.
1
 I analysen vurderes risikoen for 

tredjeperson, som eksponeres av dagsonene og aktiviteter på den, for eksempel naboer og brukere av arealer 

som grenser til dagsonene osv.  

 

SINTEF har, på oppdrag fra COWI, gjennomført ROS-analysen både for anleggs- og driftsperioden. 

Vurderingene er utført med innspill fra deltakere på et analysemøte med inviterte deltakere fra SVV og 

berørte kommuner/fylke.  

 

SINTEFs vurdering er at tiltak bør vurderes dersom det finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer 

risikoen, for følgende hendelser:  

 Kvitsøy: 

o Trafikkuhell som følge av sauer ved tunnelportal. 

o Trafikkulykke med anleggstrafikk og ordinær trafikk i anleggsperioden. 

o Trafikkulykke med myke trafikanter (skolebarn) som ferdes på eksisterende veier og 

anleggstrafikk. 

o Tap av produksjon for havbruksnæring i forbindelse med prøveboring, sprengning, 

seismikkskyting, utfylling. 

 Arsvågen inkl. Kråga: 

o Manglende tilgjengelighet til strandsone som følge av ny rampe. 

o Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard. 

o Støyplager fra tunnelportalen for beboere nær portalen. 

o Trafikkulykke med anleggstrafikk og ordinær trafikk. 

o Skade på flora og fauna i/ved Arsvatnet som følge av fjerning av ustabil grunn og bygging av 

vegfylling 

 Knarholmen: 

o Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard. 

 Austre Bokn:  

o Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard. 

 

Vurderingene forutsetter at allerede planlagte tiltak er gjennomført, (se kap. 6 og vedlegg B). 

 

Risikoreduserende tiltak utover disse er foreslått og bør vurderes for å redusere risiko. 

 

 

  

                                                      
1
 Tilsvarende analyse vil senere gjennomføres for dagsone på Randaberg og deponier 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og hensikt 

 

Statens vegvesen planlegger utbygging av en ca. 25 km lang toløps undersjøisk tunnel fra Harestad i 

Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune, samt en avgreining til Kvitsøy. Prosjektet E39 Rogfast 

omfatter også dagsoner i Randaberg, Kvitsøy og Bokn.  I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal det 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å fange opp om utbyggingen kan føre til skade 

på menneskers liv og helse, få konsekvenser for ytre miljø, samfunnsfunksjoner eller for økonomiske og 

materielle verdier. SINTEF, på oppdrag fra COWI, har utarbeidet analysen for Statens vegvesen for 

dagsonene i: 

 Kvitsøy (dagsone 1) 

 Arsvågen (dagsone 2) 

 Knarholmen (dagsone 3) 

 Austre Bokn (dagsone 4) og 

 Kråga (dagsone 5). 

 

I loven, Plan- og bygningsloven § 4-3, stilles følgende krav:  

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  

 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndighetene påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

skal gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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. 

 

2.2 Avgrensing av analysen 

 

Analysen tar utgangspunkt i hendelser som kan føre til ulykker med tap av menneskeliv, negative 

helseeffekter, miljøskader og tap av samfunnskritiske funksjoner for tredjepart. Med tredjepart menes her de 

som eksponeres av dagsonene og aktiviteter på den, for eksempel naboer og brukere av arealer som grenser 

til dagsonene osv.  

 

Massetransport i anleggsperioden til massedeponiene er inkludert i vurderingene, men risiko og sårbarhet 

knyttet til selve massedeponiene vil bli vurdert i en senere studie. Analyse av dagsonen for E39 og 

ventilasjonstårn i Randaberg vil også utføres senere. 

 

En viser for øvrig til ROS-analyse for tunnel [3], som bl.a. vurderer trafikksikkerheten i tunnel og tiltak ved 

stengning av tunnel. Viser også til YM-plan (ytre miljø) og trafikksikkerhetsrevisjon som skal utarbeides. 
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3 Metode 

3.1 Trinn i analysen 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet temaveilederen ”Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet” (revidert 2010). ROS-analyser utføres på ulike måter 

avhengig av hvilket nivå på planstadiet man er. I denne sammenheng er vi på reguleringsplannivå. 

 

ROS-analysen skal gi en vurdering av reelle farer ved den planlagte utbyggingen, belyse kravene til 

sikkerhet og kravene til vurdering (detaljanalyser). Formålet er å identifisere eventuelle farer og behovet for 

risikoreduserende tiltak, slik at utbygger kan dokumentere tilstrekkelig sikkerhet før byggestart. 

 

ROS-analysen er delt inn fire trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt 

2. Kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer 

3. Vurdering av årsaker, sannsynlighet, konsekvenser og risiko 

4. Forslag til tiltak og oppfølging 

 

3.2 Vurdering av risiko og behov for tiltak 

Vi har benyttet samme kategorisering av sannsynligheter og konsekvenser for uønskede hendelser som er gitt 

i DSBs Temaveileder, [2]. Når det gjelder sannsynlighetskategorier har vi utvidet DSBs liste med en femte 

kategori, "kontinuerlig", for å angi mulige permanente belastninger av tiltaket. Konsekvenskategoriene som 

er benyttet er konsekvenser for liv/helse, miljø, økonomiske verdier/produksjonstap og tap av 

samfunnskritiske funksjoner.  

 

Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

 Sannsynlighet Frekvens 

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

2 Mindre 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 1 år og en gang i løpet av 10 år 

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

5 Kontinuerlig Permanent belastning  
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Tabell 2 Kategorier for konsekvenser av en uønsket hendelse, [2]  

Kategori Konsekvens 

  Liv/helse Miljø Økonomiske verdier og 

samfunnskritiske funksjoner 

1 Ufarlig Ingen 

personskader 

 

Ingen miljøskade 

 

Materielle skader/produksjonstap < 50 

000 NOK. Samfunnskritisk funksjon 

settes midlertidig ut av drift. Kun mindre 

forsinkelser. Ikke behov for 

reservesystemer. 

2 En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre miljøskader, 

lokale miljøskader 

Materielle skader/produksjonstap på 

mellom 50 000 og 500 000 NOK.  

Samfunnskritisk funksjon settes 

midlertidig ut av drift. Dersom det ikke 

finnes reservesystemer/alternativer, kan 

det føre til lettere personskader, samt 

mindre skade på miljø. 

3 Kritisk
2
 Alvorlig 

personskade  

Omfattende miljøskader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år  

Materielle skader/produksjonstap på 

mellom 500 000 og 1million NOK. 

Driftsstans av samfunnskritisk funksjon i 

flere døgn.  

4 Farlig Alvorlige skader/ 

en død  

 

Alvorlige miljøskader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid >1 år  

Materielle skader/produksjonstap på 

mellom 1 million og 5 millioner NOK. 

Samfunnskritisk funksjon settes ut av 

drift over lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.  

5 Katastrofalt En eller flere 

døde 

 

Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Materielle skader/produksjonstap > 5 

millioner NOK. 

Samfunnskritiske hoved- og avhengige 

funksjoner settes ut av drift. 

 

Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. Vurderingene av 

sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Risikomatrisen viser tydelig hvilke hendelser 

som er mest alvorlige og er nyttig for å prioritere risikoreduserende tiltak (dvs. sannsynlighetsreduserende 

og/eller konsekvensreduserende tiltak). 

 

Det er vanlig at risikomatriser deles ofte inn i tre soner, oftest vist i grønn, gul og rød farge: 

 

GRØNN Akseptabel risiko - Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig. 

GUL Akseptabel risiko - Risikoreduserende tiltak må vurderes. 

RØD Uakseptabel risiko - Tiltak må iverksettes.  

 

En slik ”fargelegging” av risikomatrisen forutsetter at en har bestemt hvilken risiko som er akseptabel og 

hvilken som ikke er det. Vårt forslag til hva som er akseptabel risiko og ikke, innenfor områdene menneskers 

liv og helse, ytre miljø, økonomiske verdier og tap av samfunnsviktige funksjoner, er angitt i risikomatrisene 

under. I analysen er de uønskede hendelsene plottet inn i risikomatriser. 

 

                                                      
2
 Konsekvenskategoriene i DSBs temaveileder [2] er benyttet. DSB angir "kritisk" som mindre alvorlig enn "farlig", noe 

som for mange kan virke ulogisk. 
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Tabell 3 Risikomatrise. Konsekvenskategorier for tap av menneskers liv og helse, miljø og 

samfunnskritiske funksjoner 

 Konsekvenser   

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

5. Kontinuerlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig  Hendelse x    

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

Risikoreduserende tiltak er nødvendig for hendelser som overskrider akseptkriterier (rød sone). Ingen 

hendelser ble innplassert i rødt område i denne analysen. Det er vurdert tiltak for hendelser som er vurdert å 

være i gul sone. Her bør tiltak settes i verk dersom det finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen. 

 

Reduksjon av risiko kan skje ved å redusere sannsynlighet, konsekvens eller begge deler. 

 

3.3 ROS-prosessen 

 

Analysen er gjennomført i følgende faser: 

1. Den tverrfaglige prosjektgruppen i SINTEF utarbeidet et opplegg for ROS-analyserapport. Basert på 

underlagsdokumentasjonen ble inngrepene i dagsonene beskrevet (se kap. 4). På basis av et internt 

analysemøte ble det også gitt en oversikt over potensielle uønskede hendelser (se kap. 5). 

2. Dette første rapportutkastet er gjennomgått og diskutert på et analysemøte med inviterte deltakere fra 

SVV og berørte kommuner/fylke (avholdt 2012-02-08). På dette møtet gikk en gjennom alle 

potensielle uønskede hendelser, og supplerte disse med nye.  

3. Konsekvensene av de uønskede hendelsene ble diskutert, og en fikk synspunkt på frekvens og 

alvorlighetsgrad av disse. Videre ble tiltak diskutert. 

4. På basis av innkomne vurderinger og synspunkt på møtet har prosjektgruppen utarbeidet komplett 

rapportutkast. 

5. Rapportutkast ble sendt til kommentering hos deltakerne i analysemøtet 2012-02-08. 

6. Rapport ble ferdigstilt. 
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Følgende personer deltok på ROS-møtet 2012-02-08: 

 

Navn Virksomhet/etat 

Yvonne van Bentum Fylkesmannen i Rogaland 

Monica Buvig Stenseth, Kommunalleder Kvitsøy kommune 

Irene R. Kristiansen, Kommunal prosjektleder Kvitsøy kommune 

Hans Faye Bokn kommune 

Bjørn Åmdal Statens vegvesen 

Marius Hofseth Statens vegvesen 

Berit Skjellerudsveen  Statens vegvesen 

Knut Ekseth COWI 

Per Hokstad SINTEF 

Bodil Aamnes Mostue SINTEF 

 

 

3.4 Dokumentgrunnlag 

 

Analysen er utført basert på forprosjektrapport for E39 Rogfast, konsekvensutredninger med tilhørende 

delrapporter og nyere tegninger av dagsonene (jfr Tabell 4): 

 

 Forprosjektrapport E39 Rogfast, 2011, Statens vegvesen 

 Konsekvensutredning E39 Rogfast med tilhørende delrapporter: 

 Delrapport: Landskapsbilde, juni 2007 

 Delrapport: Kulturmiljø, juni 2007 

 Delrapport: Naturmiljø, juni 2007 

 Delrapport: Naturressurser, juni 2007 

 Delrapport: Nærmiljø, juni 2007 

 Delrapport: Ventilasjonstårn, juni 2007 

 Delrapport: Massehåndtering, mai 2007 

 Delrapport: Illustrasjon av deponi Kvitsøy, tilleggsutredning nov 2007 
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Tabell 4 Oversikt over tegninger av dagsonene som er grunnlag for ROS-analysen (se også Vedlegg 

C) 

Dagsone Tegning Tegningsnummer/ 

revisjonsbokstav 

Kvitsøy Oversiktstegning, alternativ 1, veg 25100 

Plan og profil Fv Kvitsøy, profil 4500-5050, alternativ 1, 2 og 3. Veg 

25100, 25200 og 25300 

Plan og profil Fv Kvitsøy, profil 5050-5800, alternativ 1, Veg 25100 

Plan og profil Fv Kvitsøy, profil 5800-6417, alternativ 1, Veg 25100 

B601, 3 

C611, 4 

 

C612, 3 

C613, 3 

Arsvågen Oversiktstegning, Veg 14000 

Plan og profil E39 (veg 14000) pr 26600-27350 

Plan og profil E39 (veg 14000) pr 27350-27650 

B301 

C301 

C302 

Knarholmen Plan og profil E39, Veg 15000 pr 0-1740 

Plan og profil E39, Veg 15000 pr 0-750 

Plan og profil E39, Veg 15000 pr 750-1500 

Plan og profil E39, Veg 15000 pr 1500-1740 

B401 

C401 

C402 

C403 

Austre Bokn Oversiktstegning, plan og profil 

Plan og profil E39 (Veg 16000), pr 0-750 

Plan og profil E39 (Veg 16000), pr 750-1500 

Plan og profil E39 (Veg 16000), pr 1500-1890 

B501, 6 

C501,6 

C502,6 

C503,4 

Kråga Skisseløsning  

 

 

4 Beskrivelse av analyseobjektet 

 

 
Figur 1 Oversiktstegning med angivelse av de fem dagsonene som ROS-analysen omfatter. 
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4.1 Delområde / dagsone 1 – Kvitsøy 

 

Området består av en dagstrekning på ca 2 km og tilknytning til eksisterende veg. På siste del av 

strekningen, mellom Kirkekrysset og eksisterende fylkesveg (ca 400 m) er alternativ 1 lagt til grunn  

(tegning B601, C611-613). Ved portal vil det i tillegg til veg bli utfyllingsområde for nødvendig areal for 

beredskap (inkl. helikopterlandingsplass) og oppstillingsplass for kjøretøy med farlig gods, samt arealer som 

kan kombineres med slik bruk. 

  

Ventilasjonstårn er tenkt plassert ved tunnelportalen, mellom lokalveg og tunnel på Krossøy (jfr. Figur 5 ).  

To tårn på Krossøy er mest naturlig valg, der de geologiske forhold vurderes å være gode.  Tårnene kan 

tilpasses terrenget eller utformes som spenstige byggverk (fyrtårn eller utsiktspunkt). Alternativet på 

Hellesøy kan muligens ha noe større risiko for innlekkasje og er derfor foreslått forkastet.  

 

Tiltaket vil berøre naturtyper som er kategorisert som nasjonalt viktige, som rikt strandberg, naturbeitemark 

og områder med skjellsand (jfr Figur 4). Veitraseen kommer utenfor området for de to rødlistearter registrert 

i Artsdatabanken (lansemose Pseu-docrossidium hornschuchianum og glansteppemose, Porella obtusata)[4].  

 

Det er lokalisert kulturminne over portalmunningen. 

 

Skjelldrift og fiskeoppdrett ligger relativt nær portal (utenfor holmer).  

 

Vegen vil kreve arealer fra dyrket mark i den sørligste 1/3 av traseen.   

 

Det er planlagt et stort massedeponi/utbyggingsområde, som vil bli tatt opp i en annen plan, og dette er 

derfor ikke med i denne analysen. 

 

 

 
Figur 2 Dagsone Kvitsøy, alternativ 1 (utdrag av tegning B601). 
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Figur 3 Oversiktsfoto Kvitsøy med 3 alternative linjeføringer. Alternativ 1 er lagt til grunn i ROS-

analysen. 

 
Figur 4  De grønne områdene viser lokale og nasjonalt viktige naturområder, de brune 

skraverte områdene viser i hovedsak artsforekomster av fugl. (Kilde: Direktoratet for 

naturforvaltnings naturbase). De blå feltene viser områder hvor det er konsesjon på 

skjellproduksjon. I område 1 er utsetting av skjell planlagt i 2012 og i område 2 tidligst 

i 2013 (Kilde: Kvitsøy Edelskjell AS). 
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Figur 5 Skisse med plassering av to ventilasjonstårn; alt 1 på Krossøy og alt 2 på Hellesøy. Alt 1 

er lagt til grunn i ROS-analysen. (Kilde: SVV). 

 

 

4.2 Delområde / dagsone 2 – Arsvågen i Bokn 

 

Strekningen består av en dagsone på ca 1,5 km inkludert nytt toplanskryss med eksisterende veg, samt 

overgang i nordgående kjørebane fra 3 til 2 felt etter tunnelportalen. Omlagt lokalveg inngår. (jfr. tegning 

B301, C301, C302). Det er planlagt et stort massedeponi / utbyggingsområde ved Arsvågen, og 

ventilasjonstårn på øya Kråga (jfr. Figur 13-Figur 15). Det er pr i dag lagt til grunn en løsning med ett 

ventilasjonstårn. 

 

Planten purpurlyng (Erica cinerea), som er kategorisert som nært truet på norsk rødliste, er registrert i 

områder ved tunnelportalen (ved hanken). Det er ikke lagt inn informasjon om naturtyper eller 

artsobservasjoner på Kråga i Naturbasen eller Artsdatabanken. 

 

Mellom fjorden og fergekai, øst for E39, er det to fornminner (inntegnet med rødt i Figur 6). 
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Figur 6  Dagsone Arsvågen (utdrag av tegning B301). 

 
Figur 7  Oversiktsfoto Arsvågen. 
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4.3 Delområde / dagsone 3 – Knarholmen i Bokn 

 

Eksisterende kryss på E39 ved Knarholmen er planlagt ombygget til toplanskryss inkl. en rundkjøring 

(tegning B401).  

 

Vedtatte reguleringsplan for krysset fra 2002 må endres bl.a. grunnet krav til ramper, akselerasjonsfelt og 

retardasjonsfelt. Planen skal ikke ta med næringsarealer og skal tilpasses regulert lokalveg. Det er lagt til 

grunn at dagens undergang kan beholdes.  

 

En del fugl er observert i området (artsdatabanken.no). Ingen rødlistede karplanter eller kulturminner er 

registrert i dagsoneområdet. 

 

 

 
Figur 8  Dagsone Knarholmen (utdrag av tegning B401).   
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Figur 9  Oversiktsfoto Knarholmen. 

 

 
Figur 10 Oversiktsfoto Bokn inklusive kryssområdet Austre Bokn og kryssområdet 

Knarholmen. 
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4.4 Delområde / dagsone 4 – Austre Bokn 

 

Området består av en dagstrekning på ca 2 km inkludert nytt kryss med eksisterende veg. Det bygges 

midtrekkverk gjennom krysset og forbikjøringsfelt på østsiden nord for krysset, som betyr at dette krysset får 

et akselerasjonsfelt. Forbikjøringsfeltet tilpasses eksisterende veg (østre vegkant) slik at utvidelsen av E39, 

inkludert kulvert, skjer vestover. Det reguleres også inn veggrøft i samsvar med minimumskravet i gjeldende 

normaler.  
 

En del fugl er observert i området (artsdatabanken.no). Ingen rødlistede karplanter er registrert i databasen. 

Det er tre fornminner nær sørlige del av dagsonen og gravminne nordvest for krysset (jfr Figur 12). 

 

 
 

Figur 11 Dagsone Austre Bokn (utdrag av tegning B501). 

 
 

Figur 12 Oversiktsfoto Austre Bokn. 
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4.5 Delområde / dagsone 5 – Kråga 

 

Området består av ventilasjonstårn og kaianlegg. Figur 14 viser skisse av løsning med to ventilasjonstårn. 

Det er nå lagt til grunn en løsning med ett ventilasjonstårn. Skissen inneholder mulig kaiområde for tilkomst. 

Foreløpig er det ikke bestemt eller klarlagt om kaianlegget trenger å være permanent. 

 

Ventilasjonstårnet må utformes slik at bølgene kan slå over taket uten at det renner vann ned i tunnelen. 

Tårnet blir derfor høyt. I Nordsjøen ble det registrert en bølge på 25 meter i 1995. Tusenårsbølga er 

sannsynligvis en god del større.  

 

 

 

 
Figur 13 Dagsone Kråga. 
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Figur 14 Skisse som viser løsning med to tårn på Kråga. En løsning med ett tårn er nå mest 

aktuelt. Et mulig kaiområde for tilkomst er også vist på skissen. (Kilde: Cowi) 

 

 
Figur 15 Skisse med ett tårn på Kråga (Kilde: Statens vegvesen). 
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5 Kartlegging av uønskede effekter og vurdering av risiko 

 

Ut fra planlagte inngrep i dagsonen, potensielle trusler/farer og hvem/hva som kan bli berørt av utbyggingen 

er et sett med uønskede effekter beskrevet for hver dagsone for henholdsvis driftsperioden og 

anleggsperioden. De uønskede effekter (hendelser, kontinuerlig belastning, konflikter) av inngrepet er listet i 

Vedlegg B. Sjekklisten i Vedlegg A er benyttet som underlag/støtte. 

 

Det er foretatt en vurdering av sannsynligheten for og konsekvenser av de mest relevante uønskede 

effektene. Uønskede effekter som ivaretas gjennom andre analyser og utredninger er utelatt. Det kan 

imidlertid være en viss overlapp ved at noen forhold som beskrives, også ivaretas gjennom YM-plan, 

konsekvensutredninger eller vanlig praksis for gjennomføring av vegutbygginger. Videre kan det være en 

viss overlapp med tema som også er dekket av ROS-analyse for E39 Rogfast Tunnel.  

 

Sannsynlighetene og konsekvensene (for hhv liv/helse, miljø og tap av samfunnskritiske funksjoner) er 

vurdert av SINTEF etter analysemøtet ut fra diskusjoner på møtet og egen kompetanse. Anslagene for 

sannsynlighet (og konsekvens) for uønskede effekter i anleggsperioden er basert på at anleggsperioden er 

permanent. Konsekvenskategorien for miljø dekker også tap av friluftsmiljø (rekreasjonsmuligheter). 

 

Resultatene av vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er beskrevet i de neste delkapitlene (kap. 5.1-

5.4). For hver dagsone er resultatene videre oppsummert i en risikomatrise.  Tallene i tabellen refererer til ID 

nr til de uønskede effektene. Merk at angivelse av røde, gule og grønne områder i risikomatrisen er SINTEFs 

forslag til hva som er akseptabel risiko og ikke.  

 

Forklaring på forkortelser av konsekvenskategorier: 

L/H - Liv/helse 

M  - Miljø 

Ø/SF - Økonomiske verdier og samfunnskritiske funksjoner 

 

5.1 Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy 

Dagsonen på Kvitsøy består av følgende inngrep: 

 Ny vegstrekning 

 Fylling i sjø (fire steder, jfr. Figur 2 og Figur 3). 

 Mulig igjenfylling av vik mellom fylling, Krossøy og Hellesøy. 

 Liten bru ved Kjerkesundet. Forutsettes med samme åpning som eksisterende bru. 

 Stor bru over Leiasundet. Forutsettes minst å gi samme seilingsløp som eksisterende bru lengre 

sør over samme sund. 

 Ventilasjonstårn på Krossøy. 

 

Hvem eller hva som kan bli berørt av inngrepene: 

 Landbruk 

 Boliger 

 Offentlige bygg/aktivitet 

 Næringsvirksomhet 

 Antenner for kommunikasjon til havs (legges ned i 2012) 

 Flora/fauna  

 Kulturminner 

 Infrastruktur 
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 Redningstjenesten (brann, politi, ambulanse, sivilforsvar) 

 Fremkommelighet på sjø 

 

Tabell 5 Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy, vurdering av sannsynlighet og konsekvens av 

uønskede effekter i drifts- og anleggsperiode. 

ID Uønskede effekter  Sanns. Konsekvens 

nr (hendelser, kontinuerlig belastning, konflikter)  L/H M Ø/SF 

 Driftsperioden:     

K1 Trafikkuhell som følge av sauer ved tunnelportal. 3 3   

K2 Trafikkuhell med sauer på øvrige del av veg. 2 2   

K3 Stengning av tunnel pga skade på veg forårsaket av bølger/stormflo. 1   3 

K4 Trafikkfarlige forhold for myke trafikanter (inkl. skolebarn) som 

følge av økt trafikk, samt økning i antall gående.  

1 3   

K5 Sabotasje mot kysttrafikksentral 1   1 

 Anleggsperioden:     

KI Trafikkulykke mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk i 

anleggsperioden. 

2 3   

KII Trafikkulykke mellom myke trafikanter (skolebarn) som ferdes på 

eksisterende veier og anleggstrafikk. 

2 3   

KIII Tap av produksjon for havbruksnæring (skjell- og fiskeoppdrett)i 

forbindelse med prøveboring, sprengning, seismikkskyting, utfylling. 

3   2 

KIV Skade av tredjepart ved anleggs-, tunneldrivingsarbeid 

(risting/skyting, flygende stein ved sprengning). 

1 1   

 

 
Tabell 6 Kvitsøy, risikomatrise for uønskede effekter med konsekvenser for liv/helse, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

 Konsekvenser 

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

5. Kontinuerlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig K3, K4 KIII K1   

2. Mindre sannsynlig  K2 KI, KII   

1. Lite sannsynlig K5, KIV     

 

Merk at noen hendelser kan gi behov for fergeberedskap, for eksempel ved skader på veg og tunnel som 

følge av ekstremvær. Dagsonen nær portalområdet er spesielt utsatt. Det er viktig at det dimensjoneres for 

fremtidige klimaendringer (bølger/stormflo) for å hindre vanninntrenging i tunnel og skade på veg.  
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5.2 Arsvågen inkl. Kråga 

Dagsonen på Arsvågen består av følgende inngrep: 

 Vegstrekning: 

 Utvidelse av eksisterende vegstrekning med større skjæringer og fyllinger. 

 Nytt kryss (inkl. rundkjøring) med eksisterende veg med fyllinger i Arsvatnet. 

 Omlagt lokalveg inngår. 

 Ventilasjonstårn på øya Kråga. 

 Oppstillingsplass v/portal. 

 

Hvem eller hva som kan bli berørt av inngrepene: 

 Fastboende/hytteeiere 

 Landbruk og beiteområder 

 Kulturminne 

 Friluftsområde 

 Flora og fauna 

 Eksisterende infrastruktur 

 Redningstjenesten (brann, politi, ambulanse, sivilforsvar) 

 

 

Tabell 7 Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, vurdering av sannsynlighet og konsekvens av 

uønskede effekter i drifts- og anleggsperiode. 

ID Uønskede effekter  Sanns. Konsekvens 

nr (hendelser, kontinuerlig belastning, konflikter)  L/H M Ø/SF 

 Driftsperioden:     

A1 Manglende tilgjengelighet til strandsone som følge av ny rampe. 5  2  

A2 Økt hyppighet av trafikkulykker med myke trafikanter. 1 3   

A3 Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard. 

2 3   

A4 Stengt tunnel som følge av flomvann fra Arsvatnet. 1   3 

A5 Støy- og støvplager fra tunnelportalen for beboere nær portalen. 5 1   

A6 Tunnel stengt som følge av vanninntrenging via ventilasjonstårn 

eller skipskollisjon mot ventilasjonstårn. 

1   3 

 Anleggsperioden:     

AI Trafikkulykke mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk. 2 3   

AII Trafikkulykke mellom myke trafikanter som ferdes på 

eksisterende veier og anleggstrafikken. 

1 3   

AIII Skade på flora og fauna i/ved Arsvatnet som følge av fjerning av 

ustabil grunn og bygging av vegfylling 

4  2  
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Tabell 8 Arsvågen, risikomatrise for uønskede effekter med konsekvenser for liv/helse, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

 Konsekvenser 

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

5. Kontinuerlig A5 A1    

4. Meget sannsynlig  AIII    

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig   AI, A3   

1. Lite sannsynlig   A2, A4, A6, AII   

 

5.3 Knarholmen 

Dagsonen på Arsvågen består av følgende inngrep: 

 Vegstrekning: 

 Utbedret vegstrekning med større skjæringer og fyllinger. 

 Nytt toplanskryss (inkl. rundkjøring) med eksisterende veg. 

 

Hvem eller hva som kan bli berørt av inngrepene: 

 Fastboende/hytteeiere 

 Landbruk og beiteområder 

 Kulturminne 

 Friluftsområde 

 Flora og fauna 

 Eksisterende infrastruktur 

 Redningstjenesten (brann, politi, ambulanse, sivilforsvar) 

 

Tabell 9 Knarholmen, vurdering av sannsynlighet og konsekvens av uønskede effekter i drifts- 

og anleggsperiode. 

ID Uønskede effekter  Sanns. Konsekvens 

nr (hendelser, kontinuerlig belastning, konflikter)  L/H M Ø/SF 

 Driftsperiode:     

Kh1 Mulig utglidning av vegfylling nord for kryss kan skade boliger 

øst for veg i nordlige del av dagsonen. 

1 3   

Kh2 Stengning av veg som følge av utglidning av veg. 1   3 

Kh3 Påkjørsel av vilt. 2 2   

Kh4 Stengt veg som følge av skade forårsaket av ekstreme 

værpåkjenninger. 

1   3 

Kh5 Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard. 

2 3   

 Anleggsperiode:     

KhI Trafikkulykke mellom anleggstrafikk og ordinær. 1 3   

KhII Trafikkulykke mellom myke trafikanter som ferdes på 

eksisterende veier og anleggstrafikken. 

1 3   
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Tabell 10 Knarholmen, risikomatrise for uønskede effekter med konsekvenser for liv/helse, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

 Konsekvenser 

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

5. Kontinuerlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig  Kh3 Kh5   

1. Lite sannsynlig  Kh4 Kh1, Kh2, KhI, KhII   

 

 

5.4 Austre Bokn 

Dagsonen på Austre Bokn består av følgende inngrep: 

 Vegstrekning: 

 Utbedring av eksisterende veg med større skjæringer og fyllinger. 

 Ny kryssløsning. 

 

Hvem eller hva som kan bli berørt av inngrepene: 

 Fastboende/hytteeiere 

 Landbruk og beiteområder 

 Kulturminne 

 Friluftsområde 

 Flora og fauna 

 Eksisterende infrastruktur 

 Redningstjenesten (brann, politi, ambulanse, sivilforsvar) 

 

 

Tabell 11 Austre Bokn, vurdering av sannsynlighet og konsekvens av uønskede effekter i drifts- 

og anleggsperiode. 

ID Uønskede effekter  Sanns. Konsekvens 

nr (hendelser, kontinuerlig belastning, konflikter)  L/H M Ø/SF 

 Driftsperiode:     

AB1 Stengt veg som følge av skade forårsaket av ekstreme 

værpåkjenninger. 

1   3 

AB2 Stengt veg som følge av skade forårsaket av ras. 1   3 

AB3 Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard. 

2 3   

AB4 Økning i trafikkulykker med myke trafikanter som skal krysse 

vegen. 

1 3   

 Anleggsperiode:     

ABI Trafikkulykke mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk. 1 3   

ABII Trafikkulykke mellom myke trafikanter som ferdes på 

eksisterende veier og anleggstrafikken. 

1 3   

ABIII Gasslekkasje som følge av brudd på gassrørledning. 1 3  3 
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Tabell 12 Austre Bokn, risikomatrise for uønskede effekter med konsekvenser for liv/helse, miljø 

og/eller samfunnsviktige funksjoner. 

 Konsekvenser 

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

5. Kontinuerlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig   AB3   

1. Lite sannsynlig   AB1, AB2, AB4, 

ABI, ABII, ABIII 
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6 Forslag til risikoreduserende tiltak  

 

Dette kapittelet presenterer en liste med forslag til risikoreduserende tiltak for de ulike dagsonene.  

 

Et tiltak som gjelder alle dagsonene er at en bør ta godt i ved dimensjonering av rør (stikkrenner og 

drenering) for å ta høyde for fremtidige klimaendringer (mer nedbør, mer ekstremvær). 

 

Videre har en følgende forslag til tiltak, rettet mot uønskede effekter som faller i gul sone i risikomatrisene. 

SINTEFs vurdering er at tiltak bør vurderes dersom dette er kostnadseffektivt mht å redusere risikoen for 

disse uønskede effektene. Tiltakene ble diskutert på analysemøtet med SVV og berørte kommuner/fylke.  

 

Kvitsøy, driftsperioden: 

 Ferist for å forhindre adgang for sauer til tunnelportal. 

 

Kvitsøy, anleggsperioden: 

 Spesielt fokus på å tilpasse anleggstrafikken så den ikke skaper hinder for trafikanter som skal rekke 

ferge. 

 Starte utbygging med å utarbeide dagsonen (fra sør) slik at anleggstrafikk ikke kjører forbi skolen. 

 Sikre de myke trafikantene, og da spesielt skolebarna, på den strekningen ny veg blir felles med 

eksisterende veg frem til kryss med veg til Leiasundet. 

 

Arsvågen inkl. Kråga, driftsperiode: 

 Fisk må kunne komme mellom sjø og Arsvatnet. I dag er bekk lagt i rør mellom vannet og sjø øst for 

skjær. Minst tilsvarende forhold må opprettholdes. 

 Sikre tilkomst og ferdsel langs strandsonen (rekreasjon/fiske). 

 

Arsvågen inkl. Kråga, anleggsperiode: 

 Benytte silt-gardin i Arsvatnet i anleggsperioden for å unngå tilslamming.  

 

Austre Bokn, driftsperioden: 

 Undersøke om sikten i nordlige del av dagsonen kan bedres ytterligere (også mht hjortepåkjørsel). 

Sikten bedres i forhold til dagens situasjon. 

 Mulige tiltak for å bedre sikkerheten på bru sør for dagsonen: 

o Utvide med gang/sykkel-sti på brua, og få plass til midtdeler. 

 Mulige tiltak for å øke sikkerheten ved kryssing av veg for fotgjengere:  

o Installere lys i kulvert under veg.  

o Utforme fortau og én kjørebane i kulvert. 

o Erstatte eksisterende kulvert med bredere kulvert. 

o Benytte gårdbrukers undergang (for dyr) i sørlige del av dagsonen til gangtrafikk.  
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Øvrige tiltak foreslått på møtet (svarer ikke til hendelser i gul sone): 

 

Kvitsøy, driftsperioden: 

 Tursti (gang/sykkel-tiltak) på ny veg fram til portal.  

 Parkeringsplass v/portal for turgående/besøkende 

 

 

Arsvågen inkl. Kråga, anleggsperiode: 

 Sette av tilstrekkelig areal, også til lagringsområder for å unngå konflikt med anleggstrafikk og 

fergedrift på Arsvågen.  

Knarholmen, driftsperioden: 

 Viltgjerde og tilrettelagte krysningspunkt. 

 Utforme jordvoll slik at vilt kommer seg over.  

 

Merk at vurderingene gitt i risikomatrisene er basert på at følgende planlagte tiltak er gjennomført. 

 

Planlagt tiltak: 

 Det foretas ikke massetransport på lokalveger på Kvitsøy. Masser som ikke deponeres på Kvitsøy, 

transporteres via sjø. 

 Det utformes overgangssoner når vegstandard endrer seg fra utbedret til gammel veg, for å hindre 

ulykker. 

 Tiltak mot støy blir iverksatt der dette vurderes å være nødvendig. Bestemmes ut fra egen standard 

(T-1442) med angivelse av akseptable grenser (kurver). 

 Fergeberedskap og kaianlegg på Kvitsøy og Arsvågen opprettholdes.  

 Ifm dimensjonering av ventilasjonstårn vurderes bølgehøyde, –belastning, havdyp og behov for 

oppfylling, og evt. modellforsøk utføres. Mulighet for skipskollisjon vurderes. 

 Det foretas utskifting av ustabile masser (standard prosedyre). 

 Tiltak iverksettes dersom eventuelle ukjente kulturminner avdekkes gjennom arkeologiske 

undersøkelser før byggestart. 

 

 

  



 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 30 av 43 

 

7 Referanser 

 

[1]. Statens vegvesen (2011): Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. 

Reguleringsplaner og tekniske planer for E39 Rogfast, Konkurransegrunnlag av 14.02.2011, 

Saksnummer 2010/252213 

[2]. DSB (2010): Temaveileder. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tønsberg. 

[3]. E-39 Rogfast. ROS Analyse, tunnel. 2012-02-03. 

[4]. Cowi (2011): Statens vegvesen, E39 Rogfast, Internt dokument til bruk for COWI og Statens vegvesen, 

Utkast, oktober 2011. 

  



 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 31 av 43 

 

Vedlegg A – Trusler og konsekvenser 

 

Følgende sjekkliste ble benyttet for å vurdere uønskede hendelser.  

 

Trusler/farer: 

 

Natur og miljøforhold: 

 Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

o Masseras/-skred 

o Snø-/isras 

o Flomras 

o Elveflom 

o Tidevannsflom 

o Radongass 

 Vær, vindeksponering. Er området: 

o Vindutsatt 

o Nedbørsutsatt 

 Transport. Er det risiko for: 

o Ulykke med farlig gods 

o Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 

 Trafikksikkerhet 

o Ulykke i av-/påkjørsler  

o Ulykke med gående/syklende 

o Andre ulykkespunkt 

 Andre forhold 

o Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 

o Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 

o Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 

o Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

o Gruver, åpne sjakter, 

 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 

 

 

Hvem/hva planen/tiltaket får konsekvenser for: 

 Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

o Sårbar flora 

o Sårbar fauna/fisk 

o Verneområder 

o Vassdragsområder 

o Fornminner 

o Kulturminne/-miljø 

 Menneskeskapte forhold. Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser 

for: 

o Vei, bru, knutepunkt 

o Havn, kaianlegg 

o Sykehus/-hjem, kirke  

o Brann/politi/sivilforsvar  

o Kraftforsyning 

o Vannforsyning  
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o Forsvarsområde  

o Tilfluktsrom  

o Område for idrett/lek 

o Park 

o Vannområde for friluftsliv  

 Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

o Akutt forurensning 

o Permanent forurensning 

o Støv og støy; industri 

o Støv 

o Støy vegtrafikk 

o Støy; andre kilder 

o Forurenset grunn 

o Forurensning i sjø/vassdrag 

o Høyspentlinje (em stråling) 

o Risikofylt industri mm(kjemikalier/eksplosiver osv) 

o Avfallsbehandling 

o Oljekatastrofeområde  

 Medfører planen/tiltaket: 

o Fare for akutt forurensning  

o Støv og støy; industri 

o Støv 

o Støy vegtrafikk 

o Støy og støv fra andre kilder 

o Forurensning til sjø/vassdrag  

o Risikofylt industri med mer (kjemikalier/eksplosiver osv) 
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Vedlegg B – Mulige uønskede effekter 

 

Vedlegg B inneholder dokumentasjon av mulige uønskede effekter, ønsker og synspunkter med hensyn til 

tiltak og kommentarer som fremkom under fellesmøtet. Tiltakene er ikke nødvendigvis anbefalinger i 

forhold til uønskede hendelser i gul sone i risikomatrisene. 

 

 Kvitsøy, driftsperiode 

Tabell 13 Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy – Mulige uønskede effekter i driftsperioden. 

Kvitsøy, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Beitereduksjon på store deler av strekningen. 

Reduksjon av dyrkbar mark på sørligste del av 

dagsonen. 

Vurderes å tilbakeføre fylling innenfor veg ved 

portal til beitemark. 

 

Trafikkulykke som følge av sauer ved 

tunnelportal. 

Mulig tiltak: 

Ferist. Stopper sauer; forhindrer adgang 

tunnelåpning. 

Trafikkulykke med sauer på veg i dagen. Sauer går fritt i dag.  

Mulig forringelse av flora og fauna/fisk pga 

redusert sirkulasjon av sjøvann som følge av 

fyllinger i sjø mellom Krossøy og Hellesøy og 2 

fyllinger over til Langøy. 

Ivaretas gjennom YM-plan og 

Konsekvensvurdering i forbindelse med reg.plan. 

 

Gjennomstrømning under veg ved kryssing over til 

Langøy ved profil nr 5500 er som i dag. 

Gjennomstrømming for båttrafikk er som i dag.  

Mulig forringelse av fauna og flora som følge av 

støy og støv fra ventilasjonstårn på Krossøy. 

Mulige miljøkonsekvenser og estetiske forhold (ny 

veg gjennom uberørt natur) ivaretas gjennom YM 

plan (COWI) og konsekvensvurdering i forbindelse 

med reg.plan. 

Reduksjon av landbruksareal som følge av 

anleggsveg i forbindelse med bygging av 

ventilasjonstårn. 

Ivaretas gjennom egen konsekvensvurdering i 

forbindelse med reg.plan. 

Stengning av tunnel pga skade på veg forårsaket 

av bølger/stormflo. 

Fergeberedskap er planlagt. 

Værhardt. Vegbane ligger på kote 5-7 og dels lavere. 

Veg dimensjoneres for stormflo maks 3 meter 

bølgehøyde. 

Dagsonen nær portal ligger utsatt til. En må sikre at 

fremtidig klimaendring legges til grunn for 

dimensjonering av veg og tunnel i forhold til 

vanninntrenging i tunnel og skade på veg. 

Stengning av veg som følge av ras pga ustabile 

grunnforhold. 

Tiltak i forhold til ustabile grunnforhold forutsettes 

ivaretatt gjennom vegvesenets geotekniske 

vurderinger. 

Trafikkulykker i kryss med eksisterende veg ved 

Langøy 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk og 

prosesser for vegutbygging.  

Trafikkulykker i kryss med eksisterende veg nord 

for kirke. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk og 

prosesser for vegutbygging. 

Ulykker på eksisterende veg mellom fergekai og 

Ydstebøhavn som følge av økt trafikktetthet. 
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Kvitsøy, driftsperiode 

Forurensing som følge av trafikkulykke med farlig 

gods (økt tilgjengelighet av farlig gods). 

 

Forutsettes vurdert i konsekvensvurdering i 

forbindelse med reg.plan. 

Trafikkfarlige forhold for myke trafikanter som 

følge av økt trafikk, samt økning i antall gående.  

 

Forventer økning i turister med bil når tunnel 

kommer. I dag er det mye turister om sommeren. Vil 

gå på ny veg. 

Mulige tiltak: 

 Tursti (gang/sykkel-tiltak) fra eksisterende veg 

fram til portal. Vegnormalene har imidlertid 

konkludert med at det ikke er behov for eget 

tiltak for myke trafikanter på denne type veg.  

 Parkeringsplass v/portal for turgående/besøkende. 

Reg.plan sier plass til 50 kjøretøy. 

Trafikkfarlige forhold for myke trafikanter som 

følge av fremtidige nye boligområder.  

Forventes ivaretatt gjennom kommunens 

reguleringsplanlegging.  

Sabotasje av kysttrafikksentral (overvåking til sjø) 

og evt. nye mål. 

 

Forurensing (støy/partikler, CO2 utslipp, støv) fra 

ventilasjonstårn som innvirker på kommunens 

klimaregnskap. 

Støy ivaretas gjennom reguleringsplan. Forventer lite 

støy. CO2 utslipp ivaretas på et mer overordnet nivå. 
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Kvitsøy, anleggsperiode 

 

Tabell 14 Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy – Mulige uønskede effekter i 

anleggsperioden. 

Kvitsøy inkl. ventilasjonstårn på Krossøy, anleggsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Mulig forringelse av kulturminne over 

tunnelportal som følge av 

anleggsarbeid. 

Forventes ivaretatt gjennom YM plan (COWI) og 

konsekvensvurdering i forbindelse med reg.plan. 

 

Mulig konflikt mellom anleggstrafikk 

og ordinær trafikk i anleggsperioden. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk og prosesser for 

vegutbygging.  

Mulig tiltak:  

Spesielt fokus på å tilpasse anleggstrafikken så den ikke skaper 

hinder for trafikanter som skal rekke ferge. 

Ulempe for myke trafikanter som 

ferdes på eksisterende veier som 

berøres av anleggstrafikken. 

 

 

Spesielt fokus må vies på skolebarn og trygg skoleveg. 

Sikkerheten må ivaretas for de som kommer fra Leiasundet og 

skal til skolen.  

 

Veg må ikke være avstengt (ved sprengning må den kanskje 

stenges i korte perioder). 

 

Anleggstrafikken vurderes å være spesielt farlig for myke 

trafikanter nær skolen. Smal veg og skoleelever er lite vant med 

trafikk. 

 

Planlagt tiltak: 

Ikke ha massetransport på lokalveger på Kvitsøy. Masser som 

ikke deponeres på Kvitsøy, transporteres via sjø. 

 

Mulig tiltak:  

Starte utbygging med å utarbeide dagsonen (i søndre del) slik at 

anleggstrafikk ikke kjører forbi skolen. 

   

Sikkerhet for myke trafikanter må ivaretas i byggeplan. 

Tap av produksjon for havbruksnæring 

i forbindelse med prøveboring, 

sprengning, seismikkskyting, 

utfylling. 

Skjelldrift, fiskeoppdrett, relativt nær portal (utenfor holmer). 

Seismikkskyting evt mest problematisk. 

Påvirkning av tredjepart ved anleggs-, 

tunneldrivingsarbeid (risting/skyting, 

missiler (flygende stein ved 

sprengning)). 

Få plager forventes. Det meste av sprengningen foregår på store 

dyp, langt fra tettbebyggelse. 
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Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, driftsperiode 

 

 
Tabell 15 Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga – Mulige uønskede effekter i driftsperioden. 

Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Mulig forringelse av kulturminner 

(gravminner) (jfr. områder anmerket 

med rødt på kart) 

Forventes ivaretatt gjennom arkeologiske undersøkelser som 

skal foretas sommeren 2012. SVV får pålegg hvis ukjente funn 

oppdages og tiltak må iverksettes.  

 

Mulig forringelse av flora (den truede 

planten purpurlyng (Erica cinerea) er 

registrert i områder ved tunnelportalen) 

og fauna/fisk i Arsvatnet pga fylling 

(avrenning fra fyllmassene) i vannet. 

Forventes ivaretatt gjennom YM-plan. 

Mye utfylling i vannet. Det er lite kunnskap om faunaen i 

Arsvatnet.  

 

Fisk må kunne komme mellom sjø og Arsvatnet. I dag er bekk 

lagt i rør mellom vannet og sjø øst for skjær. Minst tilsvarende 

forhold må opprettholdes. 

Manglende tilgjengelighet til strandsone 

som følge av ny rampe. 

Spesiell strandsone mht fisking og friluftsliv. Må ikke bli 

barriere mht tilkomst. Fylling går så vidt ut i sjøen ved rampe.  

 

Planlagt tiltak: 

Avslutt fylling mot svaberg med mur (estetiske årsaker).  

 

Mulig tiltak: 

Sikre tilkomst langs strandsone. 

Økt hyppighet av trafikkulykker med 

myke trafikanter. 

Ikke spesielle tiltak for fotgjengere.  

Noen vil parkere ved fergeleiet og gå til strandområdet. 

For lite areal ved portal til 

redningsarbeid.  

Forventes ivaretatt gjennom beredskapsanalyser/planer som 

SVV vil utføre. Venter faglige innspill fra B&R-etater mht areal 

utenfor portal ut fra risikobildet i tunnel (evt nytt 

beredskapsbygg). Kan få betydning for regulering?  

 

Planlagte tiltak: 

Areal til parkering og portalbygg er avsatt. Benytte i tillegg 

vegbanen og fergeleiet til oppstillingsplass for kjøretøy og 

helikopterplass. 

Driftssentral i Mekjavikområdet vurderes. Areal til tekn. bygg 

må avklares senere. 

Mangel på stopp-

plass/rasteplass/døgnhvileplass ved 

portal.  

 

Avklares på et senere tidspunkt. Tas ikke inn i reguleringsplan. 

Hadde passet ved Harestad, men der er det plassmangel. 

Midtdeler hindrer dyr å komme ned til 

sjøen. 

Lite relevant innenfor dagsonen. Et viltdyrtrekk nord for 

dagsonen.  

Stengt veg som følge av skader 

forårsaket av vær/vind. 

Vurderes som lite relevant. Ingen omkjøringsmuligheter mellom 

Arsvågen og Aksdal, som i dag.  



 

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A22482 

VERSJON 
2 37 av 43 

 

Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Stengt veg som følge av skader 

forårsaket av flom. 

Vurderes som lite relevant. Arsvatnet tar opp evt. flom 

Stengt tunnel som følge av flomvann fra 

Arsvatnet. 

Fergeberedsskap (behandles i ROS-analysen for tunnelen). 

Stengt veg som følge av utglidning i 

Arsvatnet. 

Forventes å ivaretas gjennom stabilitetsvurderinger og fjerning 

av ustabil grunn. Fjerning av løsmasser vil gi omrøring. 

Forurensning i Arsvatnet etter 

trafikkulykke med utslipp av farlig 

gods. 

Vurderes som marginal endring i forhold til dagens situasjon. 

Vegstandarden bedres, men forventer økning i trafikkmengde. 

 

Planlagte tiltak: 

Lage overgangssoner når vegstandard endrer seg for å hindre 

ulykker. 

Støy- og støvplager fra tunnelportalen 

for beboere nær portalen. 

Støvutslipp vurderes å være lokalt. Tynnes fort ut og vurderes å 

være marginalt for beboere. 

Støyproblem vil bli vurdert (i henhold til standard T-1442) og 

tiltak iverksatt ved behov.  

Mulige negative effekter av støy og støv 

for fauna som følge av ventilasjonstårn 

på øya Kråga.  

 

Forventes dekket i YM-plan. 

Ett tårn på 12 m høyde (med 1 eller 2 sjakter) er planlagt. 

Tunnel stengt som følge av 

vanninntrenging via ventilasjonstårn 

eller skipskollisjon mot ventilasjonstårn. 

Planlagt tiltak: 

Fergeberedskap. Opprettholde kaianlegg. Dette vil kreve 

vedlikehold.  

 

Dimensjonering av ventilasjonstårn er ikke utført enda. 

Bølgehøyde,–belastning, havdyp og behov for oppfylling 

vurderes og evt. modellforsøk utføres. Mulighet for 

skipskollisjon på vurderes. 

Stengning av tunnel som følge av 

sabotasje. 

Fergeberedskap. Ventilasjonstårn er ikke rett over tunnel. 

Vindinnslag i tunnel som overstyrer 

tunnelventilasjonen. 

Forventes dekket i tunnelprosjekteringen. 

Trafikkulykke i overgang fra utbedret 

strekning til "gammel" vegstandard. 

Lage overgangssoner når vegstandard endrer seg fra utbedret til 

"gammel" standard. 
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Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, anleggsperiode 

 

Tabell 16 Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga – Mulige uønskede effekter i 

anleggsperioden. 

Arsvågen inkl. ventilasjonstårn på Kråga, anleggsperioden 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Trafikkulykke mellom 

anleggstrafikk og ordinær trafikk i 

anleggsperioden. 

Noe konflikt kan påregnes, men massetransport vil foregå primært 

utenfor dagens veg. Massetransport gir ekstrarisiko (forbikjøring) 

bl.a. for å rekke ferge.  

Mulige tiltak: 

Sette av tilstrekkelig areal, også til lagringsområder for å unngå 

konflikt med fergedrift.  

 

Trafikkulykke mellom myke 

trafikanter som ferdes på 

eksisterende veier og 

anleggstrafikken. 

Få myke trafikanter her. 

 

Gårder/hytter på sørside 

(tilgjengelighet til sjø/fergeleie). 

Gangforbindelse fergeleie? 

Skade på fauna i Arsvatnet som 

følge av fjerning av ustabil grunn. 

 

Mulig forringelse av flora 

(purpurlyng (Erica cinerea)) og 

fauna/fisk i Arsvatnet pga fylling i 

vannet. 

Antas dekket i YM-plan.  

Mye utfylling i vannet. Det er lite kunnskap om faunaen i Arsvatn. 

Ytterligere undersøkelser bør utføres for å vurdere eventuelle 

skader på fauna/fisk/terner i anleggsperioden som følge av 

tilslamming av vannet i anleggsfasen. 

  

Mulige tiltak: 

Silt-gardin i vannet i anleggsperioden.  

Effekt av slikt tiltak må undersøkes. (Erfaring fra et annet vann 

viste at vannet ble tilslammet, men fisken overlevde i følge en av 

møtedeltakerne).  
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Knarholmen, driftsperiode 

 

Tabell 17 Knarholmen  – Mulige uønskede effekter i driftsperioden. 

Knarholmen, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Mulig utglidning av vegfylling nord 

for kryss kan skade boliger vest for 

veg ved Hålandssjøen. 

Massene under veg nær boligområdet ansees som stabile og 

sannsynligheten for utglidning vurderes som liten.  

 

Langs vegen er det en 3 m høy voll mot boligområdet. Stabilitet må 

sjekkes.  

Stengning av veg som følge av 

utglidning av veg. 

Ingen omkjøringsmulighet. 

Vegfyllinger nord for dagsonen kan ifølge en av deltakerne på møtet 

inneholde ikke-stabile masser. Det er standardprosedyre å undersøke 

stabilitetsforhold og ustabile masser blir skiftet ut. 

Mulig konflikt med fremtidig 

næringsutvikling. 

Plan tilrettelagt for kommunens planer. Små konflikter. Nordlige 

næringsområde er etablert (nord for planlagte rundkjøring). 

Vurderer nytt område sør for rundkjøring nær sjø og videre sørover 

(maritim næring).  

Mulig konflikt med hensyn til 

utforming av kryssløsning i forhold 

til mulige endringer i trafikkmønster. 

Påkjøring/busslomme dels bestemt av ur. 

 

Planene sikrer fotgjengertilgang (gangveg) til bussholdeplass/-

lomme. 

 

Tilrettelagt for ekspressbuss, ikke så mye tilrettelagt for lokalbuss. 

 

Sør for dagsonen er det muligheter for å etablere "innfartsparkering" 

(ved evt. parkeringsrestriksjoner i Stavanger). 

 

Planlagte tiltak: 

Parkeringsplass for 16 personbiler er nå innarbeidet i planen. Kan 

benyttes av trafikanter som skal videre med buss, samt stopp og 

snumulighet for personbiler som setter av trafikanter som skal 

videre med buss.  

Påkjørsel av vilt. Rådyrpåkjørsler har forekommet. Ny veg vil gi bedre oversikt.  

Krysningspunkt for hjort sør for kryss. 

  

Mulig tiltak: 

 Viltgjerde og tilrettelagte krysningspunkt. 

 Utforme jordvoll slik at vilt kommer seg over.  

Stengt veg som følge av skade 

forårsaket av ekstreme 

værpåkjenninger. 

Ingen omkjøringsmulighet. 

Bekk i rør under eksisterende veg. Dagens rør tar unna dagens 

nedbør.  

 

Mulig tiltak: 

Bør ta godt i for dimensjonering av rør for å ta høyde for fremtidige 

klimaendringer (mer nedbør, mer ekstremvær). 

Trafikkulykke i overgang fra Lage overgangssoner når vegstandard endrer seg fra utbedret til 
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Knarholmen, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard. 

"gammel" standard. 

Trafikkulykke med farlig gods. Ny veg vil gi bedre sikt enn i dag. 

Sabotasje Ingen endring fra i dag. 

 

 

Knarholmen, anleggsperiode 

 

Tabell 18 Knarholmen  – Mulige uønskede effekter i anleggsperioden. 

Knarholmen, anleggsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Mulig konflikt mellom anleggstrafikk og ordinær 

trafikk i anleggsperioden. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk 

og prosesser for vegutbygging.  

Mulig ulempe for myke trafikanter som ferdes på 

eksisterende veier som berøres av anleggstrafikken. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk 

og prosesser for vegutbygging.  

Lite gangtrafikk til boligfelt (til/fra busslomme). 

Anleggstrafikken vurderes ikke som stort problem. 
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Austre Bokn, driftsperiode 

 

Tabell 19 Austre Bokn – Mulige uønskede effekter i driftsperioden. 

Austre Bokn, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Mulig konflikt med kulturminner 

(gravminner) (jfr tegning (fig 12 i 

rapport)).  

Ikke konflikt med kjente kulturminner. Blir tatt hånd om.  Tiltak 

iverksettes dersom eventuelle ukjente kulturminner avdekkes 

gjennom arkeologiske undersøkelser før byggestart.  

 

Gammelt bedehus rives. 

Stengt veg som følge av skade 

forårsaket av ekstreme 

værpåkjenninger. 

Ingen omkjøringsmulighet. 

To bekker krysser veg. 

 

Mulig tiltak: 

Bør ta godt i for dimensjonering av rør for å ta høyde for fremtidige 

klimaendringer (mer nedbør, mer ekstremvær). 

Stengt veg som følge av skade 

forårsaket av ras. 

Ingen omkjøringsmulighet 

Geoteknisk bra i forhold til å unngå ras. Hovedsakelig stabile 

skråninger. 

Fjellskjæringene vil bli berørt minst mulig. Større fylling. 

Mulig konflikt med hensyn til 

utforming av kryssløsning i forhold 

til behov for parkeringsplasser ved 

mulige endringer i trafikkmønster. 

Store høydeforskjeller vanskeliggjør parkeringsområder.  Gjenstår 

jordbruksområder.  

Mur er benyttet der det ut fra estetisk vurderinger og kost/nytte-

forhold er forsvarlig for å redusere bruk av jordbruksområde.  

Konflikt dyrkbar mark Har avviket fra optimal løsning i forhold til estetikk av av/på-

kjøringsramper for å bevare mest mulig dyrkbar mark. 

Trafikkulykke som følge av dårlig 

sikt mot bru. 

Mulig tiltak: 

Undersøke om sikten kan bedres (også mht hjortepåkjørsel)?  

Trafikkulykke i overgang fra 

utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard. 

Vanskelig å finne trafikksikker løsning med forbikjøringsfelt. 

Høy hastighet.  

Vanskelig kurvatur ved bru sør for dagsone (ulykkesutsatt). 

Søker løsning som ikke gir øket risiko mht forbikjøring. Må ikke 

forverre bildet! Jevnere trafikk uten ferge? 

Mulige tiltak ved/på eks. bru: 

 Midtdeler bedrer sikkerheten, men gir ikke 

forbikjøringsmuligheter.  

 Utvide med gang/sykkel-sti på brua, og få plass til midtdeler. 

Økning i trafikkulykker med myke 

trafikanter som skal krysse vegen. 

Gangtrafikkveg som før. Undergang (kulvert under veg) forlenges. 

Er 5 m bred.   

Det er lite trafikk; få tar buss. Det er kronglet å komme fram til 

motsatt side. Folk kan velge "snarveier"; krysser stamveg. Økt bruk 

kan øke hyppigheten av ulykker. 

 

Legger opp til mulighet for sikker krysning. 

Mulige tiltak: 
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Austre Bokn, driftsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

 Installere lys i kulvert. Ser ikke gjennom hele kulvert sørover, 

men ved 40 km/t gir det nok sikt.  

 Helt ny bredere kulvert er mest optimalt. 

 Evt. løsning: en kjørebane + fortau (gangvei på sørside) 

 Benytte gårdbrukers undergang (for dyr) i sørlige del av 

dagsonen til gangtrafikk. Må gjøres offentlig.  

Trafikkulykke med farlig gods 

(forurensing, brann/eksplosjon). 

Forbikjøringsstrekning mot nord forbedres. Kunnskap om mulighet 

for forbikjøringsmulighet i tunnel gir forbedring, unngår kappløp 

mot ferge gir forbedring, økt trafikkmengde gir forverring 

 

Sabotasje. Ingen endring. 

 

Austre Bokn, anleggsperiode 

 

Tabell 20 Austre Bokn  – Mulige uønskede effekter i anleggsperioden. 

Austre Bokn, anleggsperiode 

Mulige uønskede effekter Kommentarer og evt. tiltak 

Trafikkulykke mellom anleggstrafikk og ordinær 

trafikk i anleggsperioden. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk 

og prosesser for vegutbygging.  

Trafikkulykke mellom myke trafikanter som ferdes 

på eksisterende veier og anleggstrafikken. 

Forutsettes ivaretatt gjennom gjeldende regelverk 

og prosesser for vegutbygging.  

 

Gasslekkasje som følge av brudd på gassrørledning. Gassrørledning krysser dagens vegtrasé ved profil 

730. Bør kontakte Gassco (røreier). 

Infrastruktur i bakken må ikke røres. 
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Vedlegg C – Tegninger 
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