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ROS-analyse for traséalternativene (unntatt Bjørnafjord kryssing) - Deltema for statlig KDP med KU for E39 Stord-Os 

Sammendrag 
 

Alle vegprosjekter skal planlegges etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling. I plan og 
bygningsloven (PBL) § 4-3 stilles det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyser inngår som 
en viktig del av Statens vegvesen sin sikkerhetsstyring. Utarbeidelsen av en ROS-analyse er beskrevet 
i Statens vegvesen sitt kvalitetssystem under punktet «Planlegge vegprosjekter etter PBL». 

Det er med utgangspunkt i ROS-analysen at beredskapsplaner (bl.a. plan for håndtering av 
trafikkulykker, skred og flom, vinterplan, plan for drift og vedlikehold av veg og grøntanlegg og 
vegetasjonskontroll) skal utarbeides.  

Formålet med denne ROS-analysen for statlig kommunedelplan for ny E39 mellom Stord og Os er å 
avdekke samfunnsrisiko og sårbarhet ved det planlagte prosjektet sammenlignet med 
opprettholdelse av dagens vegløsning (0-alternativet). 

Prosjektet skal ta stilling til valg mellom fire alternative vegtraseer med tilpasning til terreng og 
geologi, behov for tunneler, bruer, fyllinger/skjæringer og kryssplasseringer. 

Vegdirektoratet har uttalt at når det gjelder skredfarlige strekninger, må det tas like mye hensyn til 
gående og syklende som til kjørende. Derfor stilles det krav om at det skal gjøres konkrete 
risikovurderinger allerede i tidlig planfase slik at disse trafikantgruppene blir tilstrekkelig godt og 
sikkert ivaretatt. 

Sikkerhetsnivået i tunnelene skal være basert på en systematisk vurdering av alle sider ved tunnelene 
som omfattes av infrastrukturen, bruken, trafikantene og kjøretøyene. 
 
På dette planstadiet har en vurdert 

● 1. Naturbasert risiko som skred/ras, flom, ekstremvær, skogbrann og regulerte vann. 
Sårbare objekt. 

● 2. Menneskeskapt risiko ved aktivitet/objekt utenom vegen  

       Her inngår trafikkulykker. Sårbare objekt 

● 3. Fremkommelighet (og beredskap) 

I tillegg til en ROS-analyse for hele prosjektet skal det derfor for alle tunneler lengre enn 500 m 
utarbeides en risikoanalyse, i henhold til veileder for risikoanalyse av vegtunneler (Vegdirektoratet TS 
2007-11). I henhold til punkt 5.6 Beredskapsplan i N500 skal en slik analyse inngå i beredskapsplanen 
og den skal i tillegg fastslå om det er nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak og/eller tilleggsutstyr 
for å oppnå det sikkerhetsnivået som kreves i håndbok N500.  
 
En slik risikoanalyse skal omhandle mulige trafikkulykker, branner og andre uønskede hendelser, det 
vil si alle forhold som tydelig berører sikkerheten for trafikantene i tunnelen, og som vil kunne 
inntreffe i løpet av brukstiden. Det skal tas hensyn til type hendelse og størrelsesorden av de mulige 
konsekvensene av dem. 
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Konklusjon 
 
Det anslås at gjennomføring av dette prosjektet slik det blir beskrevet i i kommunedelplanen vil betre 
risikobildet særlig med tanke på fremkommelighet og møteulykker sammenlignet med dagens 
forhold (null-alternativet). 
 
Det er alternativ F som utfra en samlet vurdering av risikoen for uønskede hendelser og for flom og 
skred kommer klart best ut. Sammenlignet med alternativ B der krysset i sør på Stord plasseres ved 
Førland er kryssplasseringen på Agdestein for alternativ F mindre gunstig med tanke på tilkomst for 
politi/brann/AMK fra Leirvik. På den annen side ligger krysset på Tysnes i alternativ F bedre plassert 
med tanke på brannstasjonen i Uggdal. Alternativene rangeres i følgende (fallende) rekkefølge: 

1. Alternativ F 
2. Alternativ B 
3. Alternativ D 
4. Alternativ E 

 
Hovedresultatene fra ROS-analysen av kommunedelplanprosjektet for E39 mellom Stord og Os 
sammenlignet med oppgradering av dagens vegstandard er som oppsummert under: 

• Ferdig veganlegg: Prosjektet slik det blir beskrevet i kommunedelplanen vil totalt sett ha en 
positiv effekt på trafikksikkerhet og fremkommelighet. En fergefri trasé gir døgnkontinuerlig 
fremkommelighet og redusert atkomsttid for redningstjenestene. Det er imidlertid en viss 
usikkerhet knyttet til framtidig trafikkbilde og hvordan eventuell utbygging på Tysnes vil 
påvirke trafikken. 

• Anleggsfasen: I anleggsfasen vil prosjektet midlertidig kunne ha negative effekter i forbindelse 
med trafikksikkerhet, helserisiko, miljørisiko og fare for skred. 

Det vil være viktig å sette av nok plass til å gjennomføre de forutsatte tiltakene, som for eksempel 
riggplass, lager for sprengstoff, masselager/deponi, sluker, kummer, samt overvannsledninger, ev. 
midlertidige sedimentasjonsanlegg. 

Viktige forutsetninger for konklusjonen for ferdig veganlegg er at: 

• Utformingen skjer i henhold til vegnormalene (vegbredde, stoppsikt, kurvatur, avstand mellom 
kryss og tunnelportal, tunnelprofil m. fl.). 

• Det anlegges dreneringsledninger med god kapasitet  

Viktige forutsetninger for konklusjonen for anleggsfasen er: 

• Spesiell oppmerksomhet rettet mot håndtering av utslipp til sårbare vassdrag og håndtering av 
overflatevann/drenering i anleggsfasen (god drenering av vann vil også være viktig for 
stabilitet av berg og løsmasser i forbindelse med tunnelpåhugg) 

• Spesiell sikring av trafikk under bygging 
• Stabilitetshensyn ved skjæringer og fyllinger 
• Spesiell sikring av lager for eksplosive stoffer 

Det bør avklares hvorvidt mulighet for omkjøring på dagens vei må opprettholdes i tilfelle stenging av 
tunnel på fremtidig veg. Behov for reserve-/beredskapskai på Sandvikvåg/Halhjem bør eventuelt 
utredes. 
 

5 
 



ROS-analyse for traséalternativene (unntatt Bjørnafjord kryssing) - Deltema for statlig KDP med KU for E39 Stord-Os 

1. Innledning 
 

ROS-analyser inngår som en viktig del av Statens vegvesen sin sikkerhetsstyring. I tillegg er det 
forankret i PBL hvor det etter § 4-3 er krav om at det for alle planer for utbygging skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

For planer som behandles etter forskrift om konsekvensutredninger, er det forutsatt at risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med konsekvensutredningen og være en del av denne, jfr. 
Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Vurdering av Flom- og skredfare skal være en del av ROS-
analysen. 

Hvilke tema som er viktigst i ROS-analysen avhenger både av planområdet og tiltaket. På dette 
plannivået er det viktig å vurdere samfunnssikkerhetsperspektivet i planen, sett i forhold til å 
forebygge uønskede hendelser og minske følgene av disse hvis de skulle oppstå, for å kunne sikre 
samfunnets behov for transport og kommunikasjon (Håndbok V712-3.1.8). 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging» (revidert 2011) samt SVVs håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken kan 
benyttes som grunnlagsmateriale.  

Tema som trafikksikkerhet, skred og geologiske forhold skal fremheves. Uønskede hendelser i 
anleggsfase og driftsfase skal kommenteres og vurderes i forhold til de ulike alternative traséene.  

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen av alternativ for ny E39 fra Stord til Os er skrevet med 
utgangspunkt i planprogrammet fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
17.12.2015 og er et deltema i Kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 i Stord, Fitjar, 
Tysnes og Os kommuner.  

Med utgangspunkt i Konseptvalgutredning (KVU), samfunnsmålet og oppdragsbrevet fra 
Samferdselsdepartementet er det sett opp flere effektmål for E39 Stord-Os bl.a. følgende:  
 
• Ingen møteulykker og lavere ulykkesfrekvens  

• Ei formålstjenlig løsning for gående og syklende over Langenuen og Bjørnafjorden  

Gjennom planarbeidet skal en utrede og ta stilling til hvilken løsning som best kan løse utfordringene 
som den ferjefrie traséen representerer. Traséen går gjennom til dels utfordrende terreng og vil 
kreve flere tunneler, fjordkryssinger og optimalisering av påkoblingsmuligheter (to-plans kryss) 
knyttet til tettsteder/lokalsamfunn. Vedtatt løsning skal så legges til grunn for reguleringsplanlegging 
og bygging. 

ROS-analysen har fokus på om arealet er egnet til utbyggingsformål. Det er viktig at analysen 
gjennomføres av en tverrfaglig gruppe. Derfor ble det arrangert et møte med deltakere fra 
kommunene, politiet, brannvesenet, Helse Fonna, og Norges Lastebileierforbund i tillegg til flere 
fagansvarlige fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet.  
 
Datagrunnlaget består av bl.a. anslag for trafikkprognoser, andel tunge kjøretøy og analyse av 
trafikkulykker på dagens vegnett. Det er tatt hensyn til ulike trafikantgrupper og mulighet for gang- 
og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk, naturbaserte forhold som bratthet, skredfare, vind- og 
nedbørsforhold. 

ROS-analysen er utarbeidet av Statens vegvesen og er basert på innhentet eksisterende 
bakgrunnsdata og litteratur. Risikovurderingene baserer seg på dokumentert kunnskap fra Statens 
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vegvesens håndbøker, rapporter utgitt av DSB, Transportøkonomisk institutt (TØI) og tidligere utførte 
ROS-analyser, analyse av ulykkesbildet og en overordnet gjennomgang av hele prosjektet og de ulike 
elementene samt en Hazid-samling. 

Det er blitt utarbeidet egne rapporter med geologiske/geotekniske vurderinger av tunnelpåhugg, 
vegskjæringer, brufester og skredutsatte område. Disse er utført av Sweco. 

Det utarbeides egne deltemarapporter for ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, naturmiljø, 
friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser) og klimagassutslipp. Sammendrag av disse 
rapportene blir omtalt under egne kapitler i konsekvensutredningen. 

Figur 1. viser planområdet.  

 
Figur 1. Plangrense for prosjektet.  
 
I sør grenser planen mot kommunedelplan for E39 Heiane – Ådland /Nordre Tveita. Det er en 
overlapping av de to planene i overgangen. I nord grenser planen mot utbyggingsprosjektet E39 
Svegatjørn – Rådal.  
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2. Metode 
 

De nye vegløsningene er blitt gjennomgått for å finne kritiske elementer som eventuelt vil kunne føre 
til uønskede hendelser og trafikkulykker.  

Alle alternativene for et nytt transportsystem er søkt vurdert opp mot et fremskrevet null-alternativ i 
2042 med kun oppgradering av eksisterende tunneler i henhold til håndbok for tunneler, N500 fra 
2010 og Tunnelsikkerhetsforskriften.  

Det er viktig at analysen gjennomføres av en tverrfaglig gruppe. Derfor ble det avholdt et møte den 
3. februar 2016 med deltakere fra kommunene, politiet, brannvesenet, Helse Fonna, og Norges 
Lastebileierforbund i tillegg til flere fagansvarlige fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet. I møtet 
ble det brukt et skjema som ble fylt ut etter bidrag fra alle deltakerne. Denne metoden kalles HAZard 
IDentification (Hazid) og er en systematisk metode for å vurdere et system eller operasjon for å 
identifisere eventuelle sikkerhetsmessige farer/utfordringer. I tabell 1. nedenfor vises deltakerne på 
møtet. 
 

Tabell 1. Deltakere på Hazid-møte 3. februar 2016. 

Navn Etat Stilling 
Monsen Arne Os kommune Varabrannsjef 
Minken Birthe  NLF Norges lastebileierforbund Distriktsleder 
Nesbø Tore  Fitjar kommune Brannsjef 
Raunholm Roald  Haugaland og Sunnhordland 

politidistrikt 
(Sør-vest politidistrikt) 

Lensmann 

Anthun Jan Ove Stord kommune Varabrannsjef 1 
Presthaug Børge Stord kommune Brannsjef 
Kongsvik Torfinn  Tysnes kommune Brannsjef 
Nordhus Dag Vidar Haugaland og Sunnhordland 

politidistrikt 
 (Sør-vest politidistrikt) 

Politibetjent 

Rasmussen Reidun Mjør Helse-Fonna Klinikkdirektør 
Hystad Kyvik Ingvill  Helse-Fonna Seksjonsleder ambulanseområde 2  
Alsaker Bjørn Martin SVV Sjefingeniør (KDP-planar) 
Bråtveit Lars Arild SVV Senioringeniør (TS-revisor, 

trafikksikkerhet) 
Eikenes Signe SVV Sjefsingeniør (Prosjektleder) 
Johansen Inger Lise VD Overingeniør (RAMS) 
Kristensen Lene Lundgren VD Overingeniør (Beredskap) 
Oen-Sivertsen Grethe M SVV Senioringeniør (TS-revisor, 

sikkerhetskontrollør) 
Petkovic Gordana  VD Sjefsingeniør (klima og transport) 
Pettersen Eva Westgaard SVV Rådgiver (ROS-analyser) 
Skjellerudsveen Berit SVV Senioringeniør (risikoanalyser) 

 
Deltakerne hadde i forkant av møtet fått tilsendt kart med de fire alternativene. Etter en innledende 
presentasjon på selve møtet ble deltakerne delt inn i tre grupper og fikk i oppgave først å gå gjennom 
kart i stort format opphengt på veggen og diskutere alternativene B og F. Alle innspill om uønskede 
hendelser og årsaker til disse, skulle noterast ned. Deretter ble innspillene gjennomgått i plenum og 
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konsekvens og sannsynlighet for de uønskede hendelsene ble vurdert og klassifisert/kategorisert. I 
annen del av møtet ble alternativene D og E gjennomgått i gruppene og diskutert i plenum.  

Undervegs i møtet ble alle diskuterte hendelser fylt inn i det tomme Hazid-skjemaet uten forslag til 
forhåndsfylte hendelser, der kombinasjonen av konsekvens og sannsynlighet gir en fargekode for 
risikoen, grønn, gul, oransje eller rød. Alle skriftlige og muntlige innspill fra møtet ble samlet i 
etterkant og bearbeidet i rapporten. 

Sweco har bidratt med de geologiske vurderingene for kommunedelplanen for E39 fra Stord til Os. 
Tabell 12 i denne ROS-analysen som oppsummerer flom- og skredfaren er utarbeidet i samarbeid 
med geolog fra Sweco.  

3. ROS-analyse  
 

3.1  Hensikt  
 
Hovedhensikten med en risikoanalyse/vurdering er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige 
uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Risikofaktorer ved 
vegen kan være: Vegutforming, kurvatur, vegdekke, sideterreng osv. 

Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold er å fremskaffe et 
beslutningsunderlag med hensyn til valg av løsninger og eventuelt behov for risikoreduserende tiltak. 
Det handler om å lage en god og realistisk fremstilling av risikobildet knyttet til valg av løsninger for 
de spesifikke elementene og å foreslå eventuelle ytterligere tiltak. Det er knyttet en relativt stor 
usikkerhet til analysen fordi det handler om fremtiden og det kan skje andre typer hendelser enn 
dem vi kjenner til i dag. 

Et nytt transportsystem skal ikke bare ivareta viktige samfunnsmessige interesser, men kan også gi 
utilsiktede skadevirkninger og bidra til økt risiko. Forbedret vegstandard kan bl.a. føre til økt ferdsel i 
områder som hittil har vært lite berørt av trafikk. 

Det er hensiktsmessig å foreta en grovanalyse av hovedsystemet i tidlig fase for å avdekke 
potensielle farer så tidlig som mulig. Delsystemene kan deretter analyseres med større detaljering 
underveis. En totalrisiko- og sårbarhetsanalyse bør utføres i prosjekteringsfasen for å gi underlag for 
valg mellom ulike konkrete løsninger. Beredskapsytelse uttrykkes i forhold til kommunikasjons-
systemer, redningstiltak og evakueringstiltak. 

En må tenke igjennom årsaker til uønskede hendelser og hvilke konsekvenser disse statistisk antas å 
kunne få. Samtidig må en ikke bare gjøre ”worst-case”-vurderinger, men også kunne se positive 
konsekvenser ved en valgt løsning. 

 
En ROS-analyse skal:  

• Beskrive systemet og gi en realistisk fremstilling av risikobildet  
• Vurdere hvorvidt den planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø eller 

materielle verdier og lete etter svakheter i foreslåtte planløsninger 
• Identifisere risikoobjekt 
• Identifisere sårbare objekt  
• Anslå fremtidig sannsynlighet og konsekvens basert på eksisterende statistikk og annen 

kunnskap og vurdere hvilken risiko mulige uønskede hendelser representerer  
• Foreslå forebyggende, sannsynlighetsreduserende, skadereduserende og rednings- og 

beredskapsmessige tiltak 
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• Kunne brukes som underlag for beslutninger og valg mellom alternativer 

 

Fordi denne risikoanalysen gjennomføres på et tidlig planstadium med flere alternativer, varianter og 
enkeltelementer som er uavklarte gjøres det kun en grov vurdering av sannsynlighet og konsekvens 
av uønskede hendelser av hver enkelt variant. En mer detaljert vurdering må gjøres på 
reguleringsplannivå for å optimalisere valgt hovedløsning. Det viktigste for beslutningene i denne 
planfasen er den relative forskjellen i risiko slik at alternativene kan rangeres i forhold til risiko. 

Sannsynlighetsskalaen vil være forskjellig for hendelser som berører liv og helse og hendelser som 
fører til redusert fremkommelighet. En opererer f.eks. med en tidshorisont på 500-1000 år for skred, 
200 år for flom mens en ser på trafikksikkerhet i et 30-års perspektiv. 

Risikovurdering er ingen eksakt vitenskap, vurderingene må baseres på noen valgte forutsetninger og 
en må bruke det datagrunnlaget som er tilgjengelig. Dessuten er det alltid vanskelig å vurdere 
hvordan komplekse forhold vil virke i fremtiden. Det viktigste er kunnskapen som akkumuleres ved å 
utføre selve vurderingen, dvs. gjennomgangen av de ulike elementene og vurderingen av 
størrelsesordenen ved de risikofaktorer en kjenner til. Slik får en frem fordeler og ulemper og kan 
vurdere ulike løsninger. 

På dette planstadiet har en vurdert:  

1. Naturbasert risiko som skred/ras, flom, ekstremvær, skogbrann og eventuelle regulerte vann 

2. Menneskeskapt risiko ved aktivitet/objekt utenom vegen dvs. virksomhetsbasert risiko og 
eksisterende beredskap. Her inngår også trafikkulykker (med spesiell fokus på ulykker med alvorlig 
personskade) 

3. Fremkommelighet 

 

3.2  Avgrensing i analysen 
 

På dette planstadiet vil ROS-analysen ikke gå inn i detalj på ulike typer uønskede hendelser i 
trafikken, men utgå fra at det er lignende typer ulykker som en kjenner til fra veger av samme 
standard som også vil kunne skje på den nye vegen. 

Trafikksikkerhetsrevisjoner er en detaljert, systematisk og teknisk sikkerhetskontroll av et 
vegprosjekts utformingsmessige egenskaper, og som omfatter alle faser fra prosjektering til 
innledende bruk. Slike TS-revisjoner skal gjennomføres av uavhengige, godkjente 
trafikksikkerhetsrevisorer. Det er et nytt krav fra EU om at det skal foretas TS-revisjon også på 
kommuneplan-nivå på alle TNT-T veger (Trans-European Transport Network). 

Ettersom det skal gjennomføres en egen trafikksikkerhetsrevisjon for dette prosjektet vil 
trafikksikkerhet ikke være et hovedtema i denne ROS-analysen. 

En trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse med beregning av endring i ulykkeskostnader vil være 
en del av konsekvensanalysen beskrevet i Håndbok V712 og utgjøre en supplerende vurdering som 
kan påvirke den endelige anbefalingen av hvilket planforslag som skal videreføres.  

Denne ROS-analysen vil ikke ta stilling til hvilken løsning som velges for kryssing av Bjørnafjorden 
eller Bårdsundet. På den annen side er det klart at eksisterende fergetrafikk vil påvirkes av 
anleggsarbeidet i forbindelse med fjordkryssingsprosjektet og det vil bli behov for å drive anlegget fra 
sjøsiden. 
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4. Beskrivelse av E39 mellom Stord og Os 
 

4.1  Forhold på dagens E39 
 

Det er i dag 11 T-kryss på E39 mellom Ådland og Sandvikvåg og det er mange bussholdeplasser langs 
traséen. Vegen ble bygget i perioden 1997-2007 etter den standard som gjaldt den gangen. 

Det er ingen ATK punkt (automatisk trafikkontroll) eller bomstasjoner på vegstrekningen. 

Det er et kamerapunkt med digitalt fotokamera ved Mehammar og videokamera ved Sandvikvåg. 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) er 3000-4000 (2015) på strekningen sør for Bjørnafjorden og 7800 ved 
Moberg (Os) og tungbilandelen er opptil 17 %. 

 

Tunneler på dagens veg  

E39: Uføretunnelen er 610 m lang, tunnelen har fjernovervåkning og telefonsamband og alarm til VTS 
og to brannslokningsapparat (pulverapparat).  

Steinanestunnelen er 120 m lang, 6 m bred og er av tunnelklasse B. 

På nordsiden av Bjørnafjorden er det en tunnel, Liafjellstunnelen med en lengde på 345 m, en bredde 
på 9,5 m som er av tunnelklasse A. 

Fv. 49: Her er det to korte tunneler, Uggdalseidetunnelen 1 og 2. De er 88 m respektive 66 m lange 
og bredden er 5 m, de er av tunnelklasse A. Disse har ingen service eller nødtelefoner. 

Fv. 83: Eversviktunnelen er av tunnelklasse A og er 108 m lang og bredden er 4 m. 

 

Topografiske forhold 

Planområdet inneholder ei veksling mellom stor- og småskala landskap. Storskala landskap er knytt til 
fjordsystema og fjellformasjoner.  
 

Arealbruk og næringsstruktur i kommunene innenfor planområdet: 

I planområdet er storparten av arealet vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR) i 
arealdelen i kommuneplanene.  Det er også mye skog med høg bonitet innenfor planområdet. 

Ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39 går over Bjørnafjorden mellom Halhjem i Os 
og Sandvikvåg på Fitjar i Hordaland. Ferjestrekninga er om lag 22 km lang og overfarten tar ca. 40 
minutt. Sambandet er i dag et av de mest trafikkerte ferjesambanda i Norge. 

Strekningen har 36 ferjeavganger/døgn på hverdager (om lag hver halv time i mest trafikkert periode 
(tidsrommet 09.00-21.00), 25 avganger/døgn på lørdager og 31 avganger/døgn på søndager.  

Fergesambandet Sandvikvåg – Halhjem har ikke vært stengt på grunn av vind på åtte år men 10. 
januar 2015 ble sambandet Sandvikvåg - Halhjem innstilt på grunn av værforholdene. 
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Null-alternativet er dagens situasjon med de oppgraderinger som ville blitt gjennomført i løpet av de 
kommende 20 årene dersom en ikke velger bygging av ny trasé for E39 med forbedret standard.  

Alternativ 0+ innebærer en opprustning av E39 bla. med oppgradering av tunnelene slik at alle 
tunnelene som er > 500 m oppfyller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften og ny håndbok N500 
(sikkerhetsutrustning). 

I framtida vil fergetilbudet bli endret, både med tanke på frekvens /reisetid og krav til utslipp dersom 
fergesambandet også i framtida skal være en del av E39.  

 

4.2  Beskrivelse av fire traséalternativer for ny E39 
 

Vegstandard 

I NA-rundskriv 2015/2 – defineres en ny dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 
km/t.  Denne dimensjoneringsklassen erstatter dimensjoneringsklasse H8 og H9 i 2013-utgaven av 
håndbok N100 Veg- og gateutforming med virkning 20.11.2014. 
 
Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 m brede kjørefelt, indre skulder på 0,5 m og midtdeler på 
2 m. Kravet til ytre skulderbredde varierer avhengig av ÅDT og er 1,5 m ved ÅDT 12-20 000. 
Vegbredden vil bli 20 m. Se figur 2 og tabell 2. 

 
Figur 2: Tverrprofil 20 m vegbredde (mål i m) i ÅDT-intervallet 12-20 000 

Tabell 2.  Dimensjoneringsklasser fra N100 

ÅDT 12  000 -20 000  
Fartsgrense km/t 60 80 100 
Nasjonale hovedveger H6 H7 H8 
-vegbredde (m) 16 20 20 

 

 

I henhold til ny dimensjoneringsklasse H8 for motorveger med fartsgrense 110 km/t gjelder følgende: 
Minste horisontalkurveradius er 800 m. Minste vertikalkurveradius er 14 000 i høybrekk, og 3 800 m 
for lavbrekk. Stoppsikten er 260 m. 

Tunnelene skal være av tunnelklasse E og ha doble løp, tunnelprofilet skal være 2 x T10,5 og 
avstanden mellom løpa skal være minst 10,5 m. Det kreves også gangbare tverrsamband for kvar 250 
m.  

I tillegg krever Vegdirektoratet at det etableres kjørbar forbindelse mellom kjøreretningene for hver 
1500 m (kjørbare tverrforbindelser). 

Tunnelene skal være dimensjonert for en brannbelastning på min. 50 MW og 200 MW for 
senketunnel/rørbru. 
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I utgangspunktet er åpningsåret satt til 2022 og trafikkmengden fremskrives til 20 år etter 
åpningsåret, altså 2042. Trafikktallene for sideveier på f.eks. Tysnes vil også påvirkes av eventuell 
utbygging på Tysnes.  

Det er også sagt at en ikke nødvendigvis skal bygge fire-felt i første omgang. I tilfelle vegen i 
byggetrinn 1 bygges som to-felts veg skal vegen planlegges med en kurvatur og en kryssutforming 
som gjør at en i etterkant kan bygge ut vegen med to nye felt parallelt med de to eksisterende 
feltene.  

Det vil være et standardsprang i overgangen fra veg i dagen og inn i tunnelportal og tunnelene. 
Veiskulderen er 1,5 m på veg i dagen. I tunnelen vil avstanden fra hvitstripa til tunnelveggen være 
1,25 m. Den opphøyede banketten er 1 m bred. I korte tunneler (< 500 m?) kan en eventuelt 
planlegge for samme bredde som i dagen.  

Spesielt med hensyn på tungtransport er det viktig med bred nok skulder på veg i dagen. 

To-løpstunnelene vil ha kjørbare tverrslag for utrykningskjøretøy. Det vil etableres tilfluktsrom dvs. 
tverrforbindelser mellom tunnelløpene som vil bidra til og gi følelse av trygghet.  

I ny Liafjelltunnel vil det bli 4,5 % stigning. De øvrige tunnelene vil alle ha en lavere stigning. 

Avstand mellom kryss og mellom kryss og tunnelmunninger må oppfylle kravene i N100. Det stilles 
også krav til tverrfall, kurvatur og sikt. 

Modulvogntog ble tillatt som permanent ordning i 2014 og dette stiller andre krav til utforming av 
nye veger. Modulvogntog kan være opp til 25,25 meter lange og veie 60 tonn. 

Ny E39 bør ikke skape barriere midt i en bygd, det vil trenges underganger for å hindre avstenging. 
Det er også viktig med god og logisk tilkobling til lokalområdene langs traséen. 

Det skal planlegges et transportsystem som gir et tilbud for alle trafikantgrupper. Tilbudet for gående 
og syklende vil i prinsippet være det eksisterende vegnettet. Det som dette prosjektet skal legge til 
rette for er mulighet for påkobling av eksisterende gang- og sykkelløsninger/tilbud til bruene for 
kryssing av Langenuen og Bjørnafjorden (og eventuelt Søreidsvika). Det blir anlagt ny gang- og 
sykkelveg på bruene. 

For kollektivtransporten vil antall stoppesteder langs ny E39 bli betydelig færre etter at eksisterende 
E39 erstattes med standard H8/H9.  

Ekspressbussruten mellom Stavanger og Bergen vil ha relativt få kollektivknutepunkt med bl.a. et 
punkt på Heiane i sør på Stord og et ved Svegatjørnkrysset, men det vil ikke bli noe knutepunkt på 
Tysnesøya. Buss til/fra Fitjar vil måtte kjøre ned til Heiane. Buss til/fra Tysnes vil måtte kjøre til 
knutepunkt enten i nord eller sør. 

Det kan bli nødvendig med fravikssøknad for påkoblingsramper på Moberg. Dette gjelder alle 
alternativ. Eksisterende standard for E39 ved Moberg tilsier en fart på 70 km/t. Hvis det må søkes om 
fravik fra vegnormalene skal det skje før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn 
(http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker/Vegnormaler /Fravik). 
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I fastsatt planprogram er det to hovedalternativ; B og D, og kombinasjon av disse dvs. E og F, totalt er 
det 4 alternativ som skal vurderes. Som en variant av alternativ B har vi lagt inn en senketunnel 
under Bårdsundet, denne blir kalt alternativ B2. 

De fire alternative traséene vises i figur 3. 

 
Figur 3.  Alternativ som er utgreidde 
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4.2.1 Alternativ B 
 

Fra Ådland til Jektevik er det ca. 10 km. Vegen vil for det meste gå i dagen, mellom Agdestein og 
Jektevik er det lagt inn en tunnel på ca. 1,5 km (Agdesteinstunnelen). Det ligg inne et kryss på 
Førland. Videre nordover til brua over Langenuen ved Raunholm (Langenuenbrua midtre) er det ca. 9 
km. Det er lagt inn en tunnel på ca. 3 km på det bratte og skredutsatte partiet nord for Mehammar 
(Mehammartunnelen). På Mehammar er det mulig å legge et kryss. 

Brua over Langenuen krysser fjorden fra Raunholm til Nese, og total brulengde er 1910 m. Fra Nese 
/Kongsvik til Drange går vegen i dagen. Hovedkrysset på Tysnes blir i dette alternativet lagt på Drange 
med ny lokalveg til Søreide/Uggdal.  

Videre fra Drange er det lagt inn en 2 km lang tunnel mot Færavåg (Kleppetunnelen), og en mindre 
tunnel derifra mot Bårdsundet (Beitehaugtunnelen). Bårdsundet blir kryssa med en 450 m lang bru 
vest for dagens bruer. Alternativt kan vegen legges i en senketunnel under Bårdsundet. Samlet 
lengde på tunnel/senketunnel ned, under og opp fra sundet vil være ca. 2,2 km. 

Mellom Bårdsundet og Gjøvåg er det lagt inn to tunneler (Orefjelltunnelen og Gjøvågtunnel 2) med til 
sammen knapt 3 km lengde. 

Vi har lagt inn ei fellespunkt på Gjøvåg for alle brukonsepta. Fra dette punktet og nordover vil trasé 
være avhengig av hvilket brukonsept en velger.  

Brua over Bjørnafjorden når land på en utfylt holme sør for Røtinga. Derifra blir det en overgang med 
senketunnel til en når fast fjell. Her går vegen inn i en tunnel, Liafjelltunnelen på 7,3 km. 

Fra tunnelmunning på Moberg går vegen i bru over Ulvenvatnet vest for Mobergbrua. Dagens veg 
blir koblet opp i et felles kryss sør for Svegatjørn. Fra dette krysset er det mulig å etablere en ny 
direkte tilkomst til Os sentrum. 
 

3.2.2  Alternativ D 
 

Alternativ D følgjer alternativ B nordover til Agdestein. Isteden for kryss på Førland har vi i dette 
alternativet lagt krysset på Agdestein. Fra Agdestein ligger vegen i tunnel (Agdesteinstunnelen) fram 
til brufestet på Jektevik der brua går over Langenuen til Hodnanes (Langenuenbrua sør). Brua har en 
total lengde på 1720 m. 

På Hodnanes går vegen direkte inn i en kort tunnel (Skardkulttunnelen) og etter en kort dagstrekning 
inn i en ca. 2,5 km lang tunnel (Skorsåtatunnelen) til Økland. På Økland er det mulig å legge et kryss. 
Videre nordover krysser vegen Nordbustadvatnet med bru før den går inn i en knapp 2 km tunnel 
(Uggdalsdaltunnelen) mot Uggdalsdalen. Gjennom Uggdalsdalen er vegen lagt i vestre dalside av 
Uggdal. Hovedkrysset på Tysnes er lagt på Uggdal (Uggdalsdalkrysset), ved skolen. Videre vestover 
går vegen i tunnel (Daurmålshaugtunnelen) til Søreidsvika der den krysser fjorden med en 1400 m 
lang hengebru (Søreidsvikabrua).  

På Rekstern kommer brua i land ved Brakahaug og vegen går et kort stykke i dagen før den går inn i 
en litt over 5 km lang tunnel (Reksterentunnelen) til fellespunktet på Gjøvåg. 

I Os har vi lagt inn en dagløsning i dette alternativet. Det innebærer 2 kortere tunneler 
(Ternahaugtunnelen og Ytterhaugtunnelen) og en tunnel på 4,5 km (Lekventunnelen), bruer og veg i 
dagen inn til Halhjem. 
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3.2.3    Alternativ E 
 

Alternativ E er en kombinasjon av alternativ B og D. Det følgjer alternativ B til Kongsvik. Fra Kongvik 
til Uggdal går vegen vekselvis i tunnel (Kongsviktunnelen, Drangetunnelen/(Åsanetunnelen) og 
Uggdalseidtunnelen) og i dagen, og den krysser Drangsvågen med en 500 m lang bru 
(Drangsvågbrua).  

Som i alternativ D er hovedkrysset på Tysnes lagt til Uggdal (Uggdalskrysset). Alternativ E er som 
alternativ D fram til Røtinga på Os. Derifra er alternativ E sammenfallende med alternativ B. 
 

3.2.4   Alternativ F 
 

Alternativ F er også en kombinasjon av B og D. Alternativ F følgjer alternativ D til Økland. Som i 
alternativ D er det i alternativ F mulig å legge inn et kryss der. Videre går vegen mot Søreide via en 
tunnel (Holmentunnelen) der den krysser over dagens veg i en høy bru (Søreidbrua). Hovedkrysset for 
Tysnes blir i dette alternativet lagt ved Søreidstjørna (Søreidkrysset). Mot Færavåg og Bårdsundet går 
vegen i dagen, men med en kort tunnel ved Færavåg (Beitehaugtunnelen). Videre nordover i 
/gjennom Bårdsundet er alternativ F likt med alternativ B. 
 

3.2.5      Traséen nord for Bjørnafjorden  
 

For dagløsningen på Os, beskrevet i alternativ D, vil det bli en miljøtunnel/kulvert på ca.  256 m 
(Ternahaugtunnelen), bru på ca. 600 m (Bjørnsholmbrua) og ramper som vil ligge relativt nær 
Halhjem fergekai (her er det et gasslager), og så en 4,3 km tunnel (Lekventunnelen) til Moberg. 

Mobergtunnelen vil gå nær Ulvenvatnet. En slik dagløsning ved Sørøyane vil være lik for alle 
alternativ. Dagløsning er ikke ønsket lokalt. 

Et parti med løsmasser ved Særvoll gjorde også at den opprinnelige traséen måtte flyttes.  

Nord for Bjørnafjorden, sør for Mobergkrysset, planlegges det en av/på avkjøringsrampe ned til Os 
for å avlaste trafikken og styre trafikkstrømmene fra Kuventræ til sentrum. Det blir en ny bru over 
Ulvenvatnet. Her vil det bli en større fylling. 

På Innerøya/Ytterøya ligger et viktig hytteområde og en løsning med veg i dagen inklusiv en 
kulvertløsning ved Sørøyane vil kunne føre til store inngrep her. 

Anleggsvegen som må bygges på Moberg kan etter anleggsperioden bli gang- og sykkelveg men den 
vil få en stigning på rundt 7 % over en lengre strekning. Det nye krysset som nå bygges/er bygget ved 
Svegatjørn i Svegatjørn – Rådal prosjektet vil måtte bygges om for å tilpasses ny standard. 
 

3.2.6      Arealbehov/grunnforhold 
 

Det vil være behov for omtrent 11-13 riggområder avhengig av valgt alternativ. Størrelsen på 
arealbeslagene varierer. Det vil være naturlig å plassere flere av riggområdene nær kryssområdene. 
Noen av riggområdene vil kunne bli ønsket brukt av kommunen til utbyggingsformål etter at 
prosjektet er ferdig. F. eks. vil riggområde og anleggsveg på Gjøvåg kunne brukes til veg og kai for 
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ferge til Austevoll. Beskrivelse av den fremtidige bruken må inngå i den enkelte kommunes 
kommuneplan men Statens vegvesen kan ikke ta stilling til fremtidig bruk.  

Arealet for vegformål vil bli ca. 200 m bredt. Her er det potensiale for å tilbakeføre areal til 
jordbruksformål etterpå. Men for noen naturtyper/biotoper vil prosessen være irreversibel. Det må 
utarbeides en egen rigg- og marksikringsplan i prosjekteringsfasen.  

Av erfaring vet en at anleggsentreprenøren vil kunne inngå avtale med grunneiere om andre areal en 
de som SVV har utpekt som mulige. Det vil bli utarbeidet et eget notat som omhandler mulige 
riggområder. På noen plasser vil inngrepene måtte bli omfattende. Spesielt for alternativ D og F vil 
inngrepene bli store (11 stk.).  

Riggområdene for hele prosjektet må avklares i samarbeid med anleggsentreprenør og grunneiere. 

Før utarbeidelse av konkurransegrunnlaget bør det kunne presenteres et naturfarekart for 
entreprenøren(e) slik at de kan prise behov for sikring og beredskap. Hvis det blir påvist sulfidholdige 
bergarter i anleggsområdet vil det også bli behov for spesielle tiltak. 

 

5. Naturbasert risiko  
 

Naturbasert risiko dvs. hvordan uønskede hendelser som f eks. ekstrem nedbør som i sin tur kan 
utløse skred og flom som vil kunne påvirke veganlegget er et viktig tema i denne ROS-analysen. 

Flom og flomskred med stor massetransport i eksisterende og eventuelt nye bekkeløp kan utløses av 
mye (ekstrem) nedbør. Bekker kan grave seg inn i skråninger og føre til erosjonsrisiko og svikt i grunn 
under vegen.  Ekstrem nedbør som utløser skred vil være en andel av årlig nedbør. En tommelfinger- 
regel er f.eks at jordskred oppstår når det kommer over 8% av årsnedbøren i løpet av et døgn.  

Høyt havnivå kan skape utfordringer for lavtliggende veg, der både overskylling og bølgeerosjon kan 
skje oftere enn tidligere. Dette kan også skape utfordringer for undersjøiske tunneler der 
tunnelportalen ligger utsatt for overskylling i perioder med høyvann. Det er store kostnader knyttet 
til stengte tunneler og reparasjon av installasjoner.  

Fjordkryssingsprosjektet må vurdere det planlagte konseptet/konstruksjonen over Bjørnafjorden, 
med hensyn på effekten av bølger, overskylling av vegen ved stormflo som vil kunne utgjøre et 
trafikksikkerhetsproblem og som kan føre til vegstengning. 

I dette prosjektet som er en hovedferdselsåre må en sette 200-årsnedbør som utgangspunkt for 
dimensjoneringskriteriene. Det bør utarbeides egen plan for overvannshåndtering som oppfyller krav 
til overvannshåndtering i byggeteknisk forskrift. TEK10 anbefaler at det skal leveres et regnskap for 
håndtering av overvann og vegetasjon, såkalt blågrønn faktor (BGF). § 15-10 nr. 1 og nr. 2: 

• Nr. 1: ”bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller 
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet” 

• Nr. 2: ”Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte 
håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning av avløpsanleggene” 

• Tiltakshaver oppfordres til å benytte seg av BGF som metode for å vise at overvannshåndtering er 
ivaretatt i henhold til krav i byggeteknisk forskrift, TEK 10. 

Bekkeløp som krysser vegen kan føre til nedising av vegen (særlig ved bru, kulvert og stikkrenner).  
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Ustabile masser, skred og nedfall fra høye skjæringer kan føre til uhell og stengt veg. Skjæringer vil 
kreve sikring mot skred/nedfall av løsmasser og stein. 

 

5.1  Registrerte skred og skredfare 
 
På den aktuelle strekningen av E39 er det i perioden 2006-2014 gått 9 steinskred mellom Ådland og 
Sandvikvåg. Ved skredet i 2011 ved Uføro ble vegen stengt i to døgn. De andre skredene gikk ved 
Grov (2013), Jektevik, Børtveit (2 biler skadet), Eide og Engevik. I mai 2005 gikk det et leirskred som 
førte til utglidning av veg under anleggsarbeid på vegen 

På fv. 49 mellom Hodnaneset og Våge har det i perioden 2006-2014 gått 3 steinskred. 

I 2003 gikk det et flomskred på fv. 79 sør ved Vermedalsvatnet på opptil 100 m3. Deler av vegen ble 
stengt da vegskulderen var for svak fordi vegen hadde seget. I perioden 2006-2014 er det registrert 
12 mindre stein- eller jordskred, de fleste ved Uggdal-Onarheim. 

På fv. 82 gikk det et steinskred i 2006 på opptil 100 m3. Vegen ble helt stengt i to timer. I perioden 
2006-2014 er det totalt registrert 8 stein-/løsmasseskred, det seneste i 2013. 

På fv. 83 er det i perioden 2006-2014 registrert 21 steinskred på under 10 m3. De fleste ved 
Frøkedalsvatn, Eldholm-Gjøvåg og Bruntveit (det seneste i 2013).  

 Se figur 4. som viser registrerte stein-, jord- og flomskred og tabell 3 for detaljer. 
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Figur 4. Registrerte stein, jord/løsmasse- og flomskred i området.  
 

Kart fra NVE/skrednett viser at aktsomhetsområde for steinsprang og jord- og flomskred (og 
snøskred) stort sett sammenfaller med bratthetskartet. På Stord gjelder det spesielt strekningen 
langs eksisterende E39 mellom Agdestein og Rishagen. På Tysnes gjelder det strekningene langs fv. 
49 ved Skår og på østsiden mellom Støle og Sæ og strekningen langs fv. 79 mellom Uggdalsdalen og 
Øyjorda. I tillegg er det et utsatt område langs fv. 81 ved Høgåsen. På Reksteren er dalen mellom 
Dalsnuken og Dalstuva utsatt. 

Statens vegvesen har registrert flest steinskred på E39 mellom Grov og Mehammar og på fv. 49 
innerst langs Søreidsvågen. På fv. 79 er det blitt registrert jordskred, flomskred og steinskred mellom 
Uggdalsdalen og Øyjorda. På fv. 81 er det blitt registrert steinskred på strekningen mellom 
Medvatnet og Nordbustad (langs Nordbustadvatnet). 

Ved nordsiden av planlagt tunnel i Uggdalsdalen er det et parti som er særlig rasutsatt. Se figur 5.  

I kart fra http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas vises at det langs de foreslåtte 
traséene er avmerket som aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. I 
bratthetskartet vises bratthet på opp mot 50O.  
 

19 
 



ROS-analyse for traséalternativene (unntatt Bjørnafjord kryssing) - Deltema for statlig KDP med KU for E39 Stord-Os 

Tabell 3.  Registrerte skredhendelser i perioden 2006-2014 

 
 
Tabellen lister alle registrerte skredhendelser i perioden 2006-2014 større enn 1 m3 (totalt 21 
hendelser) og 8 av de totalt 33 hendelsene på under 1 m3). Skredhendelsene har ofte funnet sted i 
forbindelse med regn og vind fra SV. Ca. 60 % av hendelsene har funnet sted i perioden januar til 
mars og ca. 30 % i perioden juni til august. 

Skre
dene 

Hp Fra m L Dato Type Løsneområde Stedsangivelse Volum 
på veg 
kbm

Blokkert 
veg

Skade Steng- 
ning

oC Stengt 
fra kl.

E39 8 950 30 20100312 Is Fjell/dalside Gangsti ved Uføro <10 Ja  
E39 8 8500 3 20100719 Stein Tunnelmunning Jektevik      
E39 8 9870 5 20070718 Stein Fjell/dalside Uføro Gang og sykkelst<10     
E39 8 10070 10 20110226 Stein Vegskjæring Uføro < 1    al l  trafikk 0,0 2 døgn
E39 9 2100 100 20110225 Stein Vegskjæring Børtveit <10 

 
Kjøretøy 4,0  

E39 9 11410 5 20100226 Stein Ur Engevik < 1   del av veg  23:00
Fv49 6 4047 1 20080227 Stein Vegskjæring Holma <10 10 - 50 m     
Fv49 6 4303 1 20070303 Stein Vegskjæring Holma <10 < 10 m  del av veg  1 t
Fv79 1 3461 1 20080211 Stein Vegskjæring Ugdalsdalen <10      
Fv79 1 5600 10 20031106 Flomskred 

(vann+stein
+jord)

 Vermedal < 100 10 - 50 m Veg og 
rekkverk

del av veg  14:00

Fv79 1 6900 30 20090723 Jord/løs 
masse

Fjell/dalside Yggdal-Onarheim < 1  veg   

Fv79 1 6900 30 20090723 Jord/løs  
masse

Fjell/dalside  < 1  veg 16,0  

Fv79 1 8550 1 20060613 Stein Fjell/dalside Solheim <10 Kun i grøft     
Fv79 1 9700 1  Jord/løs 

masse
Fjell/dalside Uggdal-Onarheim < 1     

Fv79 1 9700 2 20090723 Jord/løs 
masse

Fjell/dalside Uggdal-Onarheim < 1   16,0  

Fv82 1 1400 1 20130101 Stein Vegskjæring Høviskeland <10      
Fv82 1 2305 1 20070109 Stein Fjell/dalside Høviskeland < 1 < 10 m  del av veg   
Fv82 1 2960 1 20070217 Jord/løs 

masse
Vegskjæring X--Kleppa <10 Kun i  grøft    

Fv82 1 4355 5 20060124 Stein Fjell/dalside  < 100 < 10 m  all  trafikk  2 t
Fv82 1 5070 1 20070109 Stein Ur Neshavn <10 Kun i  grøft    
Fv83 2 1200 10 20090831 Stein Fjell/dalside Ebersvik, Tysnes <10   11,0  
Fv83 3 3430 10 20100322 Stein Fjell/dalside Siridalen <10      
Fv83 3 4580 1 20070401 Stein Fjell/dalside Gjelland <10 Kun i  grøft    
Fv83 3 6000 1 20130506 Stein Vegskjæring Bruntveit <10      
Fv83 4 4460 2  Stein Vegskjæring xEldholm-Gjøvåg <10     
Fv83 4 4570 1 20060212 Stein Vegskjæring Eldholm - Kaldefoss <10 Kun i  grøft    
Fv83 4 4585 1 20090310 Stein Vegskjæring x Eldholm-Gjøvåg <10      
Fv83 4 5880 1 20070402 Stein Fjell/dalside Gjøvågdalen <10 Kun i  grøft    
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Figur 5. Aktsomhetsområder for jord-, flomskred og steinsprang 
 
 

5.2  Flomfare 
 
Nedbørsfeltets størrelse, spesifikke avrenning, snaufjell %, skog %, effektive sjøprosent, elvegradient 
og andre feltkarakteristikker kan indikere hvorvidt elva har god eller dårlig selvreguleringsevne dvs. 
mulighet for naturlig flomdemping. 

Av fysiske parametre som beskriver elven og dens egenskaper er høydegradienten helt sentral. 
Denne styrer vannets hastighet, løpsform og dermed erosjons- og sedimentasjonsregimet i elven. 
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Gjennom dette bør en også forvente korrelasjon mellom elvegradienten og substratfordelingen i 
elven. 

Den tradisjonelle metoden for fremstilling av elvegradienter er ved nivellering av knekkpunkter langs 
elveprofilet. Dette er blitt gjort for endel elvestrekninger, men omfanget er ikke tilstrekkelig stort til 
at dette datasettet kan brukes i en regional sammenheng. Det er NVE som har utført slike målinger 
og har tilgang på dataene. I forbindelse med kartlegging av elvestrekninger som er utsatt for flom tas 
det også i bruk mer moderne metoder som radarscanning fra fly. Slik scanning gir nøyaktige 
høydemodeller som vil kunne danne grunnlag for svært presis fysisk modellering av elveløpet. Dette 
arbeidet er blitt satt i gang, men NVE opplyser at arbeidet er omfattende og vil ta tid.  

Det er en bekk nord for Jektevika ved Børtveit ved Langenuen, ved Børtveit Motel & Camping. 
Bekken/Børtveitelva går i løsmasser og her kan det bli flom. Dette gjelder for alternativene B og E. 

Det er fare for flom ved dalsøkket ved Økland. Her er det en elv som må legges i kulvert. 
Overvannshåndteringen må dimensjoneres for 200- årsflom.  

NVE har ikke kartlagt flomsoner annet enn i Osøyro/Oselva. Se figur 6. 

 

   
Figur 6. Flomsone analyseområde (fra NVEAtlas). 
 

 

5.3  Værforhold 
 
Nedbørsmengder 

Kart fra NVE (NVE Atlas) viser årsavrenningspunkt og årsavrenningslinjer i området. Tabell 4. viser 
disse verdiene. 
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Tabell 4. Nedbørsmengder på utvalgte punkt 
Område Årsavrenningspunkt 

(mm/år): 
Årsavrenningslinjer 
 (l/s pr km2) 

Agdesteinfjellet 2600  
Jektevika/Hodnanes 3200 70, 60 
Mehammar 3000  
Skipavika 3500  
Tysnes, Svartavatnet 3400 55 
Økland 2200  
Reksteren 2100-2900 45 
Os 1700-1900 70 
Årdal  50 

 

Lokalkjente opplyser at det er store temperaturforskjeller i Uggdalsdalen (mellom Uggdalsdalen og 
Flatråker). Det er ”innlandsklima” i området rundt Uggdaldalen og derfor er det kaldere her. Stor 
forskjell på varmekapasitet mellom veg og tunnel kan føre til ising i overgangssonen. Dette gjør at 
risikoen for tap av veggrep kan øke. Snøforholdene i området tilsier ikke ekstreme forhold her men 
manglende plass til langtidslagring av snø kan utgjøre en viss risiko. 

Værforhold ved Ådlandsvatnet og Flattråkervatnet gjør at det kan bli skodde her. Dette kan i sin tur 
føre til dårlig sikt og påkjøring bakfra og kjedekollisjon (Lokal beredskap er ikke vant til å håndtere 
kjedekollisjoner). 

I vinterhalvåret kan det være fare for ising i vegbanen i områder nær og på bru (spesielt ved 
Nordbustad og Drangsvågen) og ved overgangen mellom veg i dagen og tunnelportalene. Det kan 
også forekomme ising langs daglinjen på Os. 

Ved fare for ising må vintervedlikeholdet utføres godt og det innebærer (ekstra) salting. Salting vil i 
sin tur kunne påvirke metallutlekking og bidra til forurensning i nærliggende vassdrag. 

Meteorologisk institutt har vindmålestasjoner på Stord Lufthavn og på Slåtterøy fyr. Se figur 7. 

Ved hjelp av data fra målestasjonene kan en lage vindroser som visualiserer framherskende 
vindretning og vindstyrke for Slåtterøyfyr og Stord Lufthavn. Vindrosene viser at fremherskende 
vindretning er fra sørøst og i mindre grad fra nordvest. 

I Langenuen er nordavinden mer påtrengende og utgjør et større problem ved Mehammar (midtre 
fjordkryssing) enn lenger sør i Langenuen. Om vinteren blåser det mest fra sør. (Her er det gjort 
forsøk på å dokumentere denne påstanden ved hjelp av data fra stasjon nr. 48170, E39 Mehammar 
men her er det restriksjoner på distribusjon av data fra E-klima fra Met.no. Det ble hentet data 
fra https://www.vegvesen.no/vegvar men det ble ikke mulig å få laget en vindrose ut fra dataene. 

I prosjektet er det blitt satt opp målestasjoner for vind på begge sider av Langenuen ved Jektevika.  

Nye vindmålinger skal utføres med to master og det skal også gjennomføres bølge- og strømmålinger 
i Bjørnafjorden. Det vil måtte utføres en nærmere utredning av meteorolog om vindprognoser. 
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Figur 7. Vindmålestasjoner utplassert av Meteorologisk institutt. 
 

Figur 8. viser at høyeste astronomiske tidevann (HAT) i området i dag ligger på mellom 72 og 78 cm 
(HAT= høyeste mulige vannstand uten værets virkning, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, 
lufttrykk og temperatur). Normalt regner man med en forskjell mellom flo og fjære på ±1 m. 

 

   
Figur 8. HAT-verdier (fra Kartverket, dataene er basert på 22 målestasjoner langs norskekysten. Se http://sehavniva.no. 
Kartet er laget av NVE). 
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5.4  Havnivåstigning 
 
I DSBs rapport «Havnivåstigning – Estimater for framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner» 
(Revidert utgave 2009) finnes tall for framtidig havnivåstigning og stormflo for alle norske kyst- og 
fjordkommuner.  

I følge rapporten kan havnivået langs norskekysten stige med mellom 40 til 80 cm i løpet av dette 
århundre. Den største havnivåstigningen forventes å komme på Sør- og Vestlandskysten.  

I tillegg kan vi forvente et høyere havnivå under stormflo. 

Beregnet havnivåstigning i Austevoll og Os kommuner ligger på 54-100 cm i et 100-års perspektiv. 
100-års stormflod relativt NN1954 ligger på 200-260 cm. Se tabell 5.  

Under spesielle værforhold kan kombinasjonene springflo og stormflo gi svært høye vannstander. 

 

Tabell 5.. Beregnet havnivåstigning i Os og Austevoll kommuner. 

  År  2050 rel. år 2000 År 2100 rel. år 2000 
Kommune Punkt Land-

heving 
(cm) 

Ber. 
Havstign. 
(cm) 

100 års stormflo 
rel. NN 154 (cm) 

Land-
heving 
(cm) 

Ber. 
Havstign. 
(cm) 

100 års stormflo 
rel. NN 154 (cm) 

Austevoll Storebø 8 23 (15-37) 173 (165-187) 16 74 (54-109) 229 (209-264) 
Os Osøyro 8 23 (15-37) 171 (163-185) 16 74 (54-109) 227 (207-262) 

 

Det er knyttet relativt stor usikkerhet til beregningene men det må tas hensyn til fremtidig 
havnivåstigning i forbindelse med plassering av tunnelmunninger og brufundament/landkar.  

 

6. Trafikksikkerhet  
 

6.1  Registrerte trafikkulykker i området 
 

På E39 har ulykkene nord og sør for Bjørnafjorden vært av ulik kategori. Derfor omtales de hver for 
seg. 

I influensområdet har det på E39 nord for Bjørnafjorden i perioden 2006-2015 vært 83 
politiregistrerte trafikkulykker. I ulykkene har 1 person blitt drept, 7 personer er blitt alvorlig skadet 
og 136 personer er blitt lettere skadet. 

Påkjøring bakfra sto for 43 % av ulykkene, møteulykkene utgjorde ca. 22 %, eneulykkene sto for ca. 
23 % av ulykkene og fotgjengerulykkene sto for ca. 5 % av ulykkene. 69 av ulykkene var bilulykker, 7 
ulykker var MC-ulykker og 6 ulykker var fotgjenger/sykkelulykker. I over 60 % av ulykkene var skiltet 
fart 50-60 km/t og i 28 % av ulykkene var skiltet fart 80 km/t. 

I influensområdet har det på E39 sør for Bjørnafjorden i perioden 2006-2015 vært 54 politiregistrerte 
trafikkulykker. I ulykkene har 4 personer blitt drept, 9 personer er blitt alvorlig skadet og 75 personer 
er blitt lettere skadet. 
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Eneulykkene sto for ca. 40 % av ulykkene og møteulykkene utgjorde ca. 24 % (fordelt med 13 % på 
rett strekning og 11 % i kurve). Påkjøring bakfra sto for ca. 20 % av ulykkene. 24 % av ulykkene 
skjedde i kryss og ca. 28 % skjedde uten dagslys. 

De fleste ulykkene er skjedd i ukedagene og i perioden oktober-januar.  

Alle ulykkene var bilulykker unntatt en som var en sykkelulykke. I de fleste ulykkene var det personbil 
involvert unntatt 2 ulykker med varebil. Fartsgrensen var 80 km/t. 

På fv. 49 fra Hodnanes til Våge har det skjedd 13 politirapporterte ulykker med 2 alvorlig skadde og 
16 lettere skadde personer. Alle ulykkene var bilulykker unntatt en MC ulykke og en 
fotgjengerulykke. Halvparten av ulykkene var med enslig kjøretøy. De fleste var utenfor kryss, i 
dagslys og med personbil. I en ulykke var en varebil involvert. Over halvparten skjedde på en fredag. 
Fartsgrensen var 80 km/t. 

På fv. 81, 82 og 83 har det skjedd 6 ulykker av hvilke en ulykke var en MC ulykke, resten var 
bilulykker. I ulykkene ble en person alvorlig skadet og 7 personer lettere skadet. Tre av ulykkene 
involverte enslig kjøretøy og tre av ulykkene var møting. Fartsgrensen var 80 km/t. I en av ulykkene 
var en traktor involvert. 

Ulykkene vises i figur 9. Uhellskategoriene vises i tabell 6. 

 

  
Figur 9. Politirapporterte trafikkulykker i influensområdet sør og nord for Bjørnafjordern i perioden 2006-2015. 
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Tabell 6. Oppsummering av politirapporterte personskadeulykker 2006-2014 på E39 mellom Ådland og Sandvikvåg sør for 
Bjørnafjorden og på OS etter uhellskategori. 

Ulykkeskategori i sør DR* MAS* AS* LS* Sum 
Påkjøring bakfra 0 0 0 22 22 
Møteulykker 4 0 7 19 30 
Kryssende kjøreretning 0 0 0 2 2 
Sykkelulykke 0 0 0 1 1 
Utforkjøringsulykke 0 0 1 26 27 
Andre uhell 0 0 1 5 6 
Sum 4 0 9 75 88 

 

Ulykkeskategori på Os DR* MAS* AS* LS* Sum 
Påkjøring bakfra     1 74 75 
Møteulykker 1   4 27 32 
Kryssende kjøreretning     1 9 10 
Sykkel/fotgjengerulykke       4 4 
Utforkjøringsulykke       22 22 
Andre uhell     1   1 
Sum 1   7 136 144 

*Alvorlighetsgrad: DR = drept, MAS = meget alvorlig skadd, AS = alvorlig skadd, L = lettere skadd 

 

 

Andre registrerte hendelser 

På Hazid-møtet kom det frem at det har vært en økning i antall hendelser registrert hos VTS men 
hendelsene har vært ”små” av typen «objekt i vegbanen» (muntlig informasjon fra Lars Arild 
Bråtveit). Det er også blitt registrert at utenlandske lastebiler transporterer usikrede gassflasker. 

Statens vegvesen har ikke registrert dyrepåkjørsler i området og strekningen på E39 er ikke registrert 
å innebære viltfare, men i hjorteviltregisteret er det registrert flere bilpåkjørsler på hjort (se figur 
10.). Under Hazid-møtet ble det også påpekt at det forekommer viltpåkjørsler på Stord og Tysnes. 
Det er blitt utarbeidet en forvaltningsplan for hjort på Stordøya i 2005. 
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Figur 10. Bilpåkjørsler (fallvilt) i perioden 2014-2016 ● hjort. 

 

7. Vurdering av risiko   
 

Faktorer som påvirker robustheten til løsningsalternativene er naturgitte forhold, økning i trafikken, 
fart, vegutforming, konfliktpunkter mellom trafikanter, mellom trafikant og terreng og tilgjengelighet 
for innsats fra brannvesen og AMK. Disse påvirker i sin tur antall og alvorlighetsgrad av forventede 
ulykker og sannsynligheten for storulykker (f.eks i forbindelse med transport av farlig gods). 

Det er hendelser som medfører fare for at personer kan bli drept eller hardt skadd i forbindelse med 
trafikkulykker og storulykker som veier tyngst og som bør vurderes i den endelige oppsummeringen/ 
rangeringen av hovedvegløsning. I tillegg bør andre forhold som kan medføre risiko også diskuteres. 
Risiko i forbindelse med anleggsfasen blir vurdert på et overordnet nivå.  

 

7.1  Vurdering av skred- og flomfare 
 

Avsnittet mellom Agdestein og Jektevik er et meget skredutsatt parti. Området mellom Jektevik 
(leirras) og Børtveit er også spesielt skredutsatt (alternativ B/E). 

Ved Mehammar er det bratte fjellformasjoner og her har det forekommet både steinsprang og 
snøskred. I alternativ B vil det bli høye skjæringer i Mehammarområdet. Også ved Drange er 
eksisterende veg rasutsatt. Her er det også myrlent.  

I alternativ B unngår en mange av rasområdene på Tysnes men krysset ved Drange kan bli en 
utfordring pga. at området her er rasutsatt. 
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Ved å krysse Langenuen lenger sør kan en unngå rasproblematikken ved «Mehammar» på Stord. 

Skredfaren er også uttalt akkurat ved forankringspunktet (brufestet) for Langenuenbrua (sør) for 
alternativ F. 

Uggdalsdalen er rasutsatt, dette gjelder særlig alternativ D. Det vil også være rasproblem ved 
Kongsvik på skrå ved brua. Dette gjelder for alternativ B. 

Ved Uggdalseid vil det være fare for skred ved både det nordlige og det sørlige påhugget/portalen i 
alternativ E. 

Tabell 7. er en liste over alle nedbørsfelt der det er utført en enkel beregning av feltparametre ved 
hjelp av NVE sitt program Nevina. Resultatene er brukt i vurderingen av flomfaren og oppsummeres i 
tabell 12. i kapitel 8.  

 
Tabell 7. Liste over nedbørsfelt der feltparametre er blitt beregnet ved hjelp av Nevina. 

Nedbørsfelt Kommentar 
Agdesteinelva  
Nedbørsfelt ved Beitehaugtunnelen  
Børtveitelva  
Daleelva   
Flatråkervassdraget  
Fuglavasselva  
Nedbørsfelt ved Hodnanes  
Paddetjørna (ved Økland) 
Nedbørsfelt ved Skardkulten  
Skotelva  
Sætratjørna  
Nedbørsfelt ved Søreidsvika  
Nedbørsfelt ved Tornes  
Tverrelva (Mehammartunnel) 
Nedbørsfelt ved Uggdal  
Nedbørsfelt ved Uggdalsdalen  
Nedbørsfelt ved Uggdalseid  

 
 

I forbindelse med etatsprogrammet NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred), et 
samarbeidsprosjekt mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen er det dokumentert eksempler 
på hvordan inngrep i terrenget kan utløse store skredmasser og hvordan vannmasser kan undergrave 
veg (og jernbane). Etatsprogrammet har i flere delprosjekt undersøkt risiko i forbindelse med 
anleggsvirksomhet. Det er også dokumentert i prosjektet hvordan menneskeskapte inngrep i 
kombinasjon med ekstreme mengder nedbør og snøsmelting kan føre til store skader på veger og 
jernbane. 
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7.2  Klimaendringer og økte sikkerhetsmarginer 
 

Hittil har det vært vanlig å planlegge for ekstremvær som statistisk gjentar seg hvert 100. år. Det er 
ikke lenger godt nok, ifølge etatsprosjektet «Klima og transport» iverksatt av Vegdirektoratet. Klima 
og transport var et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt i Statens vegvesen, avsluttet 2011. 

Rapporten fra prosjektet konkluderer med at 200-års flom bør legges til grunn for beregning av 
dimensjonerende flomvannstand og flomlast ved planlegging av vegens linjeføring og for bruer, 
underganger og tunneler. 

I rapporten foreslås det at en bør konkretisere hvilke værforhold som skal være utløsende før en 
iverksetter ulike tiltak. Dette gjelder både informasjon fra varslingstjenester (skredfaregrader, 
flomstørrelser, ekstremvarsler og obs-varsler) og målte data fra værstasjoner. 

Det siste gjøres for å ha en best mulig kobling mot hvordan reelle værparametere påvirker farenivået 
lokalt i sårbare punkter (hvor mange mm nedbør, hvor sterk vind, hvilken vannstand etc.). 

200-års flom må derfor nå legges til grunn for å oppnå flomsikre høyder på bruer og tunnelinnslag. 
Effekten av havnivåstigning skal også medregnes. Kulverter og grøfter må ha tilstrekkelig kapasitet. 
ROS-analyser bør dessuten vurdere konsekvenser for 1000-årsflom og katastrofale konsekvenser ved 
kollaps av hele konstruksjoner. 

Konklusjoner fra etatsprosjektet: 

• Vegen skal så fremt det er mulig anlegges utenom områder med høy risiko for skred, flom, drivsnø 
m.m. eller der denne risikoen er lettest å håndtere. 
• Det skal legges stor vekt på god overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter og det skal lages en 
plan for det. Helhetlige drensløsninger skal planlegges over et større areal for økt robusthet mot 
intense nedbørepisoder. 
• Hensyn til klimaendringer skal tas ved vurdering av vannføring ved dimensjonering av bruer.  
• Erosjonsfare skal vurderes og tilstrekkelig erosjonssikring i forhold til 200-års vannføring skal 
etableres. 
• Kulverter og grøfter: Økt drenskapasitet skal sikres ved innføring av en klimafaktor i beregningene. 
Økt returperiode anbefales for dimensjonerende nedbør for grøfter og rør. Det må generelt gjøres en 
innsats med bedre beregninger og målinger av avrenning. 
• Skredsikring skal opprettholdes og styrkes også i fremtidig klima.  
 

I femtiden må vi regne med hyppigere forekomst av skred og på steder der det tidligere ikke har vært 
registrert skred. Hvor stor økningen i nedbør blir er usikkert men den anslås å bli på 20-35 %. Det vil 
være en restrisiko også etter at det er gjennomført tiltak. 

Prosjektet bør også ta hensyn til klimaendring i forbindelse med at eldre eksisterende rør ikke er 
dimensjonert for økt nedbør. Eldre rør kan dessuten inneholde asbest (dette bør kartlegges). 
Prosjektet bør ta hensyn til flomveier og årstidsvariasjon og vintersituasjon og sette klare krav til 
utforming (bl.a. fall) og funksjon til enkeltelementene i overvannssystemet. Større utbygget areal 
(med tette flater) gir dessuten færre naturlige dreneringsmuligheter. 

7.2.1 Skogsbilveger 
 

Tømmerbiler er 24 m lange og tillatt vekt er 60 tonn. Disse krever gode veier. Stående skog reduserer 
faren for flom og skred nedenfor. Aktiviteter i skogen kan både øke og minske faren. Skogsbilveier 
kan øke faren særlig hvis de ikke vedlikeholdes. På den annen side kan skogsbilveger redusere faren 
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for steinsprang. Kjørespor i terrenget kan endre dreneringsforholdene, derfor bør veien repareres 
etter bruk. 

Med begrepet vernskog menes skog som verner mot skred/flom og innebærer altså ikke skog som er 
vernet. Det kan være et godt tiltak som beskyttelse mot snøskred å bevare skog eller at eventuell 
hogst skjer kontrollert. 

Statens vegvesen bør sikre seg adgang til å vedlikeholde veganlegg som ligger oppfor veier som SVV 
har forvaltningsansvar for. 

Figur 11. viser skogsbil-/tømmerveger i planområdet. 

 
Figur 11. Skogsbilveier ▀ 
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7.3  Risiko- og sårbare objekt 
 

En kan dele inn objekter i risikoobjekt og sårbare objekt. 

Risikoobjekt  

Stord flyplass, industrianlegget AkerStord og gasstankanlegget på Halhjem er risikoobjekt i planens 
influensområde. Transport av farlig gods er en aktivitet som kan utgjøre en risiko. 

Sunnhordlands største sivile sprengstoff-/dynamittlager ligger ved Skiphaugsvatnet (Skjepåsen) 
avmerket som H350 faresone eksplosjonsfare i 1 km omkrets i Kommuneplankartet (2010-2021). 
Dette lageret er underlagt “Storulykkeforskriften”. Her er det lagret ca. 20 000 kg sprengstoff og ca. 
50 000 stk. tennmidler. Sprengstofflageret betjener hele regionen og det bidrar til mye transport av 
farlig gods. 

Veiledende sikkerhetsavstander til dette anlegget skal være: 1220 m til offentlige bygninger, 610 m 
til bosteder og 405 meter til offentlig veg. 

Avstanden fra lageret til bosteder og offentlig veg er større enn krava, men Litlabø skole ligger ca. 
830 m unna. På grunn av at skolen ligger før nære lageret, er mengder dynamitt redusert, basert på 
en beregning/analyse på avstanden. 

En ny analyse ble gjennomført av ”Orica” i 2012. Forholdene anses nå akseptable, men det er viktig 
at dersom en skogbrann skulle true lageret må beredskapsapparatet i kommunen prioritere 
evakuering av Litlabø skule. Sjøforsvaret har noen av sine viktigste opplærings- og øvingsområde i 
Bjørnafjorden. 

Hestesportsenteret (ID 15 i kommunekartet) ved Tveita gard/Tysemarkjo utgjør også en viss risiko. En 
brann ved senteret vil kunne føre til at vegen må stenges på Tveita/ Nordre Tveita. Det vil være 
påkrevet med tidlig varsling fra hestesportsenteret (til politi og VTS). 

Det ble gjennomført en øvelse for en hendelse med trusselsituasjon mot gasstankene på Halhjem i 
2013. I en reell situasjon vil Politiet håndtere situasjonen og anvise transport ut av området mens 
den kommunale kriseledningen vil bistå. Beboerne innenfor en radius på 800 m skal evakueres. 
Beboere sør for Halhjem kai evakuerer til Halhjem skole og beboere nord for Halhjem kai evakuerer 
til Lunde skole. 

Sårbare objekt 

Sårbarhet er definert som: Et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger. 

Typiske sårbare objekt er eksisterende tekniske anlegg, Sjøforsvaret sin base og anlegg for 
fiskeoppdrett. Sunnhordland kraftlag har høyspentlinjer til Børtveit kraftstasjon så her må SVV 
tilpasse veglinjen. 

Også skoler og barnehager regnes som sårbare objekt. Tabell 8. lister opp skoler og barnehager i 
området på Stord, Tysnes og Os.  
 
Vassdrag og myr- og våtmarksområder har generelt stor sårbarhet. 

I Norge brukes både overflatevann, løsmassebrønner og fjellbrønner som drikkevannskilde. Kart fra 
NGU viser mange fjellbrønner langs eksisterende veger og noen løsmassebrønner ved Ulven på 
nordsiden av Bjørnafjorden. Se figur 12. 
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Tabell 8. Skuler og barnehagar 

Skole/Barnehage Kommune Klassetrinn 
Onarheim skule Tysnes 1. - 7. klasse 
Uggdal skule  Tysnes 1- 4. klasse  
Tysnes skule Tysnes 5. - 10. klasse 
Reksteren skule Tysnes  
Rommetveit skule   Stord   
Litlabø skule Stord  
Hystad skule Stord (øst for Ådlandsvatnet)  
Halhjem barneskule Os  
Kuventræ barneskule Os  
Nore Neset skule Os  
Søre Øyane skule Os  
Lunde Barneskule Os  
Kuventre Barnehage Os (rett under brua ved Ulvenvatnet (pel 51800)  
Banktjørnhaugen barnehage Os  
Nøtteliten barnehage Os (Moldmyro)  

 

  
Figur 12. Fjell- og løsmassebrønner langs eksisterende veger. Kartet viser også type løsmasser.                                                   
 
På Tysnes har mange husholdninger brønnvann langs eksisterende veg. 
Svattavatnet (044-22042-L) er hovedkilde for Fitjar Vassverk.  
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Uggdal Vasslag SA har Stora Laugo som vannkilde. Kongsviktjørn er reservedrikkevann for Tysnes og 
tjørnet ligger nær traséen for alternativ B og E. Stord Vassverk bruker Tysevassdraget som 
hovedkilde.   

Ved Agdestein førte anlegning av ny veg til at beboere måtte få nytt drikkevann fra borbrønn. 

Ådlandvatnet brukes som vannkilde (via Frugårdselva) i nedenforliggende smoltanlegg. 
Flatråkervatnet brukes også som vannkilde i nedenforliggende smoltanlegg. Forurensning av disse 
vannene i forbindelse med anleggsarbeid (sprengning) og farlig gods transport må derfor unngås.  

Der er anlagt en stor dam ved Svartavatnet (044-1490-L) som er inntaksbasseng for 
kraftproduksjonen på Børtveit (SKL nett AS). Bortveitelva går i løsmasser og flomfaren her må 
utredes nærmere. Dette gjelder særlig for alternativ B og E. SKL planlegger ny kraftlinje ved Børtveit. 

Søreidstjørna (054-204594-L) ligger nær Søreidkrysset i alternativ F. Søreidbrua vil berøre dette 
vannet med utfylling. Her går det også høyspentledninger. Høgspentlinje fra Børtveit til Tysnes ligger 
inne som hensynssone i kommuneplanens arealdel. 

Det er registrert korallrev på 130 m dyp ved Hodnaneset. Dette må entreprenøren gjøres 
oppmerksom på i anleggsperioden. 

 

7.4  Trafikksikkerhet 
 

Kompleksiteten i vegtrafikksystemet og variasjon i menneskelig atferd bidrar til usikkerhet ved 
risikovurderinger i vegtrafikken. Usikkerheten er i større grad knyttet til hva man ikke har kunnskap 
om enn til tilfeldige variasjoner. 

Det foregår en relativt stor menge transport av farlig gods på E39 mellom Stord og Os. Tabell 9. viser 
fordelingen mellom de ulike fareklassene.  

 
Tabell 9. Farlig gods på veg i DSBs undersøkelse fordelt på fareklasser. Tonn/m3 i 2012. Kilde: Kartlegging gjennomført av 
TØI og DSB. I denne tabellen inngår ikke salpetersyre, svovelsyre eller saltsyre. 

ADR klasse Tonn/m3 Andel 

 
 
Rapporten fra TØI fra 2013 viser at det ble transportert relativt mye radioaktivt materiale (fareklasse 
7) på strekningen mellom Stord og Os men på Hazid-møtet ble det opplyst at dette ikke gjelder i 
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dagens situasjon. Mengden av stoffer av eksplosiver (fareklasse 1), brannfarlige faste stoffer 
(fareklasse 4.1) og stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann (fareklasse 4.3) 
samt bensin og parafin som transporteres på strekningen er relativt høy. 
 

Kryssplassering 

Et to-planskryss på Førland/Grov (alternativ B og E) vil være mer gunstig enn et kryss lenger nord 
(Agdesteinkrysset for alternativene D og F) på grunn av at det da vil være fare for flere ulykker på 
lokal veg med lav standard. Et kryss her vil også bedre kunne fange opp trafikk fra området med 
relativt høy befolkningstetthet. 

To-planskrysset på Tysnes i alternativ D vil ligge ved Uggdal.  Det kan være positivt med nærhet til 
Tysnes sentrum der det bor flest personer (nær skole, idrettsbane, barnehage, sykehjem, kirke og 
brannstasjon), men det blir også mere støy og luftforurensning.  Dessuten vil transport av farlig gods 
foregå nært inntil befolkningen. Faren for brannspredning vil derfor også være større. Et kryss ved 
Uggdal gir også kortere innsatstid for beredskapsetaten som vil ha kort tilkomst via krysset. 
Beredskapsetatene bør uansett oppdatere sin plan for evakuering. 

Det vil være langt å kjøre på lokalvei på Tysnes for å komme inn på E39 ved Uggdalskrysset på midten 
av traséen for E-alternativet. Å ha mye tungtransport på lokalveinettet på Tysnes (som er i dårlig 
stand) vil utgjøre en økt risiko. Dette gjelder også for 0-alternativet. 

Hvis det blir lagt kryss ved Drange blir det også mye kjøring på dårlig lokalveg. Denne plasseringen vil 
også medføre at avstanden til Brannstasjonen på Tysnes blir relativt lang (alternativ B).  

I alle alternativ er det lagt inn et kryss på Gjøvåg ved Kaldafoss.  

Fitjar kommune har gitt uttrykk for at de helst ønsker at kryss for påkobling av trafikk fra Fitjar legges 
ved Agdestein.  

Tunneler og bruer 

Antallet tunneler kan også påvirke risikonivået. Overgang fra veg i dagen til tunnel (og bru/ramper) 
kan være kritiske punkt. I alle alternativene vil det være mange tunneler som er >500 m (disse er 
dessuten særskilte brannobjekt). 

Daurmålshaugtunnelen i alternativ D og E har lavbrekk i tunnel og derfor vil vannet måtte pumpes ut. 
Her vil det også være relativt dårlig overdekning (ca. 20 m).  

På nordsiden av Bjørnafjorden har Liafjelltunnelen i alternativet med lang tunnel (alternativene B, E 
og F) og Lekventunnelen i dagløsningsalternativet (presentert i alternativ D) også lavbrekk i tunnel. 

I fremtiden vil en få biler som i større grad bruker andre drivstoff enn i dag slik som LNG, hydrogen, 
biodrivstoff (med stor andel etanol) og el- og hybridbiler.  El-biler bruker litium-batterier og dette kan 
utgjøre en fare i forbindelse med brann og bruk av vann i brannslokking, særlig inne i tunnel (Truchot 
B. et. al., Fire Protection and Safety in Tunnels, Bergen 10-11 September 2014). 

Statistikken viser at sannsynligheten for ulykker synker med lengden av en tunnel men konsekvensen 
kan bli stor og redning og berging blir vanskeligere. 

Antall bruer (særlig høye) kan øke mulighet for hopp/selvmord. Det er et fenomen som må tas på 
alvor, derfor er det viktig å velge rekkverk som kan forhindre dette.  
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Brua over Søreidsfjorden (Søreidsvikabrua) er blitt senket fra ca. 100 m til 45 m. Brua over 
Drangsvågen (Drangsvågbrua) vil bli ca. 50 m over havnivå.  

Brua over Langenuen vil ha en høyde på 75-80 m over havet. Seilingshøyden må være minst 75 m ved 
Raunholm-Nese.  

I bygg under bruene må det ikke oppbevares brennbart materiale eller foregå brannfarlig aktivitet. 

I alternativ B og E vil det bli behov for store fyllinger i forbindelse med bru over Langenuen. 

På Nese vil det bli høye skjæringer men det er ikke planlagt tunnel her i alternativ B. I alternativ E vil 
det bli en kort tunnel.  

Det vil være en stor fylling ved Beitehaugtunnelen, dette gjelder for alternativene B og F. 

 

7.5  Tilkomst for brannvesen og redning 
 

Avstand og tilkomst for politi, brann og redning (AMK) vil være avgjørende i en krisesituasjon. Rask 
og effektiv tilkomst for beredskapsetater som skal drive brannslokking og redningsarbeid er derfor 
meget viktig. Her må man ta hensyn til lokalisering av redningsetater. 

Innsatstiden bør gjerne vurderes både for normal driftsmodus samt avvikssituasjoner med eventuell 
omkjøring på avlastningsveger. Mange strekninger på den gamle veien (E39) kan brukes som 
alternativ vei (omkjøringsvei). 

Beredskapsetatenes plassering i forhold til kryss og kobling til/fra lokalveinettet vil kunne være 
avgjørende (på grunn av mye dårlige lokale veier). 

Det finnes brannstasjoner på Fitjar og i Leirvik på Stord. Brannstasjonen på Tysnes ligger i Uggdal 
(nær Holmatunet) og denne ligger bedre plassert i tilknytning til alternativ F, mens AMK-sentralen 
ligger på Lundegrend. I alternativ B vil nærmeste kryss ligge lenger fra Uggdal. 

Alle nødetatene er samlet på samme sted på Moberg i Os. Denne plasseringen blir fordelaktig i 
forhold til nytt to-planskryss ved Svegatjørn. 

Os utgjør et eget lensmannsdistrikt med kontor på Moberg, kontoret for Fusa og Tysnes 
lensmannsdistrikt ligger i Uggdal. Disse hører alle inn under Politiet i Hordaland (Nord-vest 
politidistrikt). Stord lensmannskontor ligger i Leirvik og inngår i det nye politidistriktet Sør-Vest. 
(tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt).  Fitjar lensmannskontor ligger under Stord 
lensmannsdistrikt med kontor i bankbygget på Fitjar. Langenuen utgjør et skille mellom Nord-vest 
politidistrikt og politidistriktet Sør-Vest. 

Det finnes egne sjukehus i Leirvik på Stord og i Haugesund og Haukeland sjukehus i Bergen.  

I Leirvik på Stord, på Fitjar, i Uggdal på Tysnes og i Os finnes også egen legevakt. 

Kvinnherad kommune har egen ambulansebåt stasjonert på Sunde. Austevoll har også egen 
ambulansebåt per i dag. 

Det vil være behov for oppstillingsplass/rasteplass på Reksteren for både tungtrafikk og turister ved 
fare for kø hvis veien over Bjørnafjorden blir stengt i forbindelse med uønsket hendelse. 
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7.6  Beredskap og ytelseskrav 
 

Det vil alltid være viktig å ha en oversikt over risikoen og utarbeide en beredskapsplan i forbindelse 
med vegprosjekter, med tanke på trafikkulykker og behov for stenging av veg og omkjøring.  

For en veg med tunneler blir dette spesielt viktig. I forbindelse med sikkerhetsgodkjenningen er det 
krav om at det er blitt utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides i samarbeid 
mellom tunneleier og redningsetatene med avklaring om ansvarsdeling og innsats dersom det skulle 
oppstå et uhell i en tunnel. Beredskapen må dimensjoneres i henhold til fastsatte mål og ytelseskrav. 

E39 hører til trafikkberedskapsklasse 1. For veger i denne beredskapsklassen gjelder at det er særlig 
viktig å opprettholde god fremkommelighet og regularitet. Til og med mindre hendelser kan raskt 
føre til store konsekvenser for trafikkavviklingen. Data om vær- og føreforhold skal være tilgjengelig 
mer eller mindre kontinuerlig. VTS skal til enhver tid ha god oversikt over trafikksituasjonen og det 
skal være rask detektering av hendelser. Skilting av omkjøringsrute skal skje med variable skilt som 
styres fra VTS. 

 

7.7  Kommunikasjon og redundans 
 

For å sikre at at overvåkingen av tunnelene er stabil og robust mot for eksempel nettutfall og 
strømbrudd må det være redundans i kommunikasjonen med VTS. 

Det må forventes at et prosjekt av den størrelse som E39 Stord-Os representerer vil måtte få utviklet 
nye objekter som i dag ikke er beskrevet i prosessgrensesnittet. Etablering av omkjøring i deler av 
tunnel-systemet med bl.a. kjørbare tverrslag og dobbeltsidige kjørefeltsignaler er blant det som en 
allerede nå ser at vil være nye objekter. 

Med mange store vegutbygginger som planlegges i Region vest øker antall objekter som skal 
overvåkes stadig. Arbeidsomfang både med hensyn til overvåking, testing og tilrettelegging/utvikling 
av Vegvokteren har sammenheng med antall objekter som skal overvåkes. Dette er vanskelig å anslå 
men ut fra erfaring i Knappetunnelen byggetrinn 2, med en lengde 2*6,8 km vet en at tunnelen vil ha 
2364 objekter.  

Rogfast-tunnelen med en lengde på 2*27 km vil få minst 9400 objekter. Med toveis trafikk, og en 
drastisk økning i antall trafikkplaner vil det medføre at antallet objekter totalt vil kunne komme opp 
mot 13-14000. Rogfast-anlegget vil medføre en økning i antall objekter på ca. 30 % i forhold til 
dagens nivå. 

Økningen i antall objekt og kompleksiteten i hele systemet blir enda større når den nye strekningen 
E39 Stord-Os kommer på plass. 

Det er viktig at dette identifiseres under prosjekteringen slik at VTS kan delta i diskusjoner her. VTS 
har ikke kapasitet til spesifikke vurderinger i akutte situasjoner men må ha scenariobasert styring 
med fastsatte prosedyrer. 
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7.8  Uønskede hendelser i anleggsfasen  
 
Eksempler på hendelser i anleggsfasen er: Leirskred, sprengningsulykker, arbeidsulykker og trafikale 
hendelser pga. anleggsarbeider i tettbygd og trafikkerte områder (f.eks. myke trafikanter). 

Virksomhetsbasert risiko i anleggsfasen kan være: Skred og oversvømmelser, midlertidige trafikk-
løsninger og kollektivtrafikk, transport av farlig gods, uhellsutslipp til vassdrag, drenering/tørrlegging 
av vassdrag/våtmark, ødeleggelse av kantvegetasjon, skade på høyspentledninger (disse må være 
sikret og tilgjengelige) og vann- og avløpsledninger. 

 
I anleggsfasen må ulike målpunkt som skaper trafikk og varetransport sikres tilkomst under hele 
anleggsperioden. Det gjelder skoler, barnehager, bensinstasjoner (det finnes 8 bensinstasjoner langs 
E39 på Stord og 1 bensinstasjon i Våge på Tysnes), kirker (det finnes en kirke øst på Reksteren og en i 
Reisa på Tysnes) og forretninger. 

 

8. Resultat 
 

Tabell 10. viser detaljer for trasé, vegelementer og risikofaktorer for de 4 gjennomgåtte 
traséalternativene.  

Tabell 11. viser en oppsummering av resultatene. Tabellen viser forskjeller mellom alternativene med 
hensyn på risiko basert på informasjon som fremkom under Hazid-møtet 3. februar 2016. 

I tabellen inngår hendelser som er unike for de enkelte alternativene. For Alternativ F ble det ikke 
identifisert noen signifikante unike hendelser. Ulempe med alternativ F er plasseringen av 
Agdesteinkrysset.  

Ifølge Hazid-samling vil et kryss plassert på Førland være bedre med tanke på tilkomst for 
nødetatene enn et kryss på Agdestein. Derfor er alternativ B bedre enn alternativ F med hensyn på 
denne kryssplasseringen fordi Førlandkrysset gir bedre tilkomst til politi/brann/AMK i Leirvik og 
Mehammarkrysset gir en kortere strekke på lokalveg til påkobling til E39 fra Fitjar. 

På den annen side ligger krysset på Tysnes i alternativ F bedre plassert med tanke på brannstasjonen 
i Uggdal enn i alternativ B der nærmeste kryss vil ligge lenger fra Uggdal. Hvis det blir lagt kryss ved 
Drange blir det også mye kjøring på dårlig lokalveg.  

Hendelsene i tabellen er nummerert fortløpende for hvert alternativ. Noen hendelser ble diskutert 
under møtet men ikke klassifisert med hensyn på konsekvens eller sannsynlighet. Disse er markert 
med en rød stjerne. Den fullstendige tabellen vises i Vedlegg 2. 

Alternativ B2 med senketunnel gjennom Bårdsundet ble vurdert med tanke på innlekkasje i Hazid-
møtet men hendelsen ble ikke karakterisert for sannsynlighet/konsekvens på grunn av liten erfaring 
med senketunnel. Etter møtet ble det også påpekt viktigheten av at en eventuell senketunnel bør 
utføres med en solid konstruksjon med tanke på evne til å motstå skipskollisjon.  

Under Hazid-møtet ble det ikke diskutert spesifikke gang –og sykkelvegløsninger (som krav om < 5 % 
stigning) og underganger.  

Figur 13. viser to eksempel på Bayesianske nettverk for uønsket hendelse «trafikkulykke» og 
«redusert fremkommelighet» med bakenforliggende årsaker slik som de fremkom under Hazid-
samlingen. 
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Tabell 10. Detaljer for trasé, vegelementer og risikofaktorer for alternativene for statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os. 

 

Tegnforklaring 

 

 
  

Alternativ B/B2* Risikofaktorer Lengde
Ådlandskrysset
Førlandskrysset Kort vei ti Leirvik (poli, brann og redning), fanger opp lokaltrfikk. Kortere vei fra Fitjar til E39.

Agdesteintunnelen 1550
Mehammarkrysset Svartavatnet dam, løsmasser, flom. Børtveitelva utsatt for flom (Langenuen Motell og Camping).
Mehammartunnelen 3090
Langenuenbrua (midtre) Lokale stabilitetsproblemer ved Kongsvik. Nær Kongsviktjørna (reservedrikkevann) 1910
Kongsvikbrua 150
Drangekrysset Rasutsatt område, Mye kjøring på dårlig lokalveg, Lang avstand til Brannstasjon. Unngår andre rasområder på Tysnes
Kleppetunnelen 2050

Beitehaugtunnelen 500
Bårdsundbrua/senketunnel* 450
(Flygansvær/Frøkedalkrysset)
Orefjelltunnelen 1100
Gjøvågtunnelen 2 1820
Kaldafosskrysset
Kryssing av Bjørnafjorden

Liafjelltunnelen 7350
Mobergbrua 600
Ramper 3000
Svegatjørnkrysset

   Bårdsundtunnelen 1 1150
* Bårdsund senketunnel 200
   Bårdsundtunnelen 2 850
   Totallengde tunnel 2210

)- -( Tunnel   8 stk. 20460
▀▀ Veg i dagen 29910
Bru                      4 stk. 3110
Totallengde 53500

* )- -( Tunnel   11 stk. 22660
▀▀ Veg i dagen 28180
Bru                      3 stk. 2660
Totallengde 53500

 Delstrekning 1

 Delstrekning 2

 Delstrekninfg 3

 Delstrekning 5

 Unikt for alternativet
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Tabell 10. forts. Detaljer for trasé, vegelementer og risikofaktorer for alternativene for statlig kommunedelplan for E39 
Stord-Os. 

 

 

Alternativ D Risikofaktorer Lengde
Ådlandskrysset

Agdesteinkrysset
Mange bekker her. Mye hjort, viltpåkjørsler. Lengre veg fra Leirvik, mye kjøring på lokalveier. Lengre veg fra 
Fitjar til E39.

Agdesteintunnelen 1900
Langenuenbrua (sør) Rasfare og stabilitetsproblem på Jektaviksiden 1720
Skardkulttunnelen 200
Skorsåtatunnelen 2480
Øklandkrysset Bekk ved Økland kan være utsatt for 200-årsflom
Flatråkerbrua Hindre forurensning av vann til smoltanlegg. Fare for skodde som årsak til kjedekollisjon.   -
Nordbustadbrua Fare for ising ved overgang bru/tunnel pga. temperaturforskjeller 480
Uggdalsdaltunnelen 1770
Uggdalsdalskrysset Traséen går nært barnehage skole i Tysnes sentrum. Støy, luftforurensning. Uggdalsdalen er rasutsatt

Daurmålshaugtunnelen 2250
Søreidsvikabrua 50 moh 1400
Reksterentunnelen 5100
Kaldafosskrysset
Kryssing av Bjørnafjorden

Ternahaugtunnelen 630
Bjørnsholmenbrua 690
Ytterhaugtunnelen
Lekventunnelen 4500
Mobergbrua 600
Ramper 3000
Svegatjørnkrysset

)- -( Tunnel   9 stk. 20470
▀▀ Veg i dagen 28190
Bru                  5 (6)stk. 4890
Totallengde 53550

Alternativ E Risikofaktorer Lengde
Ådlandskrysset
Førlandskrysset Kort vei ti Leirvik (poli, brann og redning), fanger opp lokaltrfikk. Kortere vei fra Fitjar til E39.

Agdesteintunnelen 1550
Mehammarkrysset Svartavatnet dam, løsmasser, flom. Børtveitelva utsatt for flom (Langenuen Motell og Camping).
Mehammartunnelen 3090
Langenuenbrua (midtre) Lokale stabilitetsproblemer ved Kongsvik. Nær Kongsviktjørna (reservedrikkevann) 1910
Kongsviktunnelen 520
Kongsvikbrua Rasutsatt og myrlent område. 200
Drangsvågbrua Drangsvåg bru høyde over havet: 100 m. Fare for ising. 500
Drangetunnelen 1220
Uggdalseidtunnelen 1370

Uggdalskrysset
Mye kjøring (tungtransport/farlig gods) på på lokalvei fordi langt til kryss på Tysnes. Men traséen går nært 
barnehage skole i Tysnes sentrum. Støy, luftforurensning. Uggdalsdalen er rasutsatt

Daurmålshaugtunnelen 1970
Søreidsvikabrua Lokale stabilitetsproblemer 1400
Reksterentunnelen 5100
Kaldafosskrysset
Kryssing av Bjørnafjorden

Liafjelltunnelen 7350
Mobergbrua 600
Ramper 3000
Svegatjørnkrysset

)- -( Tunnel    9 stk. 25170
▀▀ Veg i dagen 23720
Bru                      5 stk. 4610
Totallengde 53500
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Tabell 10. forts. Detaljer for trasé, vegelementer og risikofaktorer for alternativene for statlig kommunedelplan for E39 
Stord-Os. 

 

 
 

Tabell 12. viser en oppsummering av flom- og skredfaren for de fire gjennomgåtte traséalternativene 
og er utarbeidet i samarbeid med geolog fra Sweco. Det ble påpekt at de geologiske utfordringene lar 
seg løse ved hjelp av stort sett konvensjonelle skredsikringsmetoder, men at den nødvendige 
sikringen vil være av større eller mindre omfang etter hvilket alternativ en velger.  

Alternativene med flest områder med skredrisiko i oransje kategori vil sannsynligvis være forbundet 
med større farer i anleggsfasen. Dessuten vil det være en viss restrisiko også etter at skredsikrings-
tiltakene er gjennomført. Dette er forsøkt illustrert i kolonnen lengst til høyre.  

  

Alternativ F Risikofaktorer Lengde
Ådlandskrysset

Agdesteinkrysset
Mange bekker her. Mye hjort, viltpåkjørsler. Lengre veg fra Leirvik, mye kjøring på lokalveier. Lengre veg fra Fitjar 
til E39.

Agdesteintunnelen 1900
Langenuenbrua (sør) Rasfare og stabilitetsproblem på Jektaviksiden 1720
Skardkulttunnelen 200
Skorsåtatunnelen 2480
Øklandkrysset Bekk ved Økland kan være utsatt for 200-årsflom
Flatråkerbrua Hindre forurensning av vann til smoltanlegg. Fare for skodde som årsak til kjedekollisjon.   -
Holmentunnelen 1850
Søreidbrua 350
Søreidkrysset Ligger godt an med hensyn på avstand til Brannstasjon

Beitehaugtunnelen 480
Bårdsundbrua 450
(Flygansvær/Frøkedalkrysset)
Orefjelltunnelen 1120
Gjøvågtunnelen 1 2100
Kaldafosskrysset
Kryssing av Bjørnafjorden
Liafjelltunnelen 7350
Mobergbrua 600
Ramper 3000
Svegatjørnkrysset

Behov for store inngrep i anleggsfasen i forbindelse med riggområder (11 stk.)
)- -( Tunnel    9 stk. 20480
▀▀ Veg i dagen 29900
Bru                4 (5) stk. 3120
Totallengde 53500
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Tabell 11. Oppsummering av forskjeller mellom alternativ med hensyn på risiko basert på informasjon som fremkom under 
Hazid-møte 3. februar 2016. I tabellen inngår kun hendelser som er unike for de enkelte alternativene. 
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Figur 13. Eksempel på Bayesiansk nettverk for uønsket hendelse «trafikkulykke» og «redusert fremkommelighet» med 
bakenforliggende årsaker. 
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Tabell 12. Flom- og skredfare for alternativene B, D, E og F 
Alternativ B

 
Unikt for alternativet  Liten forskjell mellom Gjøvågtunnel 2 og 1 (alternativ F) 

Alternativ D 

 
Unikt for alternativet  Liten forskjell mellom alternativ D og E 

 

Alt. KommuneAlternativ B 
Tunnel

Påhugg 
Nord/Vest

Fare 
/Sikring

Påhugg 
Sør/øst

Fare 
/Sikring

Stign. Trasé Kommentar/ 
Elvegradient     
(%, mm)

Flom/ras fare Restrisiko 
etter ti ltak

 B/E  Stord Agdesteintunnelen Vurderes å ha 
kompleks 
skredproblematikk

Skredsikring 
trenges

Skog                               NVE 
aktsomhet. 
Skredsikring

Bekk v. pel 
8950.                   
2 bekker og 
myr over vei. 
(Agdesteinelva)

Elvegradient middels  
(sør)  Eff. sjø 0,0      
Skog 62                      
Snaufjell  32             
Årsnedbør 2284

B/E Stord Dagsone mellom 
(Agdestein og 
Mahammartunnel) 
Jektavik og Børtveit          
(pel 9800-13700)

Fare for jord-
og flomskred 
flere steder 
(Børtveitelva) 

Omfattende 
skredsikring

Elvegradient middels                 
Eff. sjø 0,6                  
Skog  36                      
Snaufjell  59             
Årsnedbør 2600

 B/E Stord Mehammartunnelen Steinsprang,    
mulig jordskred

Bekk. Tverrelva 
044-36-R  

NVE 
aktsomhet. 
Flomskred. 
Overvanns 
håndtering, 
dimensjonering 
av kulvert.     
Noe sikring

Tjern. Myr Elvegradient Høy  
(sør)                    
Eff. sjø 0,2       
Skog 44                       
Snaufjell  53           
Årsnedbør 2694

B/E Tysnes Kongsvik/Nesebygdo 
(lokalvei)

Steinsprang/jord 
skred fra 
sideterreng

Sikring med 
konvensjonelle 
metoder

B Tysnes Kleppatunnelen NVE aktsom. 
Steinsprang 
Moderat 
skredsikring

Myrlent, 
bekker,            
liten bekk

NVE aktsom. 
Noe 
skredsikring

Sætratjørna i 
nord, 
myrterreng

Elvegradient  lav                              
Eff. sjø 0,6         
Skog  92            
Årsnedbør 2132                 

B/F Tysnes Beitehaugtunnelen Myr Stor fylling
B2 Tysnes Bårdsundtunnelen/ 

senketunnel
Skredsikring

B/F Tysnes Orefjelltunnelen Frøkedalsvatnet Behov for 
omfattende 
skredsikring og 
overvanns 
håndtering

Steinsprang 
Moderat sikring 
med 
konvensjonelle 
metoder

Elvegradient  lav                             
Eff. sjø 0,0   Skog 82               
Årsnedbør 1707          
Stor fylling v. 
Fuglavatnet                

B/(F) Tysnes Gjøvågtunnelen 2 Daleelva           
054-4-R                     

Steinsprang 
Betydelig 
skredsikring m. 
konvensjonelle 
metoder

Enkel 
skredsikring

Fuglavatnet/ 
Skiftesinda 
Skotelva       
054-4-R     

Elvegradient               
Middels  (nord, sør)                  
Eff. sjø  0,4    Skog  66                       
Snaufjell  19         
Årsnedbør 1693

B/E, F Os Liafjelltunnelen Bekk tett på 
påhugg

Bekk må 
håndteres 
skikkelig

4,50 % Myrområder v. 
47680-47730. 
Ulvenvatnet 
Omfattende 
sikring. 
Moderat 
sikring/tetting

Alt. KommuneAlternativ D 
Tunnel

Påhugg 
Nord/Vest

Fare 
/Sikring

Påhugg 
Sør/øst

Fare 
/Sikring

Stign. Trasé Kommentar/ 
Elvegradient     
(%, mm)

Flom/ras fare Restrisiko 
etter ti ltak

D/F  Stord Agdesteintunnelen Agdesteinelva NVE aktsomhet.    
Noe bergsikring 
må påregnes

Myr, bekker v. 
8900 - 9800 

Middels elvegradient 
Eff. sjø  0,0   Skog 62          
Snaufjell  32        
Årsnedbør 2284               

D/F Tysnes Skardkulttunnelen Bekk i sydvest 
på Hodnanes. 
Vegetasjon   

NVE aktsom. 
Steinsprang, 
flomskred. 
Bekk i kulvert. 
Betydelig 
skredsikring

Høg elvegradient      
Eff. sjø  0,1          
Skog  94           
Årsnedbør 2447

D/F Tysnes Skorsåtatunnelen Markert 
elv/bekk 
(Tornes)       
Økland       

Omlegging av 
bekk. 
Overvanns-
dimensjonering

Mulig 
steinsprang      
Behov for 
sikring

Tjern vann myr Middels elvegradient        
Eff. sjø  0,2       Skog  88        
Snaufjell  1,1       
Årsnedbør 2564            
200-årsflom (Hazid)

D Tysnes Uggdalsdaltunnelen       
og linje i dagen       
(pel 21700-24900)

Vermedals 
vatnet           

Lettere 
bergsikring

Potensielle 
sikrings 
utfordringer. 
Moderat 
bergsikring

NVE aktsomh. 
Steinsprang 
snøskred. 
Omfattende 
sikring  
Myr/våtmarks 
område.      
Ikke endre 
grunnvanns 
situasjon

Lavbrekk i tunnel, 
drenering vha borhull 
eller pumping.          
Lav elvegradient         
Eff. sjø  1,1          
Skog  77            
Snaufjell  12     
Årsnedbør 2451

D/(E) Tysnes Daurmålshaugtunnel Myr (betydelig) 
nord for 
Reisetjørna

Omfattende 
bergsikring 
(10m3 blokk)

2 % Langt parti med 
liten 
overdekning 
nord for 
Økland. Myrer 
over trasé.

NVE aktsom. Flomskrerd, 
Nylig avskoget område,      
Lav elvegradient               
Eff. sjø  0,0                          
Skog 74              
Årsnedbør 2181

D/E Tysnes Reksterentunnelen Daleelva           
054-4-R 
vegetason       

Betydelig 
skredsikring.

Bekk NVE aktsom. 
snøskred     
Noe sikring

Bekk v. 33915. 
Åsavatnet 
Betydelig 
bergsikring. 

Elvegradient               
Middels  (nord)                           
Eff. sjø  0,4        Skog   66                       
Snaufjell  19        
Årsnedbør 1693

D Os Ternahaugtunnelen Dag-linjen
D Os Ytterhaugtunnelen Dag-linjen
D Os Lekventunelen Dag-linjen Noe bersikring ved 

påhugg
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Tabell 12. Forts. Alternativ E

 
Unikt for alternativet  Liten forskjell mellom alternativ E og D 

 
 
 
Alternativ F 

 
Unikt for alternativet  Liten forskjell mellom Gjøvågtunnel 1 og 2 (alternativ B) 

 

Alt. KommuneAlternativ E 
Tunnel

Påhugg 
Nord/Vest

Fare 
/Sikring

Påhugg 
Sør/øst

Fare 
/Sikring

Stign. Trasé Kommentar/ 
Elvegradient 
(%, mm)

Flom/ras 
fare

Restrisiko 
etter ti ltak

E/B  Stord Agdesteintunnelen Vurderes å ha 
kompleks 
skredproblematikk

Skredsikring 
trenges

Skog  NVE 
aktsomhet. 
Skredsikring

Bekk v. 8950.       
2 bekker og 
myr over vei. 

Elvegradient Høy  
(nord)                               
Eff. sjø 0,0   Skog  51                      
Snaufjell  43             
Årsnedbør 2487

E/B Stord Dagsone mellom 
(Agdestein- og 
Mehammartunnel) 
Jektavik og Børtveit pel 
9800-13700

Fare for jord-
og flomskred 
flere steder 
(Børtveitelva) 

Omfattende 
skredsikring

Elvegradient middels                   
Eff. sjø 0,6     Skog  36                      
Snaufjell  59             
Årsnedbør 2600

E/B  Stord Mehammartunnelen Steinsprang,    
mulig jordskred

Bekk. Tverrelva 
044-36-R  

NVE 
aktsomhet. 
Flomskred. 
Overvanns 
håndtering, 
dimensjonering 
av kulvert.        
Noe sikring

Tjern. Myr Elvegradient Høy  
(sør)                    
Eff. sjø 0,2        
Skog  44                       
Snaufjell  53           
Årsnedbør 2694

E Tysnes Drangetunnelen Ur, NVE aktsom. 
Bergsikring

Skog Omfattende 
sikring, 
myrpartier

E Tysnes Uggdalseidtunnelen 
(Både i nord og sør 
jfr. notat fra 
Hazidmøte)

Totjørna  og 
mindre bekker       

NVE aktsomh. 
Flomskred 
steinsprang 
Skredsikring m. 
skredvoll

Bekk. Bratt 
terreng      

NVE aktsom. 
Flomskred 

1,35 % Bekker v. 
24200-24400            
Store og Vesle 
Laugo øverst 
på Stølefjell

Elvegradient Høy  (sør)   
lav (nord)                        
Eff. sjø 0,0   Skog 73                       
Snaufjell  14           
Årsnedbør 2300

E/(D) Tysnes Daurmålshaugtunnel 
Trasé

Dimensjonering 
av drenering

Myr Betydelig 
bergsikring 
eller fjerning av 
10 000m3

2 % Myrer v. 27400-
27600.    Langt 
parti med liten 
over-dekning 
(nord for 
Økland)

E/D Tysnes Reksterentunnelen Daleelva           
054-4-R 
vegetason       

Betydelig 
skredsikring.

Bekk                 NVE aktsom. 
snøskred      
Noe sikring

Bekk v. 33915. 
Åsavatnet 
Betydelig 
bergsikring. 

Elvegradient               
Middels  (nord)                           
Eff. sjø 0,4       Skog  66                       
Snaufjell  19        
Årsnedbør 1693

E/B og 
F

Os Liafjelltunnelen Bekk må 
håndteres 
skikkelig

4,50 % Myrområder v. 
47680-47730. 
Ulvenvatnet 
Omfattende 
sikring. 
Moderat 
sikring/tetting

Alt. Kommune Alternativ F 
Tunnel

Påhugg 
Nord/Vest

Fare 
/Sikring

Påhugg 
Sør/øst

Fare 
/Sikring

Stign. Trasé Kommentar/ 
Elvegradient     
(%, mm)

Flom/ras fare Restrisiko 
etter ti ltak

F/D  Stord Agdesteintunnelen Agdesteinelva NVE 
aktsomhet. 
Noe 
bergsikring

Myr, bekker i 
sør v. pel 8900- 
9800 

Middels elvegradient         
Eff. sjø 0,0     Skog  62,          
Snaufjell 32               
Åranedbør 2284               

F/D Tysnes Skardkulttunnelen Bekk i sydvest 
på Hodnanes. 
Vegetasjon      

NVE aktsom. 
Flomskred. 
Bekk i kulvert. 
Betydelig 
skredsikring

Høg elvegradient       
Eff. sjø 0,1               
Skog  94,        
Årsnedbør 2447

F/D Tysnes Skorsåtatunnelen Markert 
elv/bekk 
(Tornes)       
Økland       

Omlegging av 
bekk. 
Overvanns-
dimensjonering

Mulig 
steinsprang      
Behov for 
sikring

Tjern vann myr Middels elvegradient           
Eff. sjø 0,2   Skog  88,       
Snaufjell 1,1         
Årsnedbør 2564                  
200-årsflom (Hazid)

F Tysnes Holmentunnelen NVE aktsom. 
Potensiell fare 
for sørpeskred 
fra myr

Skog Stemmavatnet 
v Epland 
Nordbustad. 
Myrdrag

F/B Tysnes Beitehaugtunnelen Myr Stor fylling
F/B Tysnes Orefjelltunnelen Frøkedalsvatnet Behov for 

omfattende 
skredsikring, 
overvanns 
håndtering

Steinsprang     
Enkel sikring

Elvegradient  lav                              
Eff. sjø 0,0   Skog  82               
Årsnedbør 1707          
Stor fylling v. 
Fuglavatnet          

F/(B) Tysnes Gjøvågtunnelen 1 Daleelva           
054-4-R 
vegetason     

Betydelig 
skredsikring.

Skog Enkel 
skredsikring

Bekk v. 35060 fra 
myrområde. Bekk 
v. 35890 
Fuglavatnet 
Fuglavasselva      
054-4-R                   

Elvegradient               
Middels (nord) lav (sør)                           
Eff. sjø 0,4         Skog  66                       
Snaufjell  19         
Årsnedbør 1693

F/B og 
E

Os Liafjelltunnelen Bekk må 
håndteres 
skikkelig

4,50 % Myrområder v. 
47680-47730. 
Ulvenvatnet 
Omfattende 
sikring. 
Moderat 
sikring/tetting
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9. Risikoreduserende tiltak 
 

9.1  Tiltak mot hendelser i anleggsfasen 
 
Det forutsettes at gjeldene retningslinjer og prosedyrer for det vegarbeidet som skal gjennomføres 
faktisk følges. Sikkerheten både for de som utfører arbeid på vegen og trafikanter som berøres av 
anleggsarbeidene må ivaretas. Det er først når byggeplan er utarbeidet og man planlegger 
anleggsgjennomføringen at det vil være naturlig å gå gjennom de konkrete planene og komme med 
spesifikke forslag til avbøtende tiltak for anleggsfasen. 

Tunneldriving vil primært foregå i godt fjell (de dominerende bergartene er gabbro, granitt, gneis, 
konglomerat trondhjemitt). Plassering av riggområder vil være viktig. 

 

9.2  Tiltak mot hendelser i driftsfasen 
 
Generelt vil antall kjørefelt, midtrekkverk, kurvatur, sideterreng og konfliktpunkter avgjøre hvorvidt 
det vil forekomme møteulykker, utforkjøring, kryssulykker eller ulykker med MC som statistisk er de 
ulykkestypene som i størst grad bidrar til høy risiko i vegtrafikken.  

Generelt står møteulykker for ca. 12 % av trafikkulykkene, men samtidig står de for om lag 40 % av 
antall drepte.  

Standard H8/H9 vil hindre møteulykker utenom kryssene. Det vil være viktig å planlegge for at veg i 
dagen har tilgivende sideterreng. 

Kryss kan være en sikkerhetsmessig utfordring. I E39 Stord-Os prosjektet vil utforming av kryssene 
være planskilte.  

Overgangen mellom gammel og ny standard vil kunne utgjøre en viss fare. 

En bør vurdere hvorvidt det er behov for ITS og utstyr for varmedeteksjon (jfr. Rogfast-prosjektet).  

Det planlegges strekningsvis ATK i tunnelene på egnede strekninger i prosjektet, disse må godkjennes 
både av VD og av politiet. 

Det vil være et viktig tiltak å anlegge redningslommer/landingsplass for helikopter både på Tysnes og 
på Stord i forbindelse med de lengste tunnelene. Erfaring fra Danmark har vist at landingsplass for 
helikoptre av typen Sea King krever asfaltert flate pga. stort/høyt marktrykk. 

Det må også avsettes nok arealer for plassering av bommer (og teknisk rom) i god avstand fra 
tunnelportal. 

I forbindelse med den lange tunnel på Reksteren (5,1 km i alternativ D og E) og Liafjelltunnelen (7,3 
km) vil et godt ventilasjonssystem og god utlufting være spesielt viktig. 

Vannuttak, skumanlegg og annet slokkeutstyr vil i noen grad kunne kompensere for en ang 
innsatstid. Vannuttak må finnes i alle tunneler. 

Brannvesenet er opptatt av styring av ventilasjonsretningen i forbindelse med brann/ulykker i tunnel. 
Her må det etablerers et godt samarbeid mellom VTS og brannvesenet for å vurdere naturlig 
ventilasjonsretning med hensyn på i hvilken retning nærmeste beredskapssentral ligger.  
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Statens vegvesen, NVE, FM, politi og FK og kommunene må koordinere sin rolleforståelse i 
forbindelse med alvorlige hendelser på vegen. 

Det har vist seg at NVE og SVV kan ha forskjellig definisjon av beredskapsnivå, krisenivå og 
mobiliseringsnivå. Det er viktig at etatenes forskjellige roller er avklart på forhånd fordi kriser ofte 
har flere «eiere». 

Det bør fastsettes risikoakseptkriterier for skred i henhold til NA-rundskriv 2014/08 
Risikoakseptkriterier for skredsikring.  

For å eliminere trafikkfare ved utrasing av blokker eller stein, ved snøskred, nedfallende is eller 
liknende og for å hindre at vann renner ut over påhugget og ned i vegbanen, bygges det portaler i 
tunnelmunningene. Portalene må føres tilstrekkelig langt ut fra påhugget slik at den tar imot nedfall 
av stein og is. 

I tillegg skal det sikres at forskjæringen inn mot portalen har tilstrekkelig bredde ut fra plassbehov 
ved mulig nedfall av is, snø eller stein (jfr. håndbok N200 Vegbygging) og plassbehov for portalstøp. 

Eurokode 8 stiller krav til at stabilitet skal verifiseres også med hensyn på jordskjelvlaster i enkelte 
situasjoner. 

Det bør avklares hvorvidt mulighet for omkjøring på dagens vei må opprettholdes i tilfelle stenging av 
tunnel på fremtidig veg. 
 
Behov for reserve-/beredskapskai på Sandvikvåg/Halhjem bør eventuelt utredes. 
 
 

9.3  Anbefalinger og hensyn til andre interessenter 
 

Anbefalinger til neste planfase 

I Rogfastprosjektet som er et delprosjekt i Ferjefri E39 er det satt i gang et arbeid kalt VegRam etter 
modell fra RAMS-metoden beskrevet i «Jernbaneapplikasjoner – Spesifikasjon og demonstrasjon av 
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet» (EN 50126). EN 50126 er en jernbanespesifikk 
standard som definerer RAMS -pålitelighet (R), tilgjengelighet (A), vedlikeholdbarhet (M) og sikkerhet 
(S), og interaksjonen mellom disse.  

RAM og sikkerhetsstyring innebærer en helhetstenkning som har som mål å: 

•Definere krav 

•Planlegge for å oppnå mål  

•Verifisere at kravet er oppnådd innenfor RAMS-elementene 

Denne metoden er blitt brukt i fjordkryssingsprosjektet og det anbefales at hele den gjennomgående 
traséen som til slutt blir anbefalt for reguleringsplanarbeidet også gjennomgår en slik prosess. 

Det vil også være behov for å få utført en kvantitativ risikoanalyse av tunnelene ved hjelp av f. eks. 
Transit-programmet for estimering av antall omkomne og omfang av personskader. Dette for å 
kunne sammenligne risiko ved alternative detaljløsninger og behov for avbøtende tiltak. For å kunne 
bruke programmet deles de aktuelle tunnelene inn i mer eller mindre homogene segmenter. 
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Det bør også foretas sensitivitetesberegninger med henblikk på ÅDT, hastighet, andel tunge kjøretøy 
og mengde transport av farlig gods.  

Kanskje bør en også utføre analyser for ulike avvikssituasjoner som vinterføre, skred, vedlikeholds-
situasjoner, trafikkulykker og brann med stengte felt/veger. Erfaring viser at når det gjelder lengden 
på stengingsperioden etter en brann, så er det reparasjonene etter brannen som har vært 
dimensjonerende. Det er vask, fjellsikring på brannstedet og reparasjon av oppbrente installasjoner 
som har bestemt stengingstiden. 

Før tunneler sendes inn for sikkerhetsgodkjenning, forutsettes det at det er gjennomført 
risikovurderinger i samarbeid med lokalt brannvesen og andre utrykningsetater. 

 I “Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler “ utgitt av 
DSB og Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2011, er det blant annet forutsatt at: 

• Detaljert avklaring av brannsikringstiltakene skal skje som et ledd i behandlingen av 
reguleringsplanen. 

• Dersom brannvernmyndigheten finner grunn til å kreve sikkerhetstiltak ut over det som er fastsatt i 
vegnormalene eller i tunnelsikkerhetsforskriften, skal kravet basere seg på en risikovurdering og 
dokumenteres. 

SVV skal tilrettelegge for Brannvesenet sin innsats, f.eks. tilgang til slokkevann. 

Dersom det ikke oppnås enighet mellom brannvesen og Statens vegvesen om brannsikring, skal dette 
rapporteres til Vegdirektoratet som skal varsle DSB. Brannvesenet har også et ansvar for å varsle 
DSB. Ved fortsatt uenighet om fysiske løsninger for tunnelen, som for eksempel rømningsveger, 
antall tunnelløp, plassering av og antall havarilommer og snunisjer, forbikjøringsfelt, ventilasjon o.l., 
vil avklaring kunne skje gjennom bruk av innsigelse. DSB har i likhet med Statens vegvesen 
innsigelsesrett. 

For en egen vurdering av trafikksikkerhet skal Retningslinjer for Trafikksikkerhetsmessig 
konsekvensanalyse i forbindelse med vegprosjekter brukes. Jfr. Vegsikkerhetsforskriftens §3. Som et 
supplement anbefales sjekkliste presentert i delkapittel 4.1.1 i V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og 
inspeksjoner.   

For å kunne avsette egnet areal for lengre tids oppbevaring av sprengstoff bør en etablere et 
samarbeid mellom geologer og anleggsfolk som har kompetanse på sprengning, og forståelse av 
hvordan masser blir påvirket. Temaet bør tas opp i et Hazid-møte på reguleringsplannivå, med tanke 
på lagring og transport av sprengbart materiale og avklare sikkert sted for midlertidig plassering i 
inntil 12 timer. Håndtering av sprengstoff skal endelig avklares i en SHA-plan. 

Hvis det blir påvist sulfidholdige bergarter i anleggsområdet vil det også bli behov for spesielle tiltak 
med tanke på forurensning fra avrenning. 

Da det finnes akvakulturanlegg i planområdet er det også viktig at man i forbindelse med sprenging 
påser at det ikke er fisk låssatt på låssettings-plassene og at det ikke er fisk i merdene på 
akvakulturlokaliteten. 

Tiltakshaver må ta kontakt med innehaver av akvakulturlokaliteten før sprenging på land og ta 
hensyn til låssatt fisk. For mer nøyaktig beskrivelse av bruken av låssettingsplassene (art og tidsrom 
for bruk) bes tiltakshaver ta kontakt med Fiskarlaget Vest. 

Der hvor anlegget vil ligge innenfor aktsomhetssonene satt av NVE må det gjøres en nærmere 
vurdering av skred og flomfaren i forbindelse med planarbeidet i neste planfase. Her må rådgiver 
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med tilstrekkelig faglig kompetanse kobles inn. Faresonene må defineres i samsvar med 
sikkerhetsnivåene i byggeteknisk forskrift § 7-3 (TEK 10). Fareområder må vises som hensynssoner 
(jfr. PBL § 12-6) og knyttes til egne bestemmelser som sikrer akseptabel sikkerhet før utbygging kan 
finne sted. 

10. Konklusjon 
 

Etablering av ny trasé med høy standard for E39 på strekningen mellom Stord og Os vil ha en positiv 
effekt på fremkommeligheten og trafikksikkerheten. En fergefri trasé gir døgnkontinuerlig 
fremkommelighet og redusert atkomsttid for redningstjenestene. Møteulykker vil bli svært lite 
sannsynlig.  

Stiv linje og høy standard gir høy trafikksikkerhet men innbyder samtidig til høy fart. Fartsgrensen på 
100/110 km/t kan bidra til at når det først skjer en ulykke så er sannsynligheten større for at 
konsekvensen blir stor/alvorlig. Det vil være viktig med elektronisk regulering av fart ved hjelp av 
variable skilt styrt av VTS.  

Tabell 11. viser at det er alternativ F som kommer best ut basert på gjennomgangen av uønskede 
hendelser på Hazid-møtet. Dessuten er antallet tunneler, lengden på tunnelene og antall bruer og 
lengden på bruene i alternativ F gunstig spesielt sammenlignet med alternativ D (løsningen med 
Liafjelltunnelen nord for Bjørnafjorden) og alternativ E med flere bruer og lengre tunneler. 

Tabell 12. viser at alternativ F også kommer klart best ut med tanke på fare for flom og skred. 

Publikum vil bli mindre eksponert for gasstankanlegget på Halhjem når E39 legges om.  

Å få til et godt gang- og sykkeltilbud frem til brua vil bli en utfordring. Her blir det stigning på > 5 % på 
overgangsstrekning mellom eksisterende gang- og sykkelveg med dårlig standard og ny løsning over 
brua. En vil oppleve et standardsprang fra eksisterende gang- og sykkelveg til nytt avsnitt over brua 
der standarden vil være god. Det samme gjelder for gang- og sykkelløsning over Søreidsvika fra 
eksisterende veg fra Uggdal. 

Hvis det skal være tillat å sykle gjennom ei tunnel stilles det spesielle krav til gang- og sykkelveg 
adskilt fra kjørebanen med betongrekkverk, belysning og ventilasjon, kfr. kapittel 10 Tekniske anlegg i 
Statens vegvesens håndbok N500.  

Ferge via Austevoll kan i fremtiden eventuelt også bli et tilbud for sykkelturister. 

 

Rangeringen av alternativene ut fra et helhetlig risiko- og sårbarhetsperspektiv er som vist i tabell 13. 

Tabell 13. Rangering av alternativ 
Rangering Alternativ 

1 F 
2 B 
3 D 
4 E 
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Vedlegg 1: Veiledere, håndbøker, databaser og rapporter 
 

Veiledere: 

- Veileder. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. (Revidert utgave 
desember 2011) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB. 

Veileder for gjennomføring av ROS-analyser med hensyn til klima og klimaendringer, VD 2009. 

- Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven DSB 12, 2011. 

- Reguleringsplan. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (T-1490) MD. 

- Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen (19.01.2012). Norges vassdrags- og 
energidirektorat  

- Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE) 

- Norsk Standard 5814:2008: Krav til risikovurderinger 

Veileder for risikoanalyser av vegtunneler TS 2007_11 

Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging, Statens vegvesens rapporter nr. 295, 
Vegdirektoratet 2014 

Byggeteknisk forskrift (TEK10). 

Risikovurderinger i vegtrafikken metodeveileder, V721, siste utgave april 2014. 

 

Statens vegvesens håndbøker: 

Veg (HB N100, HB N200, HB N101)  

ROS (HB V712, HB R760, HB V721)  

Naturmiljø (HB V712, HB R760)  

Tunnel (HB N500, HB R511), Bru (HB N400),  

Trafikksikkerhet (HB R310, HB V720, HB V721)  

Databaser: 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/  

http://skredatlas.nve.no  

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/ 

http://naturbase.no  

http://vannportalen.no 

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas 

http://www.varsom.no/ 

http://www.naturfare.no/ (NIFS) 

http://nevina.nve.no/ 
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http://eklima.met.no/wsKlima/ 

http://met.no/  

Rapporter 

Sweco, E39-Stord-Os Geologi, 17722001-N01 Befaringsnotat, 23.10.015 
 
Sweco, Geologisk notat 17722001-N02-A01, 01.02.2016 
 
Sweco, Notat: Innspill om skredfare til ROS-analyse, 17722001-N03-A01, 29.01.2016 
 
Transportøkonomisk institutt, Kartlegging av transport av farlig gods i Norge, desember 2013, 
1293/2013 
 
Truchot B. et. al., «Investigating the Risks of New Energy Carriers in Road Tunnels to Enable Better 
Safety Management Planning» på seminaret «Fire Protection and Safety in Tunnels», Bergen 10-11 
september 2014 

Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen, Geoteknikk og skred, Sluttrapport 
for FoU prosjektet Klima og transport, mai 2013 
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Vedlegg 2: Hazid-skjema 
  

Tabell 1.. Risikomatrise skrevet under Hazid-møre 3. februar 2016 (fortsetter på neste side). 

 
* Hendelsen ble diskutert under Hazid-møtet men den ble ikke kategorisert mhp sannsynlighet/konsekvens 
** Tilføyet i etterkant etter diskusjon med geolog 
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Tabell 1. Forts. Risikomatrise skrevet under Hazid-møre 3. februar 2016. 

 

ID Delelement 
(Hvor)

Uønsket hendelse Initierende hendelse Faktorer som påvirker 
initierende hendelse

Konsekvens Sannsynlighet Risiko Påvirkning på konsekvens 
(begrunnelse for 
konsekvens vurdering)

Hvor stor usikkerhet? 
(Samt begrunnelse for 
sannsynlighetsvurdering

Årsaksreduserende 
barriere

Konsekvensreduserend
e barriere

D1 Os, daglinje Trafikkulykke Ising, kan utvikle seg 
til kjedekollisjon

Broer utsatt, kurve. 
Vann. Sikkerhetskultur 
utenlandske vogntog.  

Alvorlig Mindre sannsynMindre sann Alle bruene er rette får oftere isproblematikk 
på utsatte steder nå. 
Sesongbasert. Mer is enn 
snø. Tungtlastet lastebil 
gir større konsekvenser. 

Rettlinje på bru, 
Forutsetter 
salting/vinterdriftsstr
ategi

D2 Nordbustad Trafikkulykke Ising ved vannet Likt som over. Alvorlig Mindre sannsynMindre 
sannsynligA
lvorlig

D3 Uggdalsdalen 
/Norbdustad

Trafikkulykke Temperaturforskjeller 
Uggdalsdalen og 
Nordbustad

Kombinasjon tunnel-veg 
i dagen (inn og ut). Dogg. 
Innlandsklima vs. 
kystklima på Tysnes. 

Moderat Mindre sannsynMindre sann Slak kurvatur. Flat. Ikke 
betong på dekket- god sikt. 

Allerede planlagt 
med slak kurvatur- 
lang horisont i 
forhold til synsfelt. 

D4 Uggdal Forurensning/          
Spredning/          
storulykke 
(evakuering)

Farlig godsulykke- 
eksplosjoner

Svært Alvorlig Mindre sannsynMindre sann  ligger i nærheten av skole, 
barnehager og sykehjem. 
Positivt at i nærheten av 
brannstasjon. 

Stor økning i transport 
fra nord til sør i 
fremtiden

D5 Daurmålsdal
en

Trafikkulykke/            
Redusert 
fremkommelighet

Stegning ved ulykke- 
bilberging, 
slokkearbeid (alle 
tunneler)

Lang  tunnel (5,1km) med 
lavbrekk som er 
utfordrende 

Svært Alvorlig Lite sannsynlig Lite sannsyn  Mer utfordrende innsats 
pga lengde, 
konsekvensene større for 
lang tunnel.

ID Delelement 
(Hvor)

Uønsket hendelse Initierende hendelse Faktorer som påvirker 
initierende hendelse

Konsekvens Sannsynlighet Risiko Påvirkning på konsekvens 
(begrunnelse for 
konsekvens vurdering)

Hvor stor usikkerhet? 
(Samt begrunnelse for 
sannsynlighetsvurdering)

Årsaksreduserende 
barriere

Konsekvensreduserende 
barriere

* Tysnes, 
søndre del. 

Redusert 
fremkommelighet

Langt å kjøre til 
knutepunkt. 
Tungtransport på 
lokalvegnett 
problematisk- har ikke 
skulder, skjærer utafor, 
velter--

* Uggdalsdale
n

Redusert 
fremkommelighet

Ras

* Generell 
Beredskap

Kryssplassering D og E er 
nærmere dagens sentrum 
i Tysnes/Fusa, positivt for 
beredskap

E1 ALLE STEDER 
MED RAS!

trafikkulykke Ras Svært Alvorlig Lite sannsynlig Lite 
sannsynligS
vært 

E* Kongsvik Redusert 
fremkommelighet

Ras i utgangen av 
tunnelen

Kommer ikke over 
fjorden/sørover på andre 
måter. Ikke stor høyde. 
Kan måtte stenge både vei 
og tunnel.Realistisk 
¨bruke eksisterende 
ferjekai på 
Lektvik?Nei..NB: 
diskusjon om 
fremkommelighet vs. liv 
og helse- hva betyr de 
ulike kategoriene? Ikke 
alle enige om hvordan 
begrepene/kategoriene 
skal tolkes. Kommenteres 
i rapporten.  Grovanalyse. 

E2 Drangevågen trafikkulykke Ising Samme som for Os Alvorlig Mindre 
sannsynlig

Mindre 
sannsynligA
lvorlig

E3 Uggdalseid Redusert 
fremkommelighet

Ras, løsmasser Moderat Lite sannsynlig Lite 
sannsynlig
Moderat

Har mulighet til å komme 
inn på eksisterende vei. 

E4 Generelt Forurensning 
Drikkevann

Farlig gods-ulykke Minimal Lite sannsynlig Lite 
sannsynlig
Minimal

Både Stord og Tysnes får 
drikkevann  herfra. Men 
ikke veldig alvorlig- finnes 
løsninger

* Generelt Selvmord 
(generelt) 

Flere muligheter på D og 
E. Se på for alle løsninger.

ID Delelement 
(Hvor)

Uønsket hendelse Initierende hendelse Faktorer som påvirker 
initierende hendelse

Konsekvens Sannsynlighet Risiko Påvirkning på konsekvens 
(begrunnelse for 
konsekvens vurdering)

Hvor stor usikkerhet? 
(Samt begrunnelse for 
sannsynlighetsvurdering)

Årsaksreduserende 
barriere

Konsekvensreduserende 
barriere

F1 Jekatvik redusert 
fremkommelighet

Ras, brufeste Moderat Lite sannsynlig Lite sannsynligKan måtte stenge hele 
greia.

F2 Flatråkervat
net 
+Ådlandsvan
net

Forurensning Farlig godsulykke Moderat Mindre sannsynlMindre sannsyForurensning av vann til 
Småltanlegg (ved sjøen) . 
Blir 2 på F, mens bare et på 
B!

salting av veier

* Generell 
(alle 
alternativer)

Generell Innsatstid- 
beredskap

Hendelse på vei eller 
lokalsamfunn

Redningslomme- 
mulighet for å ta ned 
SeaKing helikopter/nye 
helikoptertyper. stort 
marktrykk. Trenger 1 på  
Tysnes og 1 på Stord

F har kortere innsatstid 
enn B. SeaKingen er mer 
robust enn luftambulanse. 

* Tysnes redusert 
fremkommelighet

Skogbrann Mengde skog? Ikke store forskjeller B og 
F

* Brann i tunnel

F ER LITT BEDRE?
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