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1. Innledning 
 

I Plan- og bygningsloven §4-3 stilles det krav om å gjennomføre ROS-analyse i planarbeidet. 
 
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap» 

Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for, og konsekvensene av, en gitt 
hendelse. Sårbarhet er et utrykk for den evne et system har til å motstå virkningene av en gitt 
hendelse og til å gjenoppta sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen. 

1.1 Hensikt 
 

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.  
Denne ROS-analysen belyser risiko/sårbarhet/konsekvenser ved utbygging av E6 Svenningelv – Lien 
ved Trofors, Grane kommune i Nordland fylke. 

1.2 Formål 
 

ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplan for E6 Svenningelv – Lien. 

I denne fasen gjøres det en mer detaljert vurdering enn på kommunedelplan-nivå, hvor det fokuseres 
på behov for risikoreduserende tiltak og et akseptabelt risikonivå i prosjektet.  

1.3 Metode 
 

Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000, som er gitt i V712 
konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning som pr. 27.08.2019 er under utvikling i regi 
av Vegdirektoratet (VD) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare». 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

● Fagrapport Naturfare (skred, flom, vind, snøfokk og isgang). Statens vegvesen (SVV) 
2019 rapportnr. 51006-NATU-01 

● Miljøfaglig Utredning (MFU) har gjort registrering og vurdering av naturverdiene opp 
mot tiltakets omfang. Rapport er under ferdigstilling. 

● Geoteknisk rapport. SVV 2019 rapportnr. 51006-GEOT-001 (001-008) 
● Ingeniørgeologisk rapport Bergåstunnelen. SVV (rapport utkast) 
● Hydrologi rapport (Flom- og hydrauliske beregninger). SVV 2019 rapport 51006-HYDR-

001 
● Befaringsnotat isproblematikk Svenningelv. Sweco 2019 (26.06) 
● Geologisk rapport. SVV 2019 (rapport utkast/kladd) 
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Siden flere av ovennevnte rapporter var utkast/kladd, kan referert tekst være endret i endelig 
versjon av disse fagrapporter. 

1.4 Avgrensninger 

Prosjektet er omfattet av Vegsikkerhetsforskriften om TS (trafikksikkerhet)-revisjon. Denne 
revisjonen utføres av uavhengige godkjente Trafikksikkerhetsrevisorere og er derfor er 
trafikksikkerhet ikke vurdert detaljert i denne analysen. 

Det er i Tunnelsikkerhetsforskriften krav om at det gjennomføre egen risikoanalyse for tunneler over 
500 m og det vil i dette prosjektet bli aktuelt for Bergåsen tunnel som er 2040 m lang. Det er en 
fordel å vente med bestilling av denne risikoanalysen til man har detaljer på plass ang. hvilket 
sikkerhetsutstyr som skal monteres i tunnelen. Det er derfor ikke fokus på sikkerheten inne i selve 
tunnelen i denne ROS-analysen. 

Når det gjelder anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø og Ytre miljøplan (YM-plan), sikker-jobb-analyser, samt risikovurdering i 
byggeplanfasen hvor det brukes RISKEN, Risken er SVV’s verktøy for å utføre overordnede 
risikovurderinger i henhold til kravene i byggherreforskriften. Men der hvor ROS-analysen har sett 
risiko i anleggsfasen er det kommentert, men vil ikke være uttømmende, spesielt ikke i dette 
prosjektet pga. kontraktsformen det er lagt opp til hvor entreprenør i stor grad kan velge løsninger 
selv. 

Der hvor det er utarbeidet egne fagrapporter vil det i sin helhet bli henvist til disse fagrapporter. 
Tiltak som er nevnt i fagrapporter vil ikke blir nevnt i ROS-analysen. 

1.5 Prosess 

ROS-analysen ble gjennomført på Skype 22.08.2019 fra 8.30 – 14.30, deltakere er angitt i tabell 1. 

ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale i 
planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per august 
2019. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen denne gruppa 
besitter. 

Rapporten er skrevet av Prosessleder for ROS-analysen. Det påpekes at Prosessleder ikke har noe 
ellers å gjøre med prosjektet, driften i område eller på annen måte er organisatorisk tilknyttet 
prosjektet eller dens ledelse. Prosessleder er sertifisert Trafikksikkerhetsrevisor og utdanning i 
Samfunnssikkerhet og miljø.  

Utkast av rapporten vil bli sendt til kontroll til de som deltok på analysemøtet. 
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Tabell 1 Deltakere i analysegruppen 

Navn Etat Rolle/fagfelt 
Henrik Wildenschild Statens vegvesen Prosessleder for denne ROS-

analysen. 
Børge Steinmo 
Johnsen 

Statens vegvesen Plan- og prosjekteringsleder 

Stian Pedersen Rystad Statens vegvesen Byggeleder/fungerende 
delprosjektleder 
(Deltok fra kl. 9.00) 

Tor Karlsen Statens vegvesen Fagansvarlig vegplanlegging 
Henrik Lissman Statens vegvesen Fagansvarlig geoteknikk 
Marte Eik Statens vegvesen Fagansvarlig geologi 
Elisabet Kongsbakk Statens vegvesen Fagansvarlig landskap 
Leif Gunnar Larsen Statens vegvesen Fagansvarlig overvann/VA 
Linda Therese Nilsen Statens vegvesen Fagansvarlig hydrologi 
Martin Venås Statens vegvesen Stedfortreder for fagansvarlig 

naturfare (ingeniørgeologi) - 
Jeanette Kvalvågnes 

Per Arne Tøgersen Statens vegvesen Byggeleder drift- og vedlikehold 
(Deltok frem til 11.30) 

Steinar Livik Statens vegvesen Delprosjektleder 
(Deltok fra 8.30-9.00) 

Morten Hoff Bane Nor Fungerende banesjef/faglig leder 
elektro 

Karoline Lindgaard Bane Nor Utbyggingssaker Nordlandsbanen og 
Ofotbanen 

1.6 Beskrivelse av planområdet 

Det er planlagt ny E6 i ny trasé på vestsiden av Trofors og elva Vefsna. Mål og formål for prosjektet 
henvises til planforslaget for ytterligere informasjon. Denne veglinjen er ny etter at man på tidligere 
veglinje hadde for dårlige grunnforhold. 

Data om veganlegget: 

E6 Svenningelv-Lien: 
• Vegklasse: H3 N100-2014 (8,5m bredde)
• ÅDT=2150 kjt/d (fremskrevet til år 2040)
• ÅDT - tungekjøretøy = 15%
• Lengde = 10160 m

Bruer:  
• Svenningelv bru:  150 m 
• Stengvassbekken bru:     25 m
• Ytre Langvassgjota bru:   30 m
• Jernbanebru (E6 under): 70 m 
• Valryggen bru:     390 m 

Bergåsen tunnel: T9,5 - klasse B, lengde = 2040 m (inkl. portaler) 
Vilttunnel:             T 9,5                                       90 m (inkl. portaler)   
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3D modeller og C-tegninger av prosjektet er lagt som vedlegg i denne rapporten. 

 

Figur 1 Kartutsnitt av området 

 

Figur 2 B4001 hele planområdet tegning datert 14.08.2019. Gule streker er planlagt veg i dagen, svarte 
streker er planlagt tunneler og bruer. 
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1.7 Samfunnssikkerhet 
 

Den nye trasé vil ha god robusthet siden veganlegget har mye høyere krav til sikkerhet ifm. skred, 
flom, drenering, trafikksikkerhet m.m. sammenlignet med dagens trasé. Det er nå fokus på 
klimaendringer og de uønskede hendelser som følge av spesielt økt frekvent og intensitet på intens 
nedbør. Veglinjen på den nye trasé er også blitt flyttet, da man på tidligere veglinje hadde dårlige 
grunnforhold. Vegens funksjon har relativt god robusthet siden man vil ha gode 
omkjøringsmuligheter gjennom Trofors og via den eksisterende E6 og har dermed god redundans 
(backup alternativ). Det er flere steder på veganlegget hvor det er relativt tett avstand inntil 
jernbanen og det er planlagt noen motfyllinger. Det er selvfølgelig viktig at disse områder er godt 
undersøkt og kvalitetsikres underveis i prosjekteringen og i anleggsfasen. Slik at jernbanen ikke blir 
satt ut av spill av at f.eks. veganlegget raser ned på jernbanen og i verste fall fører til avsporing av 
toget, noe som kan medføre en katastrofe med mange drepte og skadde. 

Det er et punkt som er kritisk for jernbanen og det er der vegen går under ny jernbanebru, her må 
det enten bygges slik eller sikres slik at spesielt tunge kjøretøy ikke treffer brukar eller brupilarer ved 
utforkjøring. En slik påkjørsel kan få katastrofale følger hvis bruen blir ødelagt og toget avspores. Det 
er selvfølgelig også kritiske operasjoner i anleggsfasen som kan påvirke jernbanen negativt, blir 
jernbanelinjen satt ut av spill er det ingen redundans for jernbanen. Men det virker som prosjektet 
har god kontroll på disse risikoer og det er et bra og tett samarbeid med Bane Nor.  

Siden det er god redundans pga. gode omkjøringsmuligheter er restitusjonstid etter en større 
uønsket hendelse som setter det nye veganlegget ut av spill ikke så kritisk. Veganlegget ligger godt 
tilgjengelig og det er intet spesielt som skulle tilsi at restitusjon vil ta spesielt lang tid. Det eneste som 
vil kunne ha lang restitusjonstid er hvis Valryggen bru (390 m) skulle bli satt ut av spill med 
omfattende ødeleggelser, det vil sannsynligvis være tidkrevende og komplisert gjenoppbygge en så 
lang bru.  

Når det gjelder terror og krig vil dette ikke bli belyst i denne ROS-analysen, men blir ivaretatt av 
Statens vegvesens regionale beredskapsrådgiver, som har jevnlige møter med bla. Forsvaret. 

 

1.8 Klimaendringer 
 

Beskrivelse av spesielle utfordringer knyttet til klimaendringer i planområdet er hentet fra 
Klimaservicesenter.no sin klimaprofil for Nordland. 

«Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer 
med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og 
skred. 
Kort oppsummert: 

• Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og 
hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større 
regnflommer. 

• Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen.  
• Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere 

og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred 
øker dermed, mens faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig 
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nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke 
forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.»   
 

 

 

2. Risikoidentifisering og risikoanalyse 
 

I dette kapittel presenteres sjekklisten som er brukt i analysen. Denne inneholder nødvendig 
informasjon om den uønskede hendelse, situasjon og risikoforhold og om disse er aktuelle. 
Sjekklisten viser styrken på datagrunnlaget, og dermed usikkerhet, den viser også sannsynlighet og 
konsekvens. For hvert tema vises sannsynlighetsgradering som er koplet til risikomatrisen. 

Sjekklisten viser plassering i risikomatrise og tilhørende «risikofarge» og dermed akseptkriterier. 
Sjekklisten viser analysegruppens kommentar og anbefalte risikoreduserende tiltak og overlapper inn 
i neste kapittel «Risikoevaluering» 

Før sjekklisten vises en tabell som lister opp konsekvensgradering som er koplet til risikomatrisen. 

Det vil ofte være mange risikoforhold som ikke er mulig å kvantifisere sannsynlighet på og mulig 
heller ikke mulig å anslå konsekvens på en relativt sikker måte. Disse vil naturligvis ikke kunne 
plasseres i en risikomatrise, men man kan likevel anbefale risikoreduserende tiltak slik at man oppnår 
en akseptabel risiko. I slike tilfeller er feltene for sannsynlighet, konsekvens og risikofarge er merket 
«X» og eller grå farge er det fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å anslå dette. Her er det 
mere hensiktsmessig å beskrive risiko med tekst enn å kvantifisere den. I veiledningen er dette 
omtalt nærmere og det vil kunne være behov for å benytte ALARP-prinsippet.  



ROS-analyse 2019 reguleringsplan E6 Svenningelv - Lien 

9 
 

Det skal også nevnes at selv om en risiko blir plassert med grønn farge, som betyr at tiltak ikke er 
nødvendig, kan det likevel anbefales et tiltak hvis det reduserer risikoen og samtidig er meget kost-
nytte positivt. 

Merk at temaet Trafikksikkerhet i sjekklisten har sannsynlighetsgradering og konsekvensgradering 
som er litt annerledes enn de andre temaer, og at risikofarge også er annerledes ved at gul = «tiltak 
skal vurderes» (i stedet for «tiltak bør vurderes») og at rød = «tiltak nødvendig» (i stedet for «tiltak 
skal vurderes). Dette begrunnes med at det i ROS-analysen i så stor grad som mulig må samsvare 
med akseptkriterier i Håndbok V721 «Risikovurdering i vegtrafikken» (Statens vegvesen, 2014/2007) 

Der hvor det er utarbeidet egne fagrapporter vil det i sin helhet bli henvist til disse fagrapporter. 
Tiltak som er nevnt i fagrapporter vil ikke blir nevnt i ROS-analysen, fordi det ellers kan blir forvirring 
om risikovurderingen og ordlyd som er forskjellig i veiledningsmaterialet for ROS-analyse og 
veiledningsmaterialet fagrapporter bruker. Dvs. at ROS-analysen viser om hvert risikotema er under 
vurdert i egen fagrapport og da ellers viser restrisiko som er igjen etter fagrapportene. Hvis ROS-
analyse gjennomføres på et tidlig stadium vil den kunne danne grunnlag for hvilke fagrapporter som 
skal/bør bestilles. Men i dette prosjektet er ROS-analysen bestilt i sluttfasen og fungerer mere som 
en sjekk av at ikke noe avglemt, samt å ta en helhetlig gjennomgang og se om det er nye 
opplysninger eller synspunkter ang. risiko og sårbarhet. Tiltak i denne rapporten er kun tiltak som er 
kommet frem på ROS-analysen. 

Planheftet bør oppsummere risiko og evt. tiltak de ulike fagrapporter har vurdert. 

Tabell 2 Konsekvensgradering 

Konsekvensgrad 
Konsekvenstype 

Små Middels Store 

Liv/helse Ingen drepte eller 
alvorlig skadde. 

Noen drepte eller alvorlig 
skadde. 

Mange drepte eller alvorlig 
skadde. 

Liv/helse 
Trafikkulykker 

Lettere skadd Hardt skadd Drept 

Miljøskader Liten lokal skade uten 
særlige konsekvenser. 

Alvorlig skade med 
konsekvenser som vil ta noe 
tid å rette opp. 

Omfattende/alvorlig skade med 
konsekvenser som vil ta lang tid 
å rette opp. 

Framkommelighet Åpen veg, men redusert 
framkommelighet, ingen 
konsekvenser for 
samfunnet. 

Stengt veg i kortere til lengre 
periode* og begrensede 
omkjøringsmuligheter, 
lokale konsekvenser for 
samfunnet. 

Stengt veg i veldig lang tid*, 
lang/dårlig omkjøring, regionale 
eller nasjonale konsekvenser 
for 
samfunnet. 

Materielle skader Få og små skader Moderate skader på 
vegfundament/veganlegg 

Store skader på 
vegfundament/veganlegg 

 

* Hva som defineres som hhv. «stengt veg i kortere til lengre periode» og «stengt veg i veldig lang tid» 
må tilpasses det enkelte planprosjekt, alt etter hva som er hensiktsmessig. Eksempler på faktorer som 
kan ha betydning for hvordan tidsaspektet vurdes: Vegens viktighet, ÅDT og mulighet for omkjøring. 
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Tabell 3 Sjekkliste risikoindentifisering, vurdering av risiko og anbefalte risikoreduserende tiltak 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  

Sann- 
synlighet 
* Ofte  
* Jevnlig  
* Sjelden  

Konse- 
kvens 
* Små 
* Middels 
* Store 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Naturfare – kan utbyggingen bli påvirket av?  
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for. 
 Ofte = 1 gang pr. 2. år, Jevnlig = 1 gang pr. 20. år, Sjelden = 1 gang pr. 100. år. 

 
1. Jordskred 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 2, 3, 11, 12 og 19 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport.  

2. Flomskred 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 1, 3, 11, 12 og 19 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

3. Sørpeskred 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 2, 3, 11, 12 og 19 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

4. Steinsprang eller 
steinskred 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

5. Fjellskred Nei x x Tiltak ikke 
nødvendig 

NGU har ingen fjell i Nordland under overvåkning. 

6. Snøskred  
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 19 

Ja  x x x Henviser til Naturfarerapport og geoteknisk 
rapport. 
 

7. Ustabil grunn/Fare for 
utglidning av vegbanen. 

Ja x x x Henviser geoteknisk rapport. 

8. Kvikkleireskred Ja x x x Henviser geoteknisk rapport. 
9. Undersjøiske skred, fare 
for utglidning av sjøbunn. 
 
 
 
 
 

Nei x x x Ikke aktuelt. 
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Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold – ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  

Sann- 
synlighet 
* Ofte  
* Jevnlig  
* Sjelden  

Konse-
kvens 
* Små 
* Middels 
* Store 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for.  
Ofte = 1 gang pr. 20. år, Jevnlig = 1 gang pr. 200. år, Sjelden = 1 gang pr. 1000. år. 

 
10. Flom i vassdrag 
(uregulerte/regulerte) 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 19 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

11. Flom i bekker  
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 12 og 19. 

Ja x x x  Henviser til Naturfarerapport. 

12. Oversvømmelse/           
overvann/dreneringssvikt 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 11 og 19 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  
 

Sann- 
synlighet 
* Ofte  
* Jevnlig  
* Sjelden  

Konse-
kvens 
* Små 
* Middels 
* Store 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for.  
Ofte = flere ganger pr. måned, Jevnlig = 1-2 ganger årlig, Sjelden = sjeldnere enn hvert 5. år. 

 
13. Snøfokk 
 
Denne ID har sammenheng til 
ID 16 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

14. Bølger Nei x x Tiltak ikke 
nødvendig 

Ikke aktuelt 
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15. Stormflo Nei  x x Tiltak ikke 
nødvendig 

Ikke aktuelt 

16. Vindutsatt (inkl. lokale 
forhold, f.eks. kastevind) 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 13 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 

17. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, særlig 
lave broer) 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 10 

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport og befaringsnotat 
isproblematikk  

18. Sandflukt Nei  x x Tiltak ikke 
nødvendig 

Ikke aktuelt  

19. Store nedbørsmengder, 
intens nedbør. 
 
Denne ID har sammenheng 
med ID 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 
og 12  

Ja x x x Henviser til Naturfarerapport. 
 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  

Sann- 
synlighet 
* Ofte  
* Jevnlig  
* Sjelden  

Konse-
kvens 
* Små 
* Middels 
* Store 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre (økt) risiko for.  
Ofte = oftere enn 1 gang i løpet av 10 år, Jevnlig = 1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere, Sjelden = 1 gang i løpet av 100 år eller sjeldnere. 

 
20. Isnedfall  
(Primært relatert til 
skjæringer, tunnelportaler og 
under broer) 

Ja x x Tiltak skal 
vurderes 

Henviser til Ingeniørgeologisk rapport. 
 
Ved sørlige tunnelportal 6160 og  
Ved 13850 jernbanebru kan det være fare for at 
snøbrøyting på jernbanen kaster snø og is ned på 
vegen.  
Tiltak 20: det må vurderes i prosjektering hvordan 
dette skal håndteres. Snøskjerm ved tunnelportal 
sør skal behandles etter jernbanelovens § 10 
(godkjenningsvedtak fra Bane Nor kreves). 

21. Ustabil vegskjæring, 
nedfall fra skjæring. 

Ja x x x Henviser til Ingeniørgeologisk rapport. 

22. Skogbrann/lyngbrann Ja Sjelden  små Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen skog av betydning, heller ikke verneområde. 
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23. Radon i grunnen (har som
regel kun betydning for
bygninger)

Ja x x Tiltak skal 
vurderes 

Henviser til ingeniørgeologisk rapport. 

Det er i aktsomhetskart funnet områder med høyt 
nivå av radon. 
Normalt har dette kun betydning for bygninger. 
Men mulig at dette kan utgjøre en risiko ifm. 
anleggsarbeidet inne i tunnelen. 
Tiltak 23: Geolog bør konsulteres ang. om radon 
kan utgjøre en risiko. Hvis det er store mengder 
radon i fjellet tunnelen skal drives i kan også en 
Yrkeshygieniker konsulteres ifht. hvilke 
sikkerhetstiltak som må iverksettes.  

24. Jordskjelv Nei sjeldent Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Området har ikke hatt jordskjelv siden 1998. Ingen 
store skjelv i avstand som har betydning. 

25. Annen naturfare
Hendelse/Situasjon/ 
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 

Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav 

Konsekvens 
* Små
* Middels
* Store

ID 26 -29 er ikke en 
hendelse og har 
derfor ikke 
sannsynlighets-
gradering 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Framkommelighet – kan utbyggingen påvirke? 
26. Omkjøringsmuligheter

Denne ID har sammenheng 
med ID 28 

Ja Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Det antas at den gamle E6 vil bli videreført pga. 
boliger på strekningen. Hvis den nye E6 skulle bli 
satt ut av spill vil det være mulig å ha omkjøring via 
gamle E6. Det er noen enkelte punkter (starten og 
slutten av den nye strekningen) hvor Ny E6 vil være 
plassert på samme sted som eksisterende E6 og 
der vil omkjøringsmuligheter være veldig lange 
f.eks. via Sverige. Det ligger dog ikke i ROS-
analysens mandat å foreslå redundans på hele
strekningen, da dette er en problemstilling så
finnes mange steder. Det er ikke påpekt naturfare
(Naturfare rapport) på starten eller slutten av
strekningen hvor redundansen er mangelfull. Samt
at det på deler av strekningen ligger kommunal veg
langs E6 og det relativt fort kan koble seg på.
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27. Adkomst til jernbane,
havn, flyplass

Ja x Tiltak skal 
vurderes 

Prosjektet har et tett samarbeid med Bane Nor og 
opplyser følgende 2 punker:  

Tiltak 27.1: Midlertidige krysninger av spor, 
anleggsarbeid langs jernbanen og midlertidig 
endring av spor i anleggsperioden vurderes i 
samråd med Bane Nor. Byggetillatelser hjemles 
gjennom reguleringsplan og vegvesenet søker 
formelt Bane Nor om tillatelse til gjennomføring av 
tiltak etter jernbaneloven. 

Tiltak 27.2: Stenging av planoverganger i 
forbindelse med omlegging av E6 vurderes 
sammen med Bane Nor. 

28. Tilkomst for nødetater

Denne ID har sammenheng 
med ID 26 

Ja Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen nødetater er plassert langs den nye 
strekningen. Ellers henvises til ID 26 ifm. 
omkjøringsmuligheter.  

29. Havneanlegg, kanaler,
vannvei

Nei x x Ikke aktuelt 

Hendelse/Situasjon/ 
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 

Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav 

Konsekvens 
* Små
* Middels
* Store

ID 26 -29 er ikke en 
hendelse og har 
derfor ikke 
sannsynlighets-
gradering 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Miljøfarer og miljøskader – kan utbyggingen bli påvirket av eller selv skape? 
30. Forurensning i grunnen
(eksisterende forurensning)

Ja usikkert Tiltak ikke 
nødvendig 

Det ligger et gammelt kommunalt deponi i området 
rundt profil 5100. 
Det er allerede gjennomført prøvetaking og det blir 
utarbeidet en tiltaksplan.  

31. Akutt eller permanent
forurensning (byggeperioden
og bruksperioden)

Ja Middels/store Tiltak skal 
vurderes 

Ingen grunnvannsbrønner i kart. 

Henviser til ingeniørgeologisk rapport og rapport 
utført av Miljøfaglig Utredning (MFU). 

Tiltak 31.1: Det er hagelupin (svartelistet) i 
området. Det må tas hensyn til at hagelupin ikke 
spres i terrenget eller at masser flyttes til andre 
områder. Tas med i ytre miljø plan (YM-plan). 

Tiltak 31.2: Det er et vernet vassdrag.  
Forurensning i elva bør unngås, plassering av 
riggaplass bør ta hensyn til råd i YM-miljøplan og 
andre fagrapporten. Det er ingen kommunale 
drikkevannskilder langs strekningen. 

32. Støv og luftforurensning Ja Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen boliger tett nok på vegen til at støv og 
luftforurensning kan blir et problem. Stor 
forbedring sammenlignet med dagens E6. 
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Se også tiltak 34 ang. helsefarlig støv ved 
tunneldriving. 

33. Støy  Ja små Tiltak ikke 
nødvendig 

Det er utført støyberegning. Ingen boliger har krav 
på tiltak. 
Stor forbedring sammenlignet med dagens E6. 

34. Farlige masser (f.eks. 
alunskifer og sulfidmineraler)  

Ja x x Henviser til ingeniørgeologisk rapport. 
 

35. Annet forurensning – hva?      
Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold -ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  
 

Konsekvens  
* Små 
* Middels 
* Store 
 
ID 36 -39 er ikke en 
hendelse og har 
derfor ikke 
sannsynlighets-
gradering 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Viktig infrastruktur – kan utbyggingen skade forsyning av tjenester som? 

36. El-kabel, luftspenn Ja Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen ekstraordinære. Blir kartlagt i prosjektering.  
 
Prosjektet opplyser at de vil kartlegge ledninger og 
kabler langs jernbanen. Behov for omlegging, etc. 
vurderes i samråd med Bane Nor. 

37. Tele/data ? Små/middels Tiltak ikke 
nødvendig 

Fiberkabel langs jernbanen. Men ingenting 
ekstraordinært. Blir kartlagt i prosjektering. 
 
Prosjektet opplyser at de vil kartlegge ledninger og 
kabler langs jernbanen. Behov for omlegging, etc. 
vurderes i samråd med Bane Nor. 

38. Vann/avløp Ja Små Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen tiltak ut over prosjekteringen undersøker 
hvor det ligger VA. Blir kartlagt i prosjektering. 
 
Prosjektet opplyser at drenering og Vann- og 
avløpssystemer gjennomgås og vurderes i samråd 
med Bane Nor. 
 
OBS! Ved G/S-bru i Trofors er det sykehus og 
brannstasjon nært brua. Det er utarbeidet egen 
risikovurdering hvor risiko ifm. VA, strøm og 
tele/data er omtalt.  

39. Andre- hva? Ja x Tiltak ikke 
nødvendig 

Finnåselva vannkraftverk, prosjektet kommer ikke i 
konklikt med dette 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 
 
Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav  

Sann- 
synlighet 
* Ofte  
* Jevnlig  
* Sjelden  

Konse-
kvens 
* Små 
* Middels 
* Store 

Risiko 
(Farge) 
Trafikk-
sikkerhet 
Tiltak ikke 
nødvendig 

Kommentar/tiltak 
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Tiltak skal 
vurderes 
Tiltak 
nødvendig 

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen føre til dårlig trafikksikkerhet? 
Ofte = oftere enn 1 gang i løpet av 10 år, Jevnlig = 1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere, Sjelden = 1 gang i løpet av 30 år eller sjeldnere. 

40. Trafikkulykke med
alvorlig personskade

Ja Jevnlig Store Tiltak 
nødvendig 

Trafikksikkerhet i tunnel vil bli vurdert på egen 
risikoanalyse for tunnel. Det gjennomføres egen 
TS-revisjon. 

Det nye næringsarealet ved Svebakken med evt. 
spisested kan føre til at gående og syklende vil 
kunne gå opp på brua og over den for å krysse 
elva.  
Tiltak 40.1: Denne problemstilling tas opp med TS-
revisor i TS-revisjon.   

Ved profil 14900 er det siktutvidet ved at 
bergskjæring er trukket lengre inn pga. kurvatur 
har fått godkjent fravikssøknad.  
Tiltak 40.2: det må sikres i driftskontrakt at 
snømengder på sidearealet inn mot bergskjæring 
holdes nede slik at sikten holdes på et akseptabelt 
nivå. 

41. Trafikkulykke hvor farlig
gods er involvert

Ja Sjelden Små    
(veg i 
dagen) 

Tiltak ikke 
nødvendig 
(veg i 
dagen) 

Ingen drikkevannskilder i planområdet. 

Ulykke med farlig gods i tunnel vil bli vurdert i 
egen risikoanalyse for tunnel. 

42. Viltpåkjørsler Ja jevnlig Små/ 
middels 

Tiltak skal 
vurderes 

Henviser til rapport fra Miljøfaglig Utredning (MFU). 

Prosjektet opplyser at felles løsning med flyttlei for 
reindrift ved eksisterende reinovergang ved 
Finnsåsen (Langtjønnvegen) utarbeides i samarbeid 
med Bane Nor, reinbeitedistrikt og grunneier. 

Ved sørlige portal (Bergåstunnelen) kan det bli 
konflikt ifm. elgpåkjørsel pga. sikten ved skjæring.  
Tiltak 42: det må vurdere om man kan gjennomføre 
risikoreduserende tiltak ifm. elgpåkjørsler og evt. 
sikring slik at elgen ikke ramler ut over skjæring og 
portal.  

43. Andre trafikkfarer –
hvilke?

Ja Sjelden store Tiltak 
Nødvendig 

Det skal bygges en jernbanebru, hvis kjøretøy 
(spesielt tunge) kjører på brukar eller pilarer kan 
det utgjøre en risiko for kollaps av brua.  
Tiltak 43: Brua må beskyttes mot påkjørsel også av 
tunge kjøretøy. 
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Hendelse /Situasjon/ 
Risikoforhold - ID 

Aktuelt (ja/nei) 

Styrke på data-
grunnlag 
Høy 
Middels 
 Lav 

Konsekvens 
* Små
* Middels
* Store

ID 44 -47 er ikke en 
hendelse og har 
derfor ikke 
sannsynlighets-
gradering 

Risiko 
(Farge) 
Tiltak ikke 
nødvendig 
Tiltak bør 
vurderes 
Tiltak skal 
vurderes 

Kommentar/tiltak 

Farer i omgivelsene – finnes det i analyseområdet? 
44. Farefulle forlatte
installasjoner eller gamle
eksplosiver

Ja x x Henviser til Ingeniørgeologisk rapport 

Det er ikke funn i FFI (Forsvaret) kart som tilsier at 
det skal være gamle eksplosiver i området.   

45. Farefullt terreng, stup o.l. Ja Små/middels Tiltak bør 
vurderes 

Se ID 42 ang. vilt over tunnelportal i sør. 

46. Særlig brannfarlig
industri

Nei x Tiltak ikke 
nødvendig 

Ingen brannfarlig industri i området. 

47. Andre farer –
sprengningsarbeid i
nærføring til jernbanen

Ja x x Henviser til Ingeniørgeologisk rapport. 

Prosjektet opplyser at rystelseskrav for 
eksisterende tuneller og konstruksjoner vurderes 
og fastsettes i samråd med Bane Nor. 

3. Risikoevaluering og videre risikohåndtering

I dette kapittel presenteres funnene i sjekklisten og vises i en samlet risikomatrise (tabell 4). Hvis det 
er utarbeidet egen fagrapport for skred presenteres risikomatrisen fra fagrapport, da den er 
annerledes enn den som brukes i ROS-analysen. Det gjøres oppmerksom på at det kan være flere 
identifiserte risikoforhold med tilhørende tiltak fra sjekklisten, som ikke er presentert i risikomatrisen 
pga. usikkerhet rundt sannsynlighet og eller konsekvens, eller at det ikke er snakk om en hendelse 
men et forhold som kun er aktuell i f.eks. anleggsperioden.  

Videre presenteres en liste (tabell 5) med oppsummering av funn, forslag til tiltak og i hvilken fase 
tiltaket henvender seg til. Den viser også en grov kost-nytteanalyse, denne vil ikke alltid være mulig å 
fylle ut før man har gjort nærmere undersøkelser om pris, og dette kan f.eks. først skje ved 
prosjektering flere år senere. Tabell 5 viser også hvem som har ansvar for å beslutte, gjennomføre og 
videreformidle tiltak til neste fase.  
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Tabell 4 Samlet risikomatrise, med ID (tall) stammer fra sjekklisten (tabell 4) og henviser til ID for 
hendelse/situasjon/risikoforhold. 

Grønn = Tiltak ikke nødvendig, men kan vurderes med meget positiv kost/nytte. 
Gul = Tiltak bør vurderes.  For trafikkulykke er gul = Tiltak skal vurderes. 

Rød = Tiltak skal vurderes. For trafikkulykke er rød = Tiltak nødvendig 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Ofte 

Jevnlig 42. Viltpåkjørsler 40. Trafikkulykke med
alvorlig personskade

Sjelden 22. Skogbrann/ lyngbrann.

24. Jordskjelv.

41. Trafikkulykke hvor
farlig gods er involvert

43. Andre trafikkfarer
(påkjørsel av jernbanebru)*

* Pga. katastrofepotensial
med avsporing av tog er
tiltak nødvendig.

Konsekvens Små Middels Store 

Tabell 5 Sikkerhetsproblemer og tiltak hentet fra sjekkliste tabell 3, «Sjekkliste risikoindentifisering, 
vurdering av risiko og anbefalte risikoreduserende tiltak» OBS! Tiltak er ikke presentert etter prioritet. 

Oppsummering av sikkerhetsproblemer og tiltak I hvilken fase bør/skal 
tiltak vurderes og evt. 

gjennomføres 

ROS-analyse 2019  
E6 Svenningelv - Lien 

ID Hendelse  
sikkerhetsproblem 

Tiltak: 

Grønn = Tiltak ikke nødvendig, men kan vurderes med meget positiv 
kost/nytte.  

Gul = Tiltak bør vurderes. For trafikkulykke er gul = Tiltak skal vurderes. 

Rød = Tiltak skal vurderes. For trafikkulykke er rød = Tiltak nødvendig Re
gu

le
rin

gs
pl

an
 

By
gg

ep
la

n 

An
le

gg
sf

as
e 

Dr
ift

sf
as

e 

N
yt

te
 –

 k
os

ta
d 

Hø
y 

– 
M

id
de

ls 
- L

av
 Status / 

oppfølging 

20. Isnedfall Ved sørlige tunnelportal 6160 og  
Ved 13850 jernbanebru kan det være fare for at snøbrøyting på jernbanen 
kaster snø og is ned på vegen.  
Tiltak 20.2 det må vurderes i prosjektering hvordan dette skal håndteres. 
Snøskjerm ved tunnelportal sør skal behandles etter jernbanelovens § 10 
(godkjenningsvedtak fra Bane Nor kreves). By

gg
ep

la
n 

An
le

gg
sf

as
e 

Høy 

23. Radon i
grunnen

Det er i aktsomhetskart funnet områder med høyt nivå av radon. 
Normalt har dette kun betydning for bygninger. Men mulig at dette kan 
utgjøre en risiko ifm. anleggsarbeidet inne i tunnelen. 
Tiltak 23: Geolog bør konsulteres ang. om radon kan utgjøre en risiko. Hvis 
det er store mengder radon i fjellet tunnelen skal drives i kan også en 
Yrkeshygieniker konsulteres ifht. hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes. By

gg
ep

la
n 

An
le

gg
sf

as
e 

? 
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27. Adkomst til
jernbane

Prosjektet har et tett samarbeid med Bane Nor og opplyser følgende 2 
punker:  
Tiltak 27.1: Midlertidige krysninger av spor, anleggsarbeid langs jernbanen 
og midlertidig endring av spor i anleggsperioden vurderes i samråd med 
Bane Nor. Byggetillatelser hjemles gjennom reguleringsplan og vegvesenet 
søker formelt Bane Nor om tillatelse til gjennomføring av tiltak etter 
jernbaneloven. 

Tiltak 27.2: Stenging av planoverganger i forbindelse med omlegging av E6 
vurderes sammen med Bane Nor. By

gg
ep

la
n 

An
le

gg
sf

as
e 

Høy 

31. Akutt eller
permanent
forurensning.

Tiltak 31.1: Det er hagelupin (svartelistet) i området. Det må tas hensyn til 
at hagelupin ikke spres i terrenget eller at masser flyttes til andre områder. 
Tas med i ytre miljø plan (YM-plan). 

Tiltak 31.2: Det er et vernet vassdrag.  
Forurensning i elva bør unngås, plassering av riggaplass bør ta hensyn til 
råd i YM-miljøplan og andre fagrapporten. Det er ingen kommunale 
drikkevannskilder langs strekningen. Re

gu
le

rin
gs

pl
an

 

By
gg

ep
la

n 

An
le

gg
sf

as
e 

 

Høy/ 
mid-
dels 

40. Trafikkulykke
med alvorlig
personskade

Det nye næringsarealet ved Svebakken med evt. spisested kan føre til at 
gående og syklende vil kunne gå opp på brua og over den for å krysse elva. 
Tiltak 40.1: Denne problemstilling tas opp med TS-revisor i TS-revisjon.   

Ved profil 14900 er det siktutvidet ved at bergskjæring er trukket lengre inn 
pga. kurvatur har fått godkjent fravikssøknad.  
Tiltak 40.2: det må sikres i driftskontrakt at snømengder på sidearealet inn 
mot bergskjæring holdes nede slik at sikten holdes på et akseptabelt nivå. By

gg
ep

la
n 

Dr
ift

sf
as

e 

Høy 

42. Viltpåkjørsler

45. Farefullt
terreng, stup o.l.

Ved sørlige portal (Bergåstunnelen) kan det bli konflikt ifm. elgpåkjørsel 
pga. sikten ved skjæring.  
Tiltak 42.2: det må vurdere om man kan gjennomføre risikoreduserende 
tiltak ifm. elgpåkjørsler og evt. sikring slik at elgen ikke ramler ut over 
skjæring og portal. By

gg
ep

la
n 

Høy 

43. Andre
trafikkfarer

Det skal bygges en jernbanebru, hvis kjøretøy (spesielt tunge) kjører på 
brukar eller pilarer kan det utgjøre en risiko for kollaps av brua.  
Tiltak 43: Brua må beskyttes mot påkjørsel også av tunge kjøretøy. 

By
gg

ep
la

n 
Høy 
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Figur 3 3D modell 
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Figur 4 3D modell 

Figur 5 3D modell 
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Figur 6 3D modell. Røde linjer er kartlagte flyttlei for rein. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg 
på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 

Figur 7 3D modell. Røde linjer er kartlagte flyttlei for rein. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg 
på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 
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Figur 8 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 

Figur 9 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 
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Figur 10 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 

Figur 11 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 
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Figur 12 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 

Figur 13 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 
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Figur 14 3D modell. Blå søyler på jernbane er antall påkjørte elg på jernbane de siste 20 år. Røde/oransje 
klosser i disse søyler er antall påkjørte rein. 
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Figur 15 C4001 Svenningelv-Bergåsen nord, tegning datert 14.08.2019 
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Figur 16 C4002 Bergåsen-Langtjønnveien, tegning er datert 14.08.2019 
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Figur 17 C4003 Langtjønnveien-Lien, tegning er datert 14.08.2019 
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Vannkraftverk
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Politiregistrerte personskadeulykke
Trafikkulykker (alle, dvs. så langt tilbake i tid som det finnes data)
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Gamle eksplosiver 
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