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1 Oppsummering 

Tiltaket er en 4-felts europaveg, med lokalt kryssområde, tunnelportal og 

tilstøtende funksjoner knyttet til veg, så som; brannstasjon, teknisk bygg, 

kontrollstasjon mv.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) gir en grov vurdering av hvor sannsynlig 

uønskede hendelser oppstår som følge av tiltakene som planlegges og hva 

konsekvensene eventuelt kan være. 

ROS-analysen baserer seg på en gjennomgang av sjekkliste for potensielle 

uønskede hendelser som kan bli utløst av tiltaket. Det er vektlagt tiltaket sitt 

samvirke med omgivelsene og eksisterende forhold. I noen grad er det gjort 

vurderinger av tiltaket i seg selv (trafikksikkerhet). 

Det foreligger flere underliggende rapporter som konklusjonene i ROS-analysen 

baserer seg på; støyvurderinger av trafikk på veg og i forbindelse med 

helikopterlandingsplass, vurderinger av luftforurensning fra tunnel, sykkeltrafikk 

og andre relevante rapporter som er utarbeidet i forbindelse med 

reguleringsplanen.  

Det foreligger ikke dokumentasjon fra pågående arkeologiske undersøkelser. 

Ytre miljø-tema er gitt i en egen presentasjon. 

Presentasjonen av ROS bygger på Notat ROS-analyse i Region vest april 2014.  

Det er ikke avdekket potensiale for hendelser som følge av planen som gir svært 

stor risiko – flere drepte. For noen uønskede hendelser er det fare for at liv kan gå 

tapt. Det gjelder kombinasjonen av farlig gods på veg og varmgang i kjøretøy og 

håndtering av sprengstoff i anleggsfase. 

Alle vegtiltak er planlagt ut fra Statens vegvesen sine håndbøker og i kraft av 

dette er sikkerhet i stor utstrekning ivaretatt. Det er søkt om fravik for noen av de 

foreslåtte løsningene. Det legges til grunn at risiko og sårbarhet er vurdert i 

søknadene om fravik og ved behandlingen av denne. Det kan likevel oppstå 

hendelser som utløses av tiltaket eller kombinasjoner av hendelser som kan føre 

til store konsekvenser, så som trafikkulykker; (kollisjoner mellom kjøretøy, 

påkjørsler av myke trafikanter eller av fysiske installasjoner og utforkjøring). 
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I høringsfasen våren 2015 kom Fylkesmannen med innsigelse mot 

planframlegget, bl.a i forhold til at ROS-analysen ikke dokumenterte 

grunnforhold, ras og klimautviklingen. Statens vegvesen har utført nødvendige 

tilleggsundersøkelser for grunnforhold. Klimapåslag er innarbeidet i vurderingene 

av flomfare og endringene er tatt inn i plandokumentene. 
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2 Introduksjon 

2.1 Bakgrunn, formål og vurderingskriterier 

Detaljreguleringsplanen for E39 Harestadkrysset i Randaberg kommune er en del 

av prosjektet E39 Rogfast. Prosjektet E39 Rogfast består av en ca. 27 km lang 

tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn, tunnel til Kvitsøy, samt 

kryss/veg i dagen i de tre kommunene. Utbyggingen vil bety en reduksjon i 

reisetid med ca. 40 min. og en kraftig styrking av E39 Kyststamvegen. 

I oktober 2012 forelå det forslag til detaljreguleringsplan for E39 Rogfast 

(hovedtunnelen) i Randaberg, tunnel og dagsoner på Kvitsøy og i Bokn. I 

Randaberg forelå det reguleringsplan for tunnel. Ventilasjonstårn ble tatt inn i 

reguleringsplan for Tungenes golfbane. I 2013 ble det igangsatt 

reguleringsplanarbeid for utfyllingsområde for tunnelmasser (industri og 

havneområde) i Mekjarvik og for nytt kryssområde ved tunnelportalen på 

Harestad (denne planen, (plan nr. 2013002).  

 
Formålet med reguleringsplanen er å sikre nødvendig areal for tilrettelegging for 

E39, kryssystem med avkjøringsrampe, brusystemer over E39 og areal til 

vegtilknytta formål, så som kontrollstasjon, teknisk bygg, brannstasjon og 

beredskapslandingsplass for helikopter. Videre planlegges det systemer for 

kollektivtransport, bussholdeplasser og parkering mv. Reguleringsplanen gir et 

juridisk grunnlag for å avklare eiendomsforhold og det fysiske forholdet til 

omgivelsene. 

2.1.1 Formål med ROS-analysen 

Formålet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et 

grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan 

integreres i planen og i avbøtende tiltak. 

ROS-analysen omtaler videre ytre miljø-tema som videreføres som krav i 

byggeplanen og gjøres gjeldende ved gjennomføring av tiltaket. Dette håndteres 

gjennom flere underliggende dokumenter, så som egne støyrapporter, rapport om 

luftforurensning og en ytre miljø-plan. 

ROS-analysen tar hensyn til de vurderinger som er gjort i en egen studie av 

støyforholdene som vil gjøre seg gjeldende ved etablering av 

beredskapslandingsplass for helikopter i planområde. 

2.2 Viktige forutsetninger og avgrensninger1  

Forutsetninger for planarbeidet er delvis gitt i Planleggingsforutsetninger, datert 

1.7.2013. Det forutsettes i hovedsak at trafikksikkerhet er avklart da utforming av 

                                                      
1 Presentasjonen av ROS bygger på Statens vegvesen sitt Notat ROS-analyse i 

Region vest april 2014.  
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veggeometri og tilstøtende vegarealer er utformet i samsvar med Statens 

vegvesen sine håndbøker. Det vil bli gjort noen vurderinger av trafikksikkerhet, 

da Statens vegvesen har bedt om at analysen utformes i samsvar med Notat ROS-

analyse i Region vest april 2014, Statens vegvesen. Det er søkt om fravik fra 

håndbok N100 (tidl. Hb 017) for noen av løsningene og det forutsettes at 

nødvendige risikovurderinger er blitt foretatt i forbindelse med søknadene og 

godkjenning av fravikene. Det er i tillegg og i ettertid kommet nye punkter som 

vurderes i planarbeidet: 

› Luftforurensing fra tunnelmunningen 

› Støy fra helikoptertrafikk ved beredskapslandingsplass 

› Tilrettelegging for areal for overkjørbart område mellom kjørefeltene ved 

tunnelåpning (benyttes om et tunnelløp stenges) til midlertidige situasjoner 

Dette dokumentet er en ROS-analyse av forslag til detaljreguleringsplan. 

Analysen omfatter både anleggs- og driftsfasen. 

Denne analysen fokuserer på sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede 

hendelser som kan utløses av prosjektet.  ROS-analysen skal gå gjennom 

spesielle forhold og særtrekk ved prosjektet. 

 

Veg i tunnel inngår ikke i denne ROS-analysen. Det utarbeides en egen ROS-

analyse for tunnelen. 

2.3 Beskrivelse av analyseobjektet 

Analyseobjektet består av 4 felts europaveg på Harestad, fra den sørlige 

tunnelportalen  til hovedtunnelen i Rogfast og om lag 1 km sørover. Tunnelen har 

to separate løp (2 kjørefelt pr. tunnelløp).  

Dagens eksisterende vegsystem blir lagt om og det legges opp til at 

Mekjarvikvegen og Torvmyrvegen i fremtiden skal krysse europavegen over to 

bruer.  

I tilknytning til E39 Rogfast, Torvmyrvegen og Mekjarvikvegen legges det til 

rette for at skal etableres: 

› Kontrollstasjon for kjøretøyer 

› Beredskapslandingsplass for helikopter 

› Teknisk bygg 

› Beredskapssenter (heldøgns bemannet utrykningsenhet for hendelser i 

tunnel) 

› To bruer 
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› To rundkjøringer i forbindelse med en av bruene over E39 og en i 

forbindelse med kontrollstasjonen 

› Parkeringsarealer for privatbiler 

› Serviceanlegg (bensinstasjon med tilhørende fasiliteter) 

› Bussholdeplasser 

› Gang og sykkelveger 

› Rensebasseng  

Det legges til rette for at det kan etableres 

› Brannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS  

Videre blir det etablert adkomst til offentlig veg fra eksisterende private veger. 

 

2.3.1 Spesielt om brannstasjon og beredskapssenter 
(heldøgns bemanning) 

Det foreligger ikke detaljerte planer for tiltaket, men ROS-analyse for Randaberg 

kommune har behandlet oppgavene tiltaket skal håndtere (se RANDABERG 

KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 2012, s. 17 kap. Brann – 

Underjordiske anlegg – Vegtunneler). Tiltaket kan ut over dette få andre 

oppgaver knyttet til brann og redning. 

 

Figur 1  Illustrasjon av det planlagte veganlegget sett fra sørøst. 
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Figur 2 Planområde som viser arealer for vegformål og areal for andre formål på 

kommuneplanens arealdel 
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Figur 3 Plassering av areal for teknisk område mv (teknisk bygg og brannstasjon, Beredskapssenter 

(heldøgns bemannet utrykningsenhet) og beredskapslandingsplass for helikopter) 

 

 

 

Figur 4-5  Område for kontrollstasjon, servicestasjon, 

(kontrollstasjonillustrasjonen er øverst), pendlerparkering, 

sykkelparkering, bussholdeplass). 

Om risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-3 skal det ved utarbeidelse 

av planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

for planområdet. Omfanget skal være tilpasset det planområde som 

reguleringsplanen omfatter.  

Denne ROS-analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som 

bl.a. er beskrevet i «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko 

og sårbarhet» (DSB, 2011). Analysen her er avgrenset til å oppfylle kravene som 

følger av Lov om planlegging og byggesaksbehandling. 

 

2.4 Ressurssamling 

For å sikre at flest mulig potensielle uønskede hendelser blir identifisert, ble det 

avholdt en felles samling med ressurspersoner i starten av ROS-analyse arbeidet. 

Følgende deltok på samlingen: 

Kjell Helge Husebø (Statens vegvesen), 

Laila Løkken Christensen-Dreyer (Statens vegvesen)  

Olav Asbjørn Thorsberg (Randaberg kommune),  

Ivar Mæland (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS),  

Geir Tore Aamdal (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS),  

Lise Peterson (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS),  

Eivind Stangeland (Statens vegvesen),  

Eva Pettersen (Statens vegvesen),  

Jan-Kåre Ruud (Randaberg kommune) 

Vidar Østerbø (COWI AS) 

Samlingen ble organisert ved en felles gjennomgang av prosjektet, foreløpige 

geometritegninger som dannet grunnlaget til forslag til reguleringsplan, 

definisjoner, drøftelser og gruppearbeid for gjennomgang av sjekkliste for 

potensielle uønskede hendelser. 

Representanter for IVAR var ikke innkalt til samlingen, men har i ettertid fått 

oversendt bearbeidet materiale til uttalelse.  

Politiet var ikke representert i samlingen og har heller ikke gitt uttale til saken i 

senere henvendelser  

Resultatet av gruppearbeidene er presentert i vedlegg 1. 

2.5 Beskrivelse av risiko 

Beskrivelsen av risiko kan være kvantitativ med beregnede tall eller kvalitativ 

ved hjelp av tekst. 

Denne ROS-analysen er en kvalitativ vurdering av risiko.For lettere å synliggjøre 

risikoen blir de uønskede hendelsene plottet inn i en risikomatrise. Risikomatrisen 

viser hvordan ressursgruppen har vurdert frekvens (sannsynlighet) og konsekvens 



  
ROS-ANALYSE, DETALJREGULERINGSPLAN E39 HARESTADKRYSSET 

 

15 

av de uønskede hendelsene. Risikomatrisen skal kun benyttes som et 

presentasjonsverktøy. Anslagene er basert på analysegruppens kompetanse og 

sammensetting, det vil derfor være en innebygget usikkerhet knyttet til gruppens 

vurdering av de uønskede hendelsene. Med utgangspunkt i dette kan man si at 

analysen av de identifiserte risikoene består av en kombinasjon av frekvens, 

konsekvens og usikkerhet. Ved hjelp av inndelingen i fargekategoriene har en et 

utgangspunkt for å analysere hvilke farer som er de mest kritiske. 
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Risikomatrise som oppsummerer resultatene fra risikovurderingen (hentet fra 

Notat ROS-analyse i Region vest april 2014) 2 

Frekvens/ 

Konsekvens 

    

Svært ofte 

(minst 1. 

gang pr år) 

A1 A2 A3 A4 

Ofte (1 gang 

hvert 2. -10 

år) 

B1 B2 B3 B4 

Sjelden (1 

gang hvert 

10-30 år) 

C1 C2 C3 C4 

Svært sjelden 

(sjeldnere 

enn hvert 30 

år) 

D1 D2 D3 D4 

 Minimal 

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært 

alvorlig 

konsekvens 

Tabell 1   Identifiserte hendelser kan plasseres inn i de ulike rutene for 

risiko. 

2.6 Vurderingsskala for risiko 

Fargekodene i risikomatrisen angir en vurderingsskala for risiko som ikke må 

forveksles med absolutte akseptkriterier. 

 

› Hendelser i rød sone har en uakseptabel risiko og de skal elimineres ved 

hjelp av risikoreduserende tiltak (Sannsynlighetsreduserende tiltak foran 

konsekvensreduserende tiltak).  

› Hendelser som er plassert i oransje sone skal vurderes etter et ALARP-

prinsipp (As Low As Reasonably Practicable). ALARP-prinsippet innebærer 

«omvendt bevisbyrde»: identifiserte tiltak skal implementeres med mindre 

det kan dokumenteres at det er et urimelig misforhold mellom 

kostnader/ulemper og nytte. At hendelsene er plassert i den oransje sonen 

                                                      
2 COWI har også fått en ROS-veileder2 fra SVV som er basert på en 4x4-matrise. Det er 

dette systemet som er lagt til grunn for den tydeligere ROS-analysen, men med noe annen 

gradering av konsekvenser. De ulike graderinger er imidlertid ikke klart definerte verken i 

den tidligere ROS-analysen eller i SVVs veileder.   
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betyr derfor at risikoen skal reduseres så langt som praktisk mulig der 

«praktisk mulig» ses i forhold til andre de andre fordelene (godene) og 

ulempene ved alternativet.  

› For hendelser i bør det vurderes risikoreduserende tiltak. 

› De hendelser som havner i grønn sone bør observeres for å unngå at disse 

beveger seg over til gul sone over tid. Jfr. kategorisert over som viser de 

ulike konsekvensgrader og frekvenser. Hendelse i grønn sone har akseptabel 

risiko. 

Det gjøres skjønnsmessige vurderinger av identifiserte risiko når forholdene 

oppsummeres og når det konkluderes i forhold til hvilke konsekvenser og tiltak 

som forutsettes sikret i arealplanen. Ressurspersonene foretar vurderinger av 

identifiserte uønskede hendelser og tilhørende risiko og foreslår tiltak som havner 

i rød, oransje eller gul kategori. 
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3 Framgangsmåte/metodikk for 

gjennomføring av ROS-analysen 

3.1 Organisering  

23. mai 2013 ble det gjennomført et møte der en arbeidsgruppe, bestående av 

representanter fra de lokale nødetatene, kommunens ledelse og Statens vegvesen. 

Analysen er blitt gjennomført i hht. metode beskrevet i SVV sin V721, og DSB 

sin veileder. Sannsynlighet og konsekvens for hendelsene er blitt gjennomgått og 

vurdert. Formålet var å foreslå tiltak som enten kan forebygge hendelsene, eller 

avgrense skader dersom hendelsene skjer. ROS-analysen skal vedlegges forslag 

til reguleringsplan. I møtet gjennomgikk arbeidsgruppen sine respektive roller og 

sitt ansvar for å håndtere de identifiserte hendelsene tiltaket kan utløse.  

Arbeidet har blitt ledet av COWI. Statens vegvesen og Randaberg kommune 

utgjør styringsgruppen. ROS-analysen vil bli sendt til nødetatene for 

gjennomgang. Kommentarer fra disse innarbeides i analysen. ROS-analysen 

legges frem for politisk behandling som del av planbeskrivelsen.  

 

I ROS-analysen er de identifiserte uønskede hendelsene og den risikoen de 

representerer inndelt etter to tema: Natur- og miljøforhold og menneskeskapte 

forhold. Se vedlegg 1.  

3.2 ROS-analysens betydning for planforslaget 

Der hvor de identifiserte uønskede hendelsene havner i rød kategori må en 

iverksette tiltak.  I oransje eller gul kategori må en foreslå tiltak. Tiltakene kan 

være knyttet til hvilke arealbruksformål som tillates, hvilke hensyn som tas eller 

hvilken rekkefølge tiltakene etableres. 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet er egnet til utbyggingsformål (vegformål), og eventuelle endringer i slike 

forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

kan bli avmerket i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
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4 Fareidentifisering/uønskede hendelser, 

risikovurdering 

I den tabellariske oversikten i vedlegge1 der ressursgruppen har identifisert 

hendelser som påvirker risikobildet har en brukt ulike fargekategorier. De er gitt 

et nummer ut fra identitet/hendelse, men det er et avsnitt/nummer-intervall i 

tabellen som vedrører anleggsfasen. Med utgangspunkt i dette og «innspill til 

YM-plan» i planbeskrivelsen er det utarbeidet et eget notat for anleggsfase i 

samsvar med Randaberg kommune sitt vedtak ved 1. gangs behanling. I tillegg er 

det tatt med risiko fra en fareliste som prosjektledelsen har påpekt i prosessen 

etter ressurssamlingen.  

 

4.1 Oversikt over uønskede hendelse uten 
vesentlig risiko 

4.1.1 Masseras – skred 

Hendelse 1. Det kan forekomme masseras/skred i skjæringer. Forholdet avklares 

ved planlegging av utforming av arealene – det tas hensyn til massenes 

beskaffenhet og helningsvinkel på skjæringer. Forholdet kommenteres ikke 

videre.  

Grunnforhold (utvidet vurdering etter innsigelse) 

Statens vegvesen har foretatt grunnundersøkelser for forskjæringen til E39 

Rogfast, E39 Harestadkrysset (to konstruksjoner) for E39 kryss Torvmyrveien og 

eksisterende toplanskryss mot Harestadveien og Mekjarvikveien. I samtlige av 

grunnundersøkelsene som er foretatt er det påtruffet morenemasser eller sandig 

siltig materiale. Det er derfor ikke påtruffet leire eller kvikkleire i undersøkelsene 

som er foretatt. Det er også foretatt grunnundersøkelser i sjøen sørøst for 

Mekjarvik (deponi Rogfast) uten å påtreffe leire. Med utgangspunkt i 

grunnundersøkelsene som er foretatt i området er det valgt å ikke foreta 

suppleringer i reguleringsplanfasen. Vi forventer ikke å påtreffe leire/kvikkleire 

området, men det skal allikevel foretas supplerende undersøkelser i detalj-

prosjekteringsfasen. Geo- og skredseksjonen i SVV har anbefalt at det skal 

foretas supplerende undersøkelser for byggeplan. Norconsult AS som er engasjert 

til detaljprosjektering skal foreta flere grunnundersøkelser før prosjektet blir 

bygget. Dersom det ved supplerende undersøkelser påtreffes leire/kvikkleire vil 

området behandles etter prosjekteringsveiledere fra NVE og SVV. Det vil si at 

innsigelsen fra Fylkesmannen og den faglige tilrådningen fra NVE vil bli 

ivaretatt før byggestart. 

Risiko C1 
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4.1.2 Snø-/isras 

Hendelse 3 Er ikke kommentert, men ved ekstreme forhold kan nedfall av snø/is 

fra tunneltak ved tunnelmunning forekomme. Forholdet er av driftsmessig 

karakter og punktet tas ikke videre inn i reguleringsplandokumentene. 

Risiko C1 

4.1.3 Flom (havnivå, springflo) 

Hendelse 4. Forholdet er utredet i egen rapport. Rapporten er revidert etter 

innsigelse fra NVE. Klimapåslag er regnet med i vurderingen av nedbørsfeltet, jf. 

vedlegg til flomrapporten (vedlegg A10). Flomrapporten er en vurdering og gir 

føringer for utarbeidelse av flomplan. Jf. rapportens kap. 5. Flomplanen 

utarbeides i detaljprosjekteringen (krav i reguleringsbestemmelsene) og da blir 

bl.a. klimapåslaget en faktor i dimensjoneringen.   

Risiko B1 

Risiko er også beskrevet i eget notat (Vedlegg A10 til planbeskrivelsen) der det i 

vurderingen heter; 

Nedbørsfelt for overvann, som har avrenning mot E39 ved Harestad, kan 

betraktes i 2 områder. Nord og sør for Torvmyrveien.  

Etter ferdigstillelse av Rogfast, vil Torvmyrveien bli et vannskille. Overvann 

fra nordsiden vil bli ført mot utslipp i Harestadvika. Overvann fra 

landbruksområdene på sørsiden vil være tilnærmet uendret fra dagens 

situasjon etter utbyggingen. 

Ved beregning av overvann er det forutsatt at arealet nord for Torvmyrveien 

og vest for E39 (inkl. kryssområde), i fremtiden vil bli utbygd som boligfelt. 

Området er vist med grønn skravur på vedlagte tegning nr. 

A026232/136717-02. Tegningen er utarbeidet på oppdrag for Randaberg 

kommune. Beregninger foretatt for Randaberg kommune angir derfor 

vannmengder som kan betraktes som framtidig verste tilfelle ved full 

utbygging. Uten fordrøyning og infiltrasjon; Nedbørsareal er 26 ha, og 

tilrenning beregnet til Q ~2500 l/s. 

Sør for Torvmyrveien vil Harestadkrysset ikke påvirke dagens situasjon for 

overvann i landbruksområdene.  

 

Det er satt krav om utarbeidelse av flomplan for området i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Flomplanen bør omfatte:  

 

› En flomstudie av hele nedbørsfeltet oppstrøms regulert område både nord og 

sør for Torvmyrveien. Planen bør definere flomveier helt fra 

sentrumsområdet  
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› Vurdere aktuelle flomveier og evt. nødoverløp som sekundære 

flomsikringstiltak  

En detaljeringsgrad som gjør at planen kan være til hjelp ved 

detaljprosjekteringen og ved dimensjonering av evt. nødoverløp 

("Underløp", dykkerledning, kulvert mv.) 

› Vurdering av dimensjoneringskriterier.   

Her må bl.a. dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn for 

dimensjonering av overvannsledninger/ dykkerledninger fastslås. Framtidig 

disponering av arealer oppstrøms (mot sentrum) ansees som ett av de 

kriterier som vil få mest betydning her. Dimensjonerende nedbør 

(gjentaksintervall) må også vurderes spesielt. Klimatillegg på 20% 

inkluderes i dimensjoneringen.    

I utgangspunktet forventes det at Randaberg kommune vil legge føringer for 

lokal og bærekraftig overvannshåndtering av overvann. Dvs. at overvann fra 

framtidige utbyggingsområder må infiltreres der dette går an, eller fordrøyes 

før det slippes til overvannssystemer som til slutt skal gjennom E39 og til 

sjø. Det bør vurderes å legge en ekstra sikkerhetsfaktor til grunn ved 

dimensjonering av dykkerledninger og anretninger for overføring til sjø. 

Dette må vurderes opp mot sikkerheten som legges i flomkontroll-tiltak. 

 

› Rapporten bør framlegges Statens vegvesen og Randaberg kommune for 

teknisk gjennomgang/vurdering.  

4.1.4 Vindutsatt 

Hendelse 5. Område er generelt vindutsatt. Eventuelle hendelser kan knyttes til 

trafikk på bruene. Situasjonen i dette tiltaket er ikke særskilt. Forholdet 

kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 

4.1.5 Sårbar fauna 

Hendelse 8. Planområde berører område for rådyr. Planen innebærer ikke særlige 

nye tiltak i den delen av område som berøres. Spesielle avbøtende tiltak utredes 

ikke. 

Risiko C1 

4.1.6 Verneområder 

Hendelse 9. I vest faller en mindre del av planområde innenfor statlig sikret 

friluftsområde. Det er også identifisert arter som skal gis vern (spurvefugler og 

rådyr). Punktet kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 
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4.1.7 Vassdragsområder 

Hendelse 10. Det er ingen vassdragsområder i planområde av betydning. 

Kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 

4.1.8 Grunnvann 

Hendelse 10.1. Grunnvannspotensiale er vurdert til å være dårlig i område 

(rapport 92.102 NGU, datert 17.februar 1992). Forholdet kommenteres ikke 

videre. 

Risiko D1 

4.1.9 Forminner (oppdateres når rapport foreligger) 

Hendelse 11 

Risiko vurderes når rapport foreligger. 

4.1.10 Kulturminne/-miljø (oppdateres når rapport 

foreligger) 

Hendelse 12. 

Risiko vurderes når rapport foreligger. 

4.1.11 Brann/politi/sivilforsvar 

Hendelse 15. Tilstøtende plan (hovedtunnelen E39 Rogfast) gir behov for 

etablering av brannstasjon og Beredskapssenter (heldøgns bemanning). Forholdet 

er planlagt ivaretatt og kommenteres ikke videre. 

Risiko – D1 

4.1.12 Park; rekreasjonsområde 

Hendelse 21. Vurdert som lite sannsynlig med en viss fare. Det er pekt på «stille 

område», f.eks. fremtidig kirkegård ved Grødem. Forholdet kommenteres ikke 

videre. 

Risiko C1 

4.1.13 Støv og støy: industri 

Hendelse 25. Er ikke kommentert. Det er ikke planlagt industri i planområde. 

Risiko D1 
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4.1.14 Støv og støy; trafikk 

Hendelse 26. Det vises til egen støyutredning., (vedlegg A4 til planbeskrivelsen) 

Støv antas å ikke være noe vesentlig problem ut over det som er beskrevet i NILU 

sin rapport om luftforurensning som kommer ut av tunnelen. I tillegg kan det 

være et lokalt forhold i forbindelse med beredskapslandingsplassen for 

helikopter, men det kan løses ved å ha et dekke som ikke støver. For arealer som 

ikke er regulert til veg eller annen veggrunn og som har et dekke som støver, kan 

støv-problemer oppstå. Forholdet ivaretas i YM-plan og det gis ikke en 

risikokategori som utløser tiltak 

Risiko B1 

4.1.15 Forurensa grunn 

Hendelse 28. Databasen Miljøstatus viser ikke forhold som skulle indikere at 

dagens situasjon må kommenteres videre. 

Risiko D1 

4.1.16 Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Hendelse 30. Er ikke kommentert av ressursgruppen. Det planlegges ikke slik 

aktivitet i område utover transport av farlig gods på veg. 

Risiko C1 

4.1.17 Avfallsbehandling 

Hendelse 31. IVARs avløpstunnel går under en liten del av planområdet i vest. 

Berøres ikke av tiltaket. Er ikke kommentert videre ut fra planlagt tiltak, men det 

må lages bestemmelser som fastsetter at borehull mv ikke kan gjøres innen for en 

hensynssone/byggegrense over/rundt tunnelen. 

Risiko D1 

4.1.18 Risikofylt industri mm 

Hendelse 36. Det er kommentert at bensinstasjon representerer fare for 

brann/eksplosjon og forurensing av kjemikalier. Etablering av bensinstasjon er et 

normalt planlagt forhold og håndtering av kjemikalier ivaretas i eget regelverk. 

Forholdet kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 

4.1.19 Trafikksikkerhet - viltpåkjørsel 

Hendelse 42. Det er identifisert forekomst av rådyr i område. Representerer trolig 

ikke noen vesentlig fare – kommenteres ikke videre. 
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Risiko D1 

4.1.20 Sabotasje/terrorhandlinger – er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål/ er det potensielle sabotasje/ 
terrormål i nærheten 

Hendelse 44 (med underpunkt). Nærheten til hovedtunnelen setter veganleggene, 

bruer, kontrollstasjon, beredskapslandingsplass for helikopter, teknisk bygg, 

brannstasjon og beredskapssenter i en større risikokategori enn de ville vært 

isolert sett.  

Selve hovedtunnelen i nærheten kan være et terrormål i seg selv. 

Risikovurderingene knyttet til denne er ivaretatt i reguleringsplanen/ROS-

analysen for tunnelen. 

Det kan vanskelig pekes på konkrete avbøtende/forebyggende tiltak utover den 

robusthet selve tiltaket representerer og at område blir heldøgns bemannet. 

Risiko D1 

4.2 Vurdering av uønskede hendelser i anleggs-
/utbyggingsperioden 

4.2.1 Vannforsyning 

Hendelse 17. Anleggsfase. Drikkevann og avløp. Fare for ev brudd på ledning. 

Forholdet planlegges. Forholdet kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 

4.2.2 Sykehus/-hjem, kirke 

Bruttolisten pkt 49. Øket støy og trafikk gjennom Randaberg sentrum og 

Grødem. Kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 

4.2.3 Støy og støv fra trafikk 

Hendelse 52. Det vil bli omfattende anleggstrafikk i område og støy og støv må 

påregnes i betydelig grad. 

Avbøtende tiltak sikres i YM-plan som følger prosjektet i gjennomføringen. 

Kommenteres ikke videre. 

Risiko D1 
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4.3 Identifiserte risikoområde som utløser 
vurdering av tiltak 

4.3.1 Masseras – skred vegfyllinger 

Hendelse. 2. Det kan forekomme masseras/skred i fyllinger. Forholdet avklares 

ved planlegging av utforming av arealene – det tas hensyn til massenes 

beskaffenhet og helningsvinkel på fyllinger. Det er få områder der det planlegges 

vesentlige fyllinger. Hele planområde er relativt flatt og det skal ikke etableres 

vesentlige fyllinger. Forholdet kommenteres ikke videre. Terreng ved 

beredskapslandingsplassen for helikopter må fylles opp, men pga nærhet til 

vegsystem må dette avklares nærmere. 

 

Figur 6 Vegskjæring – fare for masseras? 

Risiko C1. 

Avbøtende tiltak 

Utføre løsninger med tilstrekkelig fundamentering, evt mur i de tilfeller der 

skråningsvinkelen blir for stor. Sikres i byggeplan. 

4.3.2 Nedbør 

Hendelse 6. Område er generelt nedbørsutsatt. Avrenning overflatevann kan 

representere en viss fare. Plasseres i gul kategori.  

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Sikre åpne flomveger over arealer som tåler kraftig avrenning og lokal 

overvannshåndtering. 
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4.3.3 Sårbar flora 

Hendelse 7. Mellomvalurt (svartelista) er identifisert i østlige delen av område og 

det må sikres i YM-plan at forholdet ivaretas (spredning hindres) ved 

gjennomføring av tiltaket. Punktet plasseres i oransje kategori. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Sikre forholdet i oppfølgende YM-plan ved anleggsgjennomføring. Legge til 

grunn arbeidsmåter slik at arten ikke får spre seg. Håndtering av jord og andre 

masser i område der planten er identifisert på en måte som hindrer spredning. 

4.3.4 Forminner (automatisk freda kulturminner) 

Hendelse 11. Området undersøkes. Det foreligger ikke rapport ennå. Evt funn 

som krever tiltak tas inn i detaljreguleringsplan som hensynssoner.  

Risiko vurderes når rapport foreligger. 

Avbøtende tiltak vurderes når rapport foreligger 

4.3.5 Kulturminner/miljø 

Hendelse 12. Det er et bygg/tun som blir berørt av tiltak innenfor planområde – 

berøres av den østlige rundkjøringen. Området undersøkes. Kulturminne søkes 

frigitt/innløst. 

 

Figur 7  Vegtiltak planlegges slik at kulturmiljø berøres 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 
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Ved frigivelse sikre at bygget er dokumentert, ev vurdere flytting av de 

verneverdige bygningene. 

4.3.6 Veg, bru, knutepunkt 

Hendelse 13. Forholdet planlegges ut fra gitte standarder og skal dermed ikke 

representere vesentlig fare. Det påpekes generelt at de punktene i planens 

ytterbegrensning, der nye veger tilpasses eksisterende, kan oppstå standardsprang. 

I planområde er det to punkter…»hvor»? situasjonen oppstår, men det 

representerer ikke egentlig standardsprang. Situasjonen som oppleves er bredere 

og nyere vei med bredere skulder. Ulempen er at det virker andre veien også. 

Kommer fra ny standard til litt smalere som kan føles "trangere". For dette 

området er nok veibredden ganske lik som eksisterende. Forskjellen ligger i 

skulderbreddene.  

Det er litt forskjell på vegbredden, men ny veg har 1 meter skulderbredde på 

begge sider. Forskjellen i kjørebanebredde er ubetydelig. 

Risiko C1 

Avbøtende tiltak 

Om det dokumenteres standardsprang for vegbanen, skiltes forholdet. Ellers 

ingen. 

4.3.7 Kraftforsyning 

Hendelse 16. Det er pekt på  endrede forutsetninger i behov for kraftforsyning. 

Videre er det behov for nødstrøm for redningslys. Batteri. Trafo utenfor tunnel. 

Nødaggregat. Forholdet plasseres i gul kategori. 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Tiltakene planlegges og blir ivaretatt. 

4.3.8 Akutt forurensning 

Hendelse 23. Er ikke kommentert av ressursgruppen. Aktuelt i forbindelse med 

transport av farlig gods. Forholdet plasseres i gul kategori. 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Ingen spesielle, men det vurderes et tungbilfelt i tilstøtende plan. Det vil gi 

mulighet for lettere innslusing til kontroll av kjøretøyer. Forholdet vurderes i 

forbindelse med varmedetektering av tunge kjøretøy. 
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4.3.9 Permanent forurensing 

Hendelse 24. Viser til egen analyse av luftforurensning (vedlegg A5 til 

planbeskrivelsen) fra tunnel og egen støyutredning (vedlagt). Forholdet er omtalt 

slik i rapportens konklusjon: 

I forhold til retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) vil 

forekomst av sone med gul luftkvalitet være begrenset til vegarealet utenfor 

tunnelmunningen ut til 120 m fra munningen. Området med gul og rød sone er 

vist i figuren over. På grunn av utslippene på selve vegen vil det også være 

rød/gul sone langs vegen utenfor tunnelmunningen. Dette er ikke vist på 

figuren. 

 

Figur 8  Grenseverdi for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 vil imidlertid 

kunne overskrides i området innenfor utbredelse av 200 µg/m3 vist 

i figuren ovenfor.  

Forholdet plasseres i oransje kategori. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Ingen, men det vil være gjeldene informasjon for etablering av virksomhet som 

kan påvirkes av forholdet. 
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4.3.10 Støv og støy: trafikk 

Hendelse 26. Egne utredninger trafikkstøy og luftforurensning fra tunnel. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Ingen, men det vil være gjeldene informasjon for etablering av virksomhet som 

kan påvirkes av forholdet. 

4.3.11 Støv og støy: andre kilder 

Hendelse 26. Egne utredninger støy fra beredskapslandingsplass for helikopter. 

Oransje kategori. Det må bemerkes at risikomatrisen som benyttes er noe 

kategorisk med hensyn til konsekvenser av hendelsen, gitt hendelsens 

sannsynlighet. 

Risiko C1 (A1 når det gjelder sannsynlighet) 

Avbøtende tiltak 

Varsling av berørte beboere ved testing/flyging til beredskapslandingsplass for 

helikopter. 

4.3.12 Høyspentlinje (em stråling) 

Hendelse 29. Er ikke kommentert. Høgspent i jordkabel vises ikke i hensynsone. 

Forholdet plasseres i gul kategori.  

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Ingen. 

4.3.13 Trafikksikkerhet - møteulykker 

Hendelse 39. Det er kommentert at feil påkjørsler på ramper kan føre til 

møteulykker.  
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Figur 9 Risiko for å kjøre mot kjøreretningen 

Vi forutsetter at skilting, og utforming av sidearealene ved kjørebanen blir 

utformet på en måte som gjør at unnamanøvrering unngås – blir ikke kommentert 

videre. 

Risiko C2 

Avbøtende tiltak 

Skilting, utforming av sideareal og installasjoner langs vegbanen.  

4.3.14 Fare for akutt forurensning 

Hendelse 32. Forholdet behandles i anleggsfase og plasseres der i oransje 

kategori. 

Risiko – B1 

Avbøtende tiltak 

Forholdet sikres i YM-plan som ledsager gjennomføring av anleggsfase. 

4.3.15 Permanent forurensning 

Hendelse 33. Det vises til egen utredning for forurensning fra tunnel.  Forholdet 

plasseres i oransje kategori. 

Risiko -  A1 

Avbøtende tiltak 
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Informasjon om forurensningssituasjonen gjøres gjeldene ved etablering av 

forurensningsfølsomme tiltak i de deler av planområde som berøres av forholdet. 

4.3.16 Støy og støv fra trafikk 

Hendelse 34. Det vises til egen støyutredning. I oppsummeringen her heter det:  

› I forhold til fremskrevet dagens situasjon vil nytt kryss (uten støytiltak) 

redusere antall boliger i rød støysone fra 16 til 8 og antall boliger i gul 

støysone fra 69 til 64 til tross for økende trafikk. Dette skjer fordi E39 legges 

lavere i terrenget enn dagens trasé, i tillegg til at den plasseres noe lenger 

mot vest. 

› Det er foreslått støytiltak i form av en støyvoll på østsiden av 

Mekjarvikvegen (gamle E39). Støytiltaket vil redusere antall boliger i rød 

støysone fra 8 til 6 og i gul støysone fra 64 til 35. Det er vanskelig å beregne 

nøyaktig kostnad for støyvollen, men normkostnaden for støyreduserende 

tiltak vil med voll reduseres fra 12 millioner til 7 millioner NOK. 

› Dersom støyvoll vedtas bygget anbefales det at ca. 40 eiendommer skal 

utredes videre for ev. lokale støytiltak i detaljfasen. 

› Statens vegvesen har iverksatt trafikkutredning for området Harestadkrysset 

for fremtidig situasjon. Trafikktall brukt i denne beregningen må oppdateres 

med gjeldende tall som kommer fra disse beregningene. 

› Det er beregnet lydnivå fra Harestadkrysset for friområder opptil Lden 50 dB. 

Dette er under anbefalt grenseverdi og støytiltak foreslås derfor ikke for 

disse områdene.  

- Forholdet plasseres i oransje kategori. Tiltak i reguleringsplan følger av 

anbefalingene i støyrapporten. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Viser til selve støyutredningen som gir anbefalinger om tiltak. 

4.3.17 Støy og støv fra beredskapslandingsplass (andre 

kilder) 

Hendelse 35. Det vises til egen støyutredning (beredskapslandingsplass for 

helikopter). Forholdet plasseres i oransje kategori. I oppsummeringen heter det: 

› I forbindelse med en innflyging eller utflyging er lydnivå fra 

helikoptertrafikkberegnet å ligge opptil L5AS 92 dB utenfor hos beboere for 

hver bevegelse med innflyging/utflyging i vilkårlig angitt retning. 

› Anbefalte grenseverdier T-1442 overskrides ikke med det gitte antall 

utrykninger i året, men utrykning om natten vil sannsynligvis vekke enkelte 
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beboere i avstand mindre enn 350 meter fra landingsplassen. Gitt en jevn 

fordeling over døgnet på utrykninger så vil dette skje én gang i året. Antall 

støyfølsomme eiendommer dette er estimert å gjelde for er 92. 

› Testing og øving i forbindelse med tunnelåpning bør varsles beboere 

innenfor en radius på 350 meter når dette foregår slik at de er informert om 

hva som skal skje. 

› Det må avklares endelig om helikopterlandingsplassen skal brukes til øvelser 

etter at testing og øving i forbindelse med tunnelåpning er ferdig. Hvis det er 

tilfelle, anbefales det at en fullstendig støyberegning utføres med 

NORTIMmetoden for antatt bruk. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Varsling av berørte naboer ved testing og øving. 

4.3.18 Ulykke med farlig gods 

Hendelse 37. Trafikkmengdene øker som følge av den samlede utbyggingen av 

vegnettet og forholdet plasseres i gul kategori. Avbøtende tiltak som vurderes er 

varmedetektering av tunge kjøretøy. Forholdet utredes og det vurderes om det 

skal avsettes arealer til eget tungkjøretøy felt for å kunne sluse ut risikoobjekt. 

Kombinasjonen farlig gods og fare for varmgang i kjøretøy plasseres i rød 

kategori. 

Risiko - A2 

Avbøtende tiltak 

Etablering av varmedetektering av tunge kjøreøy. 

4.3.19 Veg/føre avgrenser tilgjengelighet til område 

Hendelse 38. Det er atkomst til område fra flere angrepspunkt, men atkomst og 

utkjørsel fra brannstasjon og Beredskapssenter må ha tilstrekkelig sikre 

alternativer. Forholdet plasseres i gul kategori. 
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Figur 10  Behov for flere atkomst og utrykningsmuligheter. 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Sikre at reserveatkomst/utrykkningsveg kan benyttes i begge retninger. 

4.3.20 Ulykke i avkjørsel/(påkjøring) 

Hendelse 40. Rundkjøring er kommentert av ressursgruppen. Det er ikke 

informasjon som dokumenterer at rundkjøringene i planen gir særlig risiko for 

påkjøring. I et vegsystem der rundkjøringen ikke kommer brått på og den har god 

synlighet, ikke har ytterkanter som lett kan være påkjøringsfarlige eller 

sideterreng som er påkjøringsfarlig, vil den ikke representere noen vesentlig fare. 

Forholdet plasseres likevel i gul kategori. 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak kan være sentralt plassert belysning, skilt i sentraløy, 

beplantning eller utsmykking og belysning i kjørebanen. Om rundkjøringen 

oppleves å komme brått på, kan fartsreduserende tiltak avbøte. Tilstrekkelig 

diameter på sentraløya vil sikre tilstrekkelig avbøyning for alle bevegelser. De 

planlagte rundkjøringene synes å oppfylle disse kravene.  

4.3.21 Ulykke med gående og syklende 

Hendelse 41. Det er laget et eget føringsnotat for gs-veger. I notatet er påpekt 

noen forhold som kan bedre sikkerheten: 

Redusert hastighet vil kunne øke trafikksikkerheten.  

Det anbefales å vurdere om Torvmyrveien kan skiltes med fartsgrense 50 km/t i 

stedet for 60 på den aktuelle strekningen. (V127 Gangfeltkriterier fraråder å 

anlegge gangfelt i veger med fartsgrense 60 km/t).  

 

Anbefalinger gitt for bruksområdet for ulike fartsgrenser: NA-rundskriv 05/17 

 

Områdetype 

(tetthet) 

Bebyggelse 

(arealbruk) (8.1) 

Aktivitet 

(spesielt gående 

og syklende) 

Separering  Anbefalt 

fartsgrense km/t 

 

Veger 

(Hovedsakelig 

områder med 

Boliger/ 

sentrums- områder 

Stor God 

Dårlig 

40/50 

30/40 Middels God 

Dårlig 

50 

40 Liten God 

Dårlig 

60 

40/50 
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middels tett 

bebyggelse) 

Industri- og 

nærings- områder 

Stor God 

Dårlig 

50 

40 Middels God 

Dårlig 

60 

50 Liten God 

Dårlig 

60 

50/60  

Det er planlagt en del aktivitet i området som avkjørsler.  

Området nærmest E39 kan derfor vurderes som et industri- og næringsområde 

med stor aktivitet. Selv med god separering kan da anbefalt fartsgrense settes til 

50 km/t.  

 

Ved kryssing i plan er det og viktig å planlegge med god sikt og belysning i 

området.  

Gangfelt kan etableres ved 50 km/t om kriteriet om mer enn 20 kryssinger 

i makstimen er oppfylt og ÅDT er > 2000. (V721 Gangfeltkriterier) 

 

Et fartsdempende tiltak for å sikre gangfelt i 50 km/t kan være opphøyd gangfelt. 

(I tillegg kan event. romlestriper etableres om fartsnivå er for høyt). 

(Ved valg av kryssing i samme plan ved Torvmyrveien bør syklister og gående 

vike ift. kjørende.) 

 

 

Figur 11  Skisser fra COWI 08.10.13: 
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Figur 12  Siste geometri tegning:(20140925)  

Risiko C1 

Avbøtende tiltak 

Fastsettelse av fartsgrenser i samsvar med anbefalingen over. 

4.3.22 Andre ulykkepunkt 

Hendelse 43. Ressursgruppen har kommentert at område buss/gående/biler kan 

være ulykkepunkt. Det er knyttet gs-veger til bussholdeplassene. Det kan være en 

diskusjon om de gangarealene fra parkering til buss/andre funksjoner i område er 

tilstrekkelig velorganisert. Tiltak som tas inn i reguleringsplan er å anvise trygge 

arealer for gående på p-plassene. 
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Figur 13 Gang- og sykkelsystemet i forbindelse med bil, buss og tungbiltrafikk 

Risiko B1 

Avbøtende tiltak 

Ingen, men det kan vurderes mulig markering av gangsystemer på p-areal for å 

sikre forutsigbarhet den myke trafikken på arealene. 

4.4 Vurdering av uønskede hendelser i anleggs-
/utbyggingsperioden og vurderte tiltak 

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

Hendelse 46. Tunnelportalene er ikke en naturlig terrengform, men 

ressursgruppen har kommentert forholdet. Det forutsettes at de sikres i overkant. 

Punktet plasseres i gul kategori. 

Risiko C2 

Avbøtende tiltak 

Inngjerding. 
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4.4.2 Veg, bru, knutepunkt 

Hendelse pkt 48. Trafikkavviklingen i anleggsperioden er skissemessig beskrevet. 

Det er ikke utviklet komplette faseplaner som forutsatt i et prosjekt av denne 

størrelsen og med de aktuelle/fremtidige trafikkmengdene. Det er utfordrende og 

kravene til den praktiske gjennomføringen blir omfattende. Forholdet plasseres i 

oransje kategori. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Å avsette store arealer til rigg og anleggsdrift, slik at det blir plass til midlertidige 

omlegginger av vegsystemene under anleggsfasen for å sikre midlertidige trygge 

trafikkløsninger. 

4.4.3 Brann/politi/sivilforsvar 

Hendelse 50. Det planlegges lagret sprengstoff innenfor planområde i 

anleggsperioden. Dette avklares med respektive myndigheter og det gis 

bestemmelser i reguleringsplan om forholdet. Forholdet plasseres oransje 

kategori. 

Risiko C3 

Avbøtende tiltak 

Lokalisering av lager med god avstand til menneskelig virksomhet og bort fra 

materiell som ved skade kan forårsake skade på personell. 

4.4.4 Fare for akutt forurensning 

Bruttolisten pkt 51. Det er en rekke forhold som i sum og kombinasjon utgjør 

forurensningsfare i forbindelse med anleggsaktivitet av denne typen; 

› Jordtap (fylling/skjæring, byggegrop, masseutskiftning) 

› Steinpartikler (boreslam, pukkverk, anleggsveger) 

› Nitrogen fra sprenging 

› pH-endringer (sprøytebetong, injeksjon, kalkstabilisering) 

› olje, drivstoff og vaskestoffer 

› annen kjemi herdeakseleratorer, tilsetningsstoffer, overflatebehandling, 

tettemidler asfaltarbeid 

› surt fjell (?) (det dannes svovelsyre og metallforurensning) 



   
38 ROS-ANALYSE, DETALJREGULERINGSPLAN E39 ROGFAST - HARESTADKRYSSET 

 

Berggrunnen i område (fylitt) indikerer at det ikke skulle være stor fare for giftig 

metallholdig avrenning 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Eventuelle avbøtende tiltak sikres i YM-plan (se eget vedlegg) som følger 

prosjektet i gjennomføringen.  

4.4.5 Ulykke ved anleggsgjennomføring 

Bruttolisten pkt 53. Det er tidligere påpekt i kap at midlertidige 

trafikkomlegginger er utfordrende i forhold til trafikksikkerhet. 

Risiko A1 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er å utvikle komplette faseplaner for anleggsgjennomføringen. 
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4.5 Identifisert risiko som er belyst i senere 
prosess – eksterne høringsparter - IVAR 

I etterkant av ressurssamlingen er politiet og IVAR kontaktet for om eventuelt å 

supplere sjekklisten for uønskede hendelser som bør belyses og gis virkning i 

planarbeidet. Det er ikke fremkommet nye momenter- 

IVAR har kommentert saken: 

IVAR har ingen merknader til flere problemstillinger i analysen. Slik vi ser det er våre 

interesser ivaretatt gjennom følgende sitater: 

Temaer som skal belyses i ROS-analysen 

ROS-analyse av vegprosjekter har fokus på trafikksikkerhet samt hvordan omgivelsene 

påvirker risikoen for vegkroppen og hvordan vegkroppen påvirker risikoen for omgivelsene 

både i anleggsfasen og i driftsfasen.  

ROS 

Undersøke sårbare natur- og miljøforhold i og i nærheten av planområdet  

Undersøke risiko/sårbare objekter i og i nærheten av planområdet  

Gjennomgå mulige uønskede hendelser i anleggs- og driftsfase 

Vurdere beredskapssituasjonen 
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5 Konklusjon 

5.1 Driftsfase 

Vurderte uønskede hendelser er plassert i matrisen under og viser vurdert risiko. 

Frekvens/ 

Konsekvens 

    

Svært ofte 

(minst 1. 

gang pr år) 

A1 

7, 24, 26, 33, 

34, 35, 48, 

51, 53 

A2 

37 

A3 A4 

Ofte (1 gang 

hvert 2. -10 

år) 

B1 

4, 6,12, 16, 

23, 26, 29, 

32, 38, 40, 

43, 46 

B2 

 

B3 B4 

Sjelden (1 

gang hvert 

10-30 år) 

C1 

1, 2, 3,8, 13, 

16, 21, 26.1, 

30, 41 

C2 

39, 46 

C3 

50 

C4 

Svært sjelden 

(sjeldnere 

enn hvert 30 

år) 

D1 

5, 9, 10, 10.1, 

15, 17, 25, 

28, 31, 36, 

42, 44,  

D2 D3 D4 

 Minimal 

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært 

alvorlig 

konsekvens 

Tabell 2   Identifiserte hendelser og vurdert risiko 

For hendelsene 2, 13, 15 og 16 vil det ikke bli foreslått tiltak som gjøres 

gjeldende i reguleringsplan. 

Kun én hendelse er plassert i rød sone, dette er kombinasjonen av farlig gods og 

fare for varmgang i kjøretøy (37). Her foreslås avbøtende tiltak med etablering av 

varmedetektering av tunge kjøretøy. Det er foreløpig uvisst om et slikt tiltak skal 

etableres innenfor planområdet til Harestadkrysset, og det er derfor ikke stilt krav 

om dette i reguleringsbestemmelsene.  



  
ROS-ANALYSE, DETALJREGULERINGSPLAN E39 HARESTADKRYSSET 

 

41 

Videre plasseres lagring av sprengstoff (50) i oransje kategori, med tilhørende 

avbøtende tiltak: Lokalisering av lager med god avstand til menneskelig 

virksomhet og bort fra materiell som ved skade kan forårsake skade på personell. 

Det tas inn bestemmelser til planen om at lagring av sprengstoff skal skje iht. 

gjeldende myndighetskrav. 

Videre finner vi i oransje kategori følgende hendelser: 

› Spredning av fremmede arter (7) – tiltak: sikres i reguleringsbestemmelser 

og videreføres i YM-plan 

› Permanent forurensing, luft og støy (24)– ingen tiltak, men gjeldende 

informasjon legges til grunn ved etablering av virksomhet 

› Permanent forurensing (33) – tiltak: informasjon ved etablering av tiltak 

› Støy og støv fra trafikk (34) – tiltak: støyskjerming i tråd med egen rapport, 

sikres i plandokumenter 

› Støy og støv fra andre kilder (helikopterlandingsplass) (35) – tiltak: varsle 

naboer ved testing og øving, sikres i reguleringsbestemmelser 

› Trafikkavvikling i anleggsperioden (48) – tiltak: avsette store nok arealer til 

rigg- /anleggsområde for å sikre midlertidig trygge trafikkløsninger, ivaretas 

i plandokumentene 

› Fare for akutt forurensing (51) – tiltak: forhold sikres i 

reguleringsbestemmelser og videreføres i YM-plan 

› Ulykke ved anleggsgjennomføring (53) – tiltak: reguleringsbestemmelser om 

komplette faseplaner for anleggsgjennomføring 

 

For hendelsene 6, 12, 23, 29, 32, 38, 39, 40, 43, 46 er det vurdert tiltak, slik det 

fremkommer av kapittel 4 i ROS-analysen. 

5.2 Anleggsfase 

Det er utarbeidet et eget notat for anleggsfase i tillegg til de vurderinger som alt 

er gjort i rapporten her. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av vedtak i Randaberg 

kommune ved planens 1. gangs behandling i desember 2014. 
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7 Vedlegg 

7.1 Definisjoner 

I rapporten har vi benyttet definisjoner og fremstillingsmåter slik de fremkommer 

av DSB (2011) Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og 

sårbarhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

7.1.1 Hva er risiko?  

Risiko er definert ved kombinasjonen av mulige fremtidige 

hendelser/konsekvenser og tilhørende usikkerhet (Aven, T et al. 2008). I noen 

risikoanalyser defineres risiko som en kombinasjon av konsekvens og 

sannsynlighet. Ved en kvantitativ analyse beregnes risikoen og det gis tallverdier 

for de forskjellige variablene. Ut fra tallene vil man kunne definere et akseptabelt 

risikonivå, og hvor alle verdier over et visst nivå krever iverksetting av tiltak. 

 

7.1.2 Hva er sårbarhet?  

Sårbarhetsutvalget (NOU 2000) definerte sårbarhet slik: «Sårbarhet er et uttrykk 

for de problemer et system vil få med å fungere når det utsettes for uønskede 

hendelser, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter 

at hendelsen har inntruffet». 

7.1.3 Hva er sannsynlighet?  

Beskrivelse av sannsynlighet innebærer at en anslår hvor ofte en hendelse vil 

kunne skje innenfor et gitt avgrenset tidsintervall. Vurderingen må bygge på 

tidligere erfaringer, kjennskap til lokale forhold, statistikk og annen relevant 

kunnskap. Sannsynlighet er vanskelig å beregne da det knytter seg usikkerhet til 

hva som kan skje i fremtiden. Det er derfor vanlig å legge mer vekt på 

konsekvenser enn sannsynlighet ved vurdering av risikoen. Når det planlegges 

tiltak skal en foreslå sannsynlighetsreduserende tiltak før en foreslår 

konsekvensreduserende tiltak. 

Med konsekvens avses  de følger uønskede hendelser kan få for mennesker, dyr, 

infrastruktur, miljø og økonomi. 

Det er også vanskelig å vurdere hvor store konsekvenser en hendelse får. Samme 

utløsende hendelse kan få forskjellige konsekvenser avhengig av hvor den skjer, 

om mennesker er involvert eller hvor fort en hendelse blir oppdaget. 

Det er ofte stor usikkerhet knyttet til vurderinger av både sannsynligheter og 

konsekvenser. Å framstille risiko som et enkelt produkt av kvantifiserte størrelse 

kan være misvisende, og nyere definisjoner av risiko inkluderer gjerne 

usikkerhetsfaktorene i større grad. Usikkerheter er i stor grad knyttet til at risiko 

uttrykker noe om fremtiden. Selv om det foreligger historiske erfaringer 

(statistikk mv.) som forteller noe om hyppighet og omfang av hendelser og 
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trender over tid, så vil fremtiden likevel være påvirket av nye og til dels ukjente 

faktorer og utviklingstrekk. 

I ROS- analyser tar en ofte utgangspunkt i verste tilfelle.  
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7.2 Vedlegg 

Tabellarisk oversikt - bruttoliste moglege uønskte hendingar detaljerguleringsplan for E39 Rogfast – Harestadkrysset 

Gruppe 1: Kjell Helge Husebø (Statens vegvesen), Olav Asbjørn Thorsberg (Randaberg kommune), Ivar Mæland (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS), Geir Tore 

Aamdal (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS) 

Gruppe 2: Lise Peterson (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS), Eivind Stangeland (Statens vegvesen), Eva Pettersen (Statens vegvesen), Jan-Kåre Ruud (Randaberg 

kommune) 

 

 

Hending/Situasjon  Aktuelt? Sanns  Kons  Risiko Kommentar/Tiltak 

  Gr 1 Gr 2 Gr 1 Gr 2  Gr 1 Gr 2 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er område utsett for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei      I skjæringer fyllinger Må undersøkes nærmere 

2. Masseras vegfyllinger Ja Lite LS Kritisk LK  Også konsekvens for Fv  

3. Snø-/isras Nei        

4. Flaum (havnivå, springflo) Ja Lite Middels 

S 

Farlig Middels 

K 

 Overvannsledning -tunnel Avrenning fra vannleding el 

fra høydedrag bak planlagt 

nytt boliområde 

Ver, vindeksponering. Er området: 

5. Vindutsett Ja S LS Viss F LK    

6. Nedbørutsett Ja S  Farlig     

Natur- og kulturområde 

7. Sårbar flora Nei      Må kartlegge i detaljplanen Jordbruksområde 

8. Sårbar fauna/fisk Ja?      Må kartlegge i detaljplanen 

(egen KU for dette) 

 

9. Verneområder Nei        
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Hending/Situasjon  Aktuelt? Sanns  Kons  Risiko Kommentar/Tiltak 

10. Vassdragsområder Nei        

10.1 Grunnvatn Nei        

11. Fornminner (afk) Ja?  MS  LK  Skal undersøkes Må undersøkes,konsekv: 

Økonomisk 

12. Kulturminne/-miljø Ja?  LS  LK  Skal undersøkes 1 verna gard 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske område og funksjonar. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for: 

13. Veg, bru, knutepunkt Ja  MS  HK  Endret veisystem – også 

lokalt, blir bedre på sikt 

To ulike scenarier ift 

anlegg/drift. Ev lage 

omkøringsveg i 

anleggsfasen. 

14. Sjukehus/-hjem, kyrkje Ja       Nytt sykehjem 

Torvmyrvegen 

15. Brann/politi/sivilforsvar Ja      Endret trafikksituasjon. 

Trolig bedre på sikt. 

 

16. Kraftforsyning Ja      Endret forutsetninger. Økt 

behov (annleggsfase) 

Nødstrøm for 

redningslys.Batteri. Trafo 

utenfor tunnel.Nødaggregat 

17. Vannforsyning Ja Lite s  Viss F   Drikkevann + avløp 

oversvømmelse pga brudd 

på ledning. (anleggsfase) 

 

18. Forsvarsområde Nei        

19. Tilfluktsrom Nei        

20. Område for idrett/lek Mulig  LS  LS   «Stille område» Fremtidig 

kirkegård/ Grødem  

21. Park; rekreasjonsområde Ja       Mc-klubb innanfor 

planområde nær Torvmyr 

veien -  rett utenfor 

planområde 
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22. Vannområde for friluftsliv Ja ?       Fordrøyningsbasseng (4-5 

stk) 

Forurensningskilder som er til stede i dag, og som berører planområdet: 

23. Akutt forurensning Nei        

24. Permanent forurensning Nei        

25. Støv og støy; industri Nei        

26. Støv og støy; trafikk Ja      Trafikk i dag Ny støyberegning på 

eksisterende E39 også? 

27. Støy; andre kilder Nei        

28. Forurensa grunn Nei        

Hending/Situasjon  Aktuelt? Sanns  Kons  Risiko Kommentar/Tiltak  

29. Høyspentlinje (em stråling) Nei      Evt. ift framtidig 

bussterminal 

 

30. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei        

31. Avfallsbehandling Nei        

Forurensningskilder/faktorer som følger av planen: 

32. Fare for akutt forurensing Ja Mindre     Spesialtransport + 

bensinstasjone 

 

33. Permanent forurensing Ja      NO₂ + CO fra trafikk  

34. Støy og støv fra trafikk Ja        

35. Støy og støv fra andre kjelder Ja      Bensinstasjon  

36. Risikofylt industri mm 

(kjemikaliar/eksplosivar osv) 

Ja      Bensinstasjon  

Transport. Er det risiko for:  

37. Ulykke med farlig gods Ja        
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38. Ver/føre avgrensar 

tilgjenge til området 

Ja        

Trafikktryggleik: 

39. Møteulukker Nei      Lokalnett. Feil påkjørsel  

Hending/Situasjon  Aktuelt? Sanns  Kons  Risiko Kommentar/Tiltak  

40. Ulukke i avkjørsel/(påkjørsel) Ja      Rundkjøring  

41. Ulukke med gåande/syklande Ja      Bussterminal  

42. Viltpåkjørsel Nei      Rådyr  

43. Andre ulukkespunkt Ja      Buss/gående/biler  

Andre forhold: 

44. Sabotasje og terrorhandlinger Ja 

Mulig 

     Lamme trafikken, broer, 

tunnel 

Nærhet til tunnelen 

- er tiltaket i seg sjølv eit 

sabotasje-/terrormål? 

Ja        

- er det potensielle sabotasje- 

/terrormål i nærheten? 

Ja      Havner, avløpsanlegg, 

ferjekai 

 

45. Regulerte vannmagasin 
med spesiell fare for usikker 

is, endringer i vannstand mm 

Nei        

46. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 

etc.) 

Nei      (tunnelåpninger)  

47. Gruver, opne sjakter, 
steintapper etc 

Nei        
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Vurdering av uønska hendingar i anleggs-/utbyggingsperioden.  
 

Hending/Situasjon  Aktuelt? Sanns  Kons  Risiko Kommentar/Tiltak 

  Gr 1 Gr 2 Gr 1 Gr 2  Gr 1 Gr 2 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske område og funksjonar. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for: 

48. Veg, bru, knutepunkt Ja        

49. Sykehus/-hjem, kirke Ja       Økt støy. Økt trafikk gj. Randaberg str, ev Grødem 

50. Brann/politi/sivilforsvar Nei      Utrykning ved veistengning  

Medfører planen/tiltaket: 

51. Fare for akutt forurensning Ja        

52. Støy og støv fra trafikk Ja        

53. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja        
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Trygt fram sammen
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