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Forord 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Målsettingen er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med 

høy standard for gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger og 

Randaberg.  

Planprogrammet for E39 Smiene – Harestad ble fastsatt den 16.12.2010 i Randaberg 

kommune og Stavanger kommune. Planarbeid skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 11-12 og § 3-7. Stavanger og Randaberg kommuner er ansvarlig planmyndighet for 

arbeidet med kommunedelplanen og konsekvensutredningen. 

Tiltakshaver og ansvarlig for konsekvensutredningen er Statens vegvesen Region vest. 

Asplan Viak AS er engasjert til å gjennomføre enkelte deltema i konsekvensutredningen av 

prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 

Denne rapporten omhandler deltema ROS-vurderinger. Utredningen skal bidra til best mulig 

utforming av vegtiltaket, og gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og vedta planene. 

Vedtatt løsning skal så legges til grunn for reguleringsplanlegging og bygging. 

I utredningsprosessen er det gjennomført møter med ekstern samarbeidsgruppe fra 

Stavanger kommune, Randaberg kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Rogaland. I tillegg har fagpersoner fra Statens vegvesen deltatt i arbeidet.   

Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært Frode Aarland. Asplan Viak, v/ Ivar 

Fett har vært ansvarlig for gjennomføringen av utredningsarbeidet. Rapporten blir 

offentliggjort på følgende nettadresse: 

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad 

  

 

Statens vegvesen Region vest 

 

1. desember 2011 

 

  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

1.1 Bakgrunn 

Kommunedelplan for ny E39 gjelder en cirka 4,5 km lang vegstrekning mellom Smiene i 

Stavanger kommune til Harestad i Randaberg kommune. Strekningen har en viktig funksjon 

som del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre 

lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad er et sentralt bindeledd mellom E39 

Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast-forbindelsen i nord. 

 

Figur 1: Prosjektets plassering på Nord-Jæren. Alternativ 1 er vist som rød, og alternativ 3 vist som svart hvor 
disse er forskjellig.  
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Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler. 

Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt 

tilbud for gående og syklende. Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire 

felt og etablering av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal 

avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god 

og trafikksikker kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god 

fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper. 

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan på strekningen fra 2001 (Kommunedelplan for 

E39 Smiene – Dusavika – Harestad). Denne viser 2-feltsveg i eksisterende trasé for vegen, 

med reservert plass til en fremtidig utvidelse med smal firefeltsløsning mellom 

Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Det foreligger også et forslag til reguleringsplan for 

strekningen Eskelandsveien–Harestad i fra 2005 som ikke har vært politisk behandlet. Disse 

løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav i vegnormalene og tar heller ikke høyde for 

utvidelse av vegen fra 2 til 4 felt på hele strekningen.  

Strekningen er omtalt i siste halvdel av perioden i Nasjonal transportplan 2010 – 20191, hvor 

tiltaket forutsatt delvis bompengefinansiering (Jærenpakke 2).   

Trafikken på dagens veg varierer mellom 18.500 ved Smiene til og 10.300 kjøretøy pr døgn 

(ÅDT) ved Harestad. Trafikkprognoser for strekningen viser en vesentlig vekst i trafikken på 

frem mot 2040, når Rogfast og Eiganestunnelen også er ferdigstilt. 

 

1.2 Vegstandard 

For E39 legges følgende vegstandard til grunn: 

Strekningen Smiene - Finnestadgeilen (vegstandard S7):  

På strekningene Smiene - Finnestadgeilen er vegstandard S7 lagt til grunn. Vegstandard S7 

skal i henhold til Statens vegvesens håndbok 017 benyttes for stamveger og andre 

hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12000 kjt/t og fartsgrense på 80 km/t. Vegen 

skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede skuldre.  

 

 

Figur 2: Tverrprofil for standard S7- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til 
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 20 m. 

 

                                                
1
 Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224. 
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Strekning Finnegeilen - Harestad (Vegstandard S9): 

På strekningen Finnestadgeilen -Harestad er vegstandard S9 lagt til grunn som overgang 

mot E39 Rogfast. Vegstandard S9 skal i henhold til håndbok 017 benyttes for stamveger og 

andre hovedveger med ÅDT over 20.000 og fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt og 3 meter brede ytre 

skuldre. Midtrabatt er 3 meter bred inklusiv indre skuldre (1 meter bredere enn 

minimumsbredden for vegstandard S9). Det skal være midtrekkverk. Dette gir en total 

vegbredde på 23 meter. 

 

Figur 3: Tverrprofil for standard S9- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til 
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 23 m. 

 

Sekundærvegnett/tilførselsveger: 

Nødvendige tilførselsveger til E39 og annet tilgrensende sekundærvegnett skal bygges som 

2-feltveger etter vegstandard S1 med ÅDT mellom 0-12.000 og fartsgrense 60 km/t. Vegene 

skal utformes med vegbredde 8,5 meter. 

 

 

Figur 4: Tverrprofil for standard S1 som benyttes på sekundærvegnett/tilførselsveger (HB 017).  

 

Kryss på strekningen: 

Kryss på E39 skal bygges som planskilte kryss. Kryss i plan skal bygges som T-kryss eller 

rundkjøring. Vegnormalene har nærmere regler når de ulike krysstypene skal benyttes.  

 

Tunneler på strekningen: 

Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med 

tunnelprofil 2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %. 
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Figur 5: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021). 

 

Standard for holdeplasser/kollektivknutepunkt 

Bussholdeplasser skal etableres som universelt utformede holdeplasser på av- og 

påkjøringsramper langs E39. Det skal tilrettelegges for god overgang mellom lokalbuss (på 

sekundærvegnettet) og fjernbuss på E39. Kollektivknutepunkt skal tilrettelegges der dette er 

nødvendig. 

 

Standard for gang- og sykkelløsninger  

Hovedrute for sykkel Randaberg (Harestad) – Stavanger (Smiene) 

Gang- og sykkelløsninger på strekningen skal bygges som et høyverdig tilbud for gående- og 

syklende i henhold til 017 og trafikkmengder (gående/syklende per time). På sykkelruten 

mellom Randaberg og Stavanger er det lagt til grunn at det skal etablere sykkelveg med 

fortau, 3 meter sykkelveg, 1 meter fortau pluss skuldre på 0,25 m. 

 

 

Figur 6: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017). 
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Øvrige gang- og sykkelveger 

Gang- og sykkelløsninger på sekundærveger skal i henhold til 017 og trafikkmengder 

(gående/syklende per time). Det er lag til grunn standard gang- og sykkelveg med 3 meter 

bredde pluss 0,25 skulder på hver side. Totalbredde 3,5 m.  

 

 

Figur 7: Tverrprofil G/S-veger på sekundærvegnett (HB 017).  

 

1.3 Vegelementer  

 

Utredningen omfatter vurderinger av følgende vegelementer knyttet til E39 og tilgrensende 
sideveger: 
  

 Ny 4-felts veg på hele strekningen Smiene – Harestad inkludert nye tilførselsveger 

 Nye kryss mellom ny veg og eksisterende veger 

 Nødvendige omlegginger av eksisterende vegnett  

 Ny gang- og sykkelveg forbindelse på hele strekningen fra Smiene til Harestad 

 Kollektivknutepunkt  

 Broer  

 Kulvert/tunneler 

 Underganger 

 

 

1.4 Plan og influensområde  

1.4.1 Planområdet  

Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harstad i Randaberg 

kommune som vist på figuren under. Planområdet omfatter alle trasealternativene som 

inngår i vedtatt planprogram. I planprosessen har en sett på alternativer innenfor stiplet 

område.  
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Figur 8: Planområde for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde). 

 

1.4.2 Tiltakets influensområde 

Utbygging av E39 vil ha virkning utover den konkrete strekningen som inngår i planområdet. 

Området forventes å bli påvirket at vegtiltaket kalles influensområdet. Prosjektets totale 
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influensområde er vist på skissen under. For enkelte deltema i konsekvensutredningen vil 

influensområdet være snevrere.  

 

 

Figur 9: Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.  

E39 Smiene Harestad 
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1.5 Beskrivelse alternativene 

I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt 

optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.  

 

1.5.1 0 – alternativet (referansealternativet) 

0-alternativet er dagen situasjon fremskrevet til analyseåret 2040, pluss anlegg som det 

foreligger vedtatte planer på, eller som er inngår i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 

og som er planlagt startet opp i planperioden 2010-2019.  Anlegg som inngår i 0-alternativet i 

tillegg til eksisterende E39 på strekningen er: 

- E39 Rogfast 
- E39 Eiganestunnelen med Eiganes nord 
- Kryss E39xfv 478 Torvmyrveien. 
 

Fremtidig forbindelse mellom Risavika og E39, Transportkorridor vest, inngår ikke i 0-

alternativet.  

 

1.5.2 Nye vegalternativer 

Alternativene som skal vurderes opp mot 0-alternativet (referansealternativet) er 

hovedalternativene 1 og 3. Begge alternativene strekker seg fra Smiene i Stavanger 

kommune (like sør for Maiblomstsvingen) til Harestad (Harestadveien) i Randaberg 

kommune. Alle alternativene er forutsatt å ha kryss på Tasta (redusert kryss - kun ramper 

mot sør), Finnestadgeilen og Harestad. Alternativene er like mellom kryss ved 

Finnestadgeilen og nord til Harestad. 

Følgende alternativskombinasjoner ligger til grunn for konsekvensutredningen (alternativ 2 er 

silt bort i planprogrammet):  

 

Alternativ Tiltak ved Tasta skole
2
 Alternativsbenevnelse Tunnel Høyehaugen 

1 Lang kulvert (470 m) 1A Nei 

1 Kort kulvert (350 m) 1B Nei 

1 Daglinje 1C Nei 

3 Lang kulvert (390 m) 3A Ja 

3 Kort kulvert (270m) 3B Ja 

3 Daglinje 3C Ja 

                                                
2
 Kulvertløsninger for alternativ 1 og 3 har ulike lengde på grunn av krav til minsteavstand til kryss nord for 

kulvert.  
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Alternativ 1A – Lang kulvert  

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen 

går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 470 meter lang 

kulvert/tunnel ved Tasta skole.  

 

Alternativ 1B – Kort kulvert 

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen 

går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 350 meter lang 

kulvert/tunnel ved Tasta skole.  

 

Alternativ 1C – Daglinje 

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen 

går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring 

(i dagen) forbi Tasta skole.   

 

Alternativ 3A – Lang kulvert 

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende 

veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover 

under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 390 meter lang 

kulvert/tunnel ved Tasta skole.  

 

Alternativ 3B – Kort kulvert 

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende 

veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover 

under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 270 meter lang 

kulvert/tunnel ved Tasta skole.  
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Alternativ 3C – Daglinje  

Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende 

veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover 

under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 

alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 

nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. . I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring 

(i dagen) forbi Tasta skole.   

 

Figur 10: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole.  
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Figur 11: Oversikt over trasealternativene. (alternativ 1 er vist som rød og alternativ 3 er svart hvor disse har 
forskjellig trasé i sør) 
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1.6 Massehåndtering 

Vegprosjekt utløser overskuddsmasser, og av alternativene er det alternativ 3, med en kort 

strekning i fjelltunnel som gir størst overskudd av masser. Konkrete deponeringsområder 

eller områder for mellomlagring av masseoverskudd inngår ikke i denne planfasen. Mulige 

deponeringsområder har allikevel blitt lagt til grunn for å kunne regne på kostnadene knyttet 

til masseforflytting. I denne fasen har deponering langs traséen, til støyskjerm og nødvendige 

voller på strekningen, blitt lagt til grunn.  

I det videre arbeidet må de søkes etter alternative lokaliteter for deponering av massene. 

Dette arbeidet må samordnes med deponiplanene for Rogfast, som grenser inn mot 

prosjektet i nord. 

1.7 Anleggsgjennomføring 

Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder som har 

kjente varige konsekvenser ut over byggingen av selve veien. Konsekvenser i 

anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå. 

 

2 SIKKERHETSPROBLEMER OG RISIKOVURDERINGER 

Analysen skal ha fokus både på uønskede hendelser på vegen som kan medføre fare for de 

involverte og omkringliggende arealer og anlegg, samt uønskede hendelser i nærområdet 

som kan medføre fare eller ulempe for ferdsel på vegen. I den grad analysetemaene utredes 

i konsekvensutredningen, vil det bare bli henvist til denne. 

Analysen ble gjennomført i to faser. Fase 1 omfattet en grovkartlegging av situasjonen, der 

uaktuelle tema ble sortert bort og analysetema for fase 2 ble fastlagt på bakgrunn av en 

drøfting av eventuelle risiki. Samtidig ble aktuelle deltakere i fase 2 besluttet.  

2.1 Fase 1: 

Fase 1 ble gjennomført ved at prosjektledelsen gjennomførte en siling av aktuelle risiko- og 

sårbarhetselementer som kunne være aktuelle i dette prosjektet. Silingen ble foretatt på 

møte 02.05.2011. Aktuelle analysetema er vist med avkrysning i kolonnen ”Aktuelt?” i  

Tabell 1. Tabellen er basert på rundskriv fra DSB (1994)3, og hele tabellen gjengis for 

oversiktens skyld. 

2.2 Fase 2: 

Fase 2 ble gjennomført som arbeidsmøte med inviterte ressurspersoner den 05.05.2011. 

Resultatene fremgår av tabell 1 og 2. 

  

                                                
3
 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet 

(2008). 
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Følgende var invitert til møtet: 

Navn Firma/etat Epost adresse tlf Deltok 

Frode Aarland Statens vegvesen frode.aarland@vegvesen.no  X 

Svein Mæle Statens vegvesen svein.male@vegvesen.no 99546822 X 

Bjørn K. Røyland Statens vegvesen bjorn.royland@vegvesen.no  X 

Eivind Stangeland Statens vegvesen eivind.stangeland@vegvesen.no 91889149 X 

Torkild Åkerset Statens vegvesen torkild.aakerset@vegvesen.no 41908434 X 

Iqbal Mohammad Stavanger kommune iqbal.mohammad@stavanger.kommune.no 51507654 X 

Torstein Nielsen Stavanger kommune torstein.nielsen@stavanger.kommune.no 91113145 X 

Leif Soland Randaberg kommune leif.soland@randaberg.kommune.no 91745763 X 

Jan-Kåre Ruud Randaberg kommune jkr@randaberg.kommune.no 51414267 X 

Frode Strøm Brannvesenet SR frode.strom@brannsr.no 90738544 X 

Geir Tore Aamdal Brannvesenet SR geir.tore.aamdal@brannsr.no 51502377 X 

Ivar Fett Asplan Viak ivar.fett@asplanviak.no 91350682 X 

Richard Wigestrand Asplan Viak richard.wigestrand@asplanviak.no 41562339 X 

Martin Mitchell Asplan Viak Martin.mitchell@asplanviak.no 92443640 X 

Bjart Larssen Politiet bjart.larssen@politiet.no  Forfall 

Yvonne van Bentum Fylkesmannen yvonne.van.bentum@fmro.no  Forfall 

Reidar Johnsen Fylkesmannen reidar.johnsen@fmro.no  Forfall 

Leiv Berge Rogaland fk leiv.berge@rogfk  Forfall 

 

2.2.1 Metode 

For hvert alternativ vurderes sannsynlighet og konsekvens for de fastsatte temaene. Risiko 

fastsettes som produkt disse faktorene. 

Sannsynlighet: 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

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

Trafikkulykke minst 1 gang pr. år. 

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

Trafikkulykke 1 gang hvert 2-10. år. 

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

Trafikkulykke 1 gang hvert 10-30 år. 

Lite sannsynlig (1) Det er kun en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn 

hvert 100. år. Trafikkulykke sjeldnere enn hvert 30. år. 

 

  

mailto:ivar.fett@asplanviak.no
mailto:richard.wigestrand@asplanviak.no
mailto:bjart.larssen@politiet.no
mailto:yvonne.van.bentum@fmro.no
mailto:reidar.johnsen@fmro.no
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Konsekvenser: 

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen / lettere skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 

uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader 

Hardt skadd i 

trafikkulykke 

Ikke varig skade Systembrudd kan føre 

til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 

skader. 

1 drept i trafikkulykke. 

Midlertidig / 

behandlings-

krevende skade 

System settes ut av drift 

over lengre tid; alvorlig 

skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 

medfører død eller 

varig mén;  

Flere drept i 

trafikkulykke. 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 

av drift; uopprettelig 

skade på eiendom 

 

Risikomatrise: 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens: 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

  12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite 

sannsynlig 

    

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

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

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 

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

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 
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2.2.2 Gjennomføring av fase 2 

Gruppens vurdering av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle temaene fremgår av 

Tabell 1. 

Det er en viktig premiss knyttet til vurderingene at disse er gjort på et overordnet 

”systemnivå”, hvor hensikten er å avdekke prinsipielle risikofaktorer generelt, og forskjeller i 

sikkerhetsnivå mellom alternativene. Dette innebærer bl.a. at krav og normaler for utforming 

og bygging av alle de enkelte elementene i prosjektet forutsettes fulgt. Dette betyr også at 

trafikksikkerhetsmessige forhold ved vegprosjektet blir ivaretatt, herunder sikring av 

skråninger og andre anleggsmessige forhold blir gjennomført i hht lover, forskrifter og 

vegvesenets retningslinjer for alleggsvirksomhet langs veg. 

Noen av temaene overlapper med tema i konsekvensutredningen. Dette gjelder for eksempel 

tema for støy. Slike tema er tatt ut av risikovurderingen, idét det forutsettes at tilstrekkelige 

skjermingstiltak blir gjennomført i hht gjeldende bestemmelser. 

Tabell 1: Mulige uønskede hendelser. X i kolonne ”Aktuelt?” ble satt i fase 1 for vurdering i fase 2. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Altern. Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

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

1. Masseras/-skred  
    

 

2. Snø-/isras  
    

 

3. Flomras  
     

4. Elveflom  
    

 

5. Tidevannsflom   
   

 

6. Radongass   
   

 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt X  3 2   

8. Nedbørutsatt X  3 2   

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

9. Sårbar flora       

10. Sårbar fauna/fisk       

11. Verneområder X     Ingen verneområder 

berøres. 

12. Vassdragsområder       

13. Automatisk fredete 

kulturminner  

X  4 4  Problemstillingen 

håndteres gjennom 

konsekvensutredningen 

14. Nyere tids kulturminne/-

miljø 

X  4 4  Problemstillingen 

håndteres gjennom 

konsekvensutredningen 
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Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt X  4 1  Flere kryss bygges om. 

16. Havn, kaianlegg       

17. Sykehus/-hjem, kirke       

18. Brann/politi/sivilforsvar       

19. Kraftforsyning  X     Behov for tiltak utredes i 

reguleringsplan. 

20. Vannforsyning X     Behov for tiltak utredes i 

reguleringsplan. 

21. Forsvarsområde       

22. Tilfluktsrom X  2 2   

23. Område for idrett/lek X  2 2   

24. Park; rekreasjonsområde X  3 1  Ingen nye omr. Berøres. 

25. Vannområde for friluftsliv X  2 1   

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning       

27. Permanent forurensning       

28. Støv og støy; industri       

29. Støv og støy; trafikk       

30. Støy; andre kilder        

31. Forurenset grunn        

32. Forurensning i 

sjø/vassdrag 

      

33. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling) 

X  1 1   

34. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver 

osv) 

X  1 2   

35. Avfallsbehandling       

36. Oljekatastrofeområde       

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning X  1 3 
  

38.  

a. Støy og støv fra trafikk 

b. Annen luftforurensning 

X  3 1  Utslippsberegninger for 

støy og NOx skal utføres. 

Støyskjerming 

forutsettes. 

39. Støy og støv fra andre 

kilder (anleggsperioden) 

X  3 2   

40. Forurensning til 

sjø/vassdrag 

X  1 2 
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41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv) 

X  1 1   

42. Folkehelse X  1 2  I forhold til levekår. 

Spesielt i forhold til 

endret trafikkmønster. 

Transport. Er det risiko for: 

43. Ulykke med farlig gods  X  1 3   

44. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

      

45. Ulykke i av-/påkjørsler og 

kryss 

X      

A) Harestad   2 3   

B) Finnestad   2 3   

C) Tastatorget    1 3   

46. Ulykke med 

gående/syklende  

X  1 2   

47. Andre ulykkespunkter 

(her: bruer – 

kurvatur/lengde)) 

X  1 2   

Eksterne forhold 

48. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

      

49. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten?  

X  1 1   

50. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker 

is, endringer i vannstand mm 

      

51. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup 

etc.) 

X  1 1   

52. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc 

      

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

X  2 3   

54. Brann i tunell 

Gjelder kun alt. 3. 

X  2 3   
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Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens som fremgår av tabell 1, kan sammenfattes i 

Tabell 2. 

Tabell 2: Risiko for hendelse innenfor tema, basert på vurdering av sannsynlighet og konsekvens dersom 
hendelsen skjer. (Forklaring: Tallene viser til temanr. og alternativ. Eks: 43-0 henviser til tema 43 og  
0-alternativet.) 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 
15   13, 14 

3. Sannsynlig 24, 38 7, 8, 39   

2. Mindre 

sannsynlig 
25 22, 23 45A, 45B, 53, 54  

1. Lite 

sannsynlig 
33, 41, 49, 51 34, 40, 42, 46, 047 37, 43, 45C  

 

2.3 Andre merknader 

Ut over de konkrete vurderingene, ble følgende merknader notert. Disse følges opp i en 

senere faser i planarbeidet: 

- Veistrekning i dagen er vesentlig mindre sårbare enn tunneler.  

- Dersom kraftforsyning til Randaberg krysser traseen, må sikkerheten i forhold til dette 

sjekkes ut i senere planfase.  

- Tilstøtende problemområder bør prinsipielt med i planarbeidet (eks 

vassdragsområdene ved Stokkavatnet). Eventuelle negative miljøkonsekvenser skal 

imidlertid fanges opp gjennom konsekvensutredningen. 

- Klimaendringer knyttet til vind og nedbør kan være et tema i ROS-analysen, men 

håndteres via dimesjoneringskriterier for håndtering av overvannet. Statens vegvesen 

er i en sluttfase med klimapåvirkningsutredning. 

- Anlegget berører 3 vannforsyningsledninger. Simulering av stengt vannforsyning kan 

Randaberg kommune simulere. Eventuelle tiltak for å sikre ledningen mot fysisk 

skade / behov for omlegging og ha forsyningssikkerhet, vil være et tema i 

reguleringsplanen. 

- Gassledninger i området må kartlegges og vurderes i reguleringsplanfasen. 

- Forurensning fra utslipp fra biltrafikken i forhold til gående og syklende må vurderes i 

konsekvensutredningen.  

- Spesielt til Pkt 45: Ulykker knyttes spesielt til tunnel-portaler, feltskifte og 

fartsreduksjon ved avkjøring til rundkjøringer, blendingseffekt ut av tunnel. 

Problemstillingene må vurderes spesielt i reguleringsplan. 

- Kryss Harestad: Gang- og sykkelveien bør forlenges til å fange opp boligområdet i 

nord – langs Rennfast-traseen. 

- Kryss Finnestad: Ny gang- og sykkelundergang nord for krysset. Fjerne barrierer for 

myke trafikanter.  
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2.4 Konklusjoner – Avbøtende tiltak 

Følgende konklusjoner kan trekkes: 

ROS-vurderingen avdekket ingen spesielle risikofaktorer eller «røde» områder, med 

unntak av kulturminner. Veien vil berøre både automatisk fredete kulturminner og 

nyere tids kulturminne. Problemstillingene knyttet til disse dokumenteres i 

konsekvensutredningen og behandles i hht eget lovverk.  

En del tema og risikoelementer må imidlertid følges opp nærmere i senere planfaser 

– spesielt i reguleringsplan. 
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