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1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 

 Dagens situasjon 
Dagens veg tilfredsstiller ikke dagens krav til standard på grunn av smal veg, dårlig kurvatur 
og grøfting. Det har også vært en del trafikkulykker, spesielt mange utforkjøringer med 
personskade samt en del møteulykker med personskade. Det har dog ikke vært noen 
dødsulykker. Det er parti med 8 % stigning. Det bor lite fastboende men en del hytter på 
strekningen.  

 

Figur 1 Oversiktskart 
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2 Beskrivelse og avgrensning av analyseobjektet og 
formål 

 
Planforslaget baserer seg på tidligere utarbeidet detaljplan og følger i hovedsak dagens 
vegkorridor med utbedringer av vegens horisontal- og vertikalkurvatur. Den foreslåtte 
utbedringen vil legge bedre framkommelighet, kjørekomfort og sikkerhet for trafikantene. 
 
Planstrekningen er en av tre delstrekninger på den totalt ca. 20 km lange parsellen E6 Sørelva 
– Borkamo.  For de to andre delstrekningene, som ligger mellom Viskis og Borkamo, 
foreligger det vedtatte reguleringsplaner. 
 
Det vil på det nye veganlegget være et parti med 6 % stigning. Området ved Rausreinbekken 
ligger tett opp til Jernbane og Lønselva.  
 
Se planheftet for øvrig informasjon. 

2.2.1 Avviksbehandling av krav i SVV håndbøker. 
 
I denne ROS-analysen vil vi se om det er lokale forhold som tilsier at det vil være klokt å 
vurdere krav fra annen vegklasse, eller andre risikoreduserende tiltak ut over kravene. Evt. 
avvik fra «Skal krav» i Statens vegvesens Håndbøker skal behandles i Vegdirektoratet. Merk 
at dette gjelder for Riksveger og Europaveger. For fylkesveg behandles det regionalt og 
Vegdirektoratet skal ikke informeres. Så for fylkesveg blir «Bør-» og «Kan-krav» behandlet 
som for riksveg og europaveg. SVV Region nord har egen saksbehandler for avvikssøknader, 
vedkommende skal ikke være delaktig i prosjektet som søkes avvik for. Saksbehandler 
benytter seg av høringsrunde i et fagnettverk m.m. Men for «Skal-krav» sendes avvikssaken 
videre til Fylkeskommunen for avgjørelse. Der blir det normalt behandlet i Fylkesrådet for 
samferdsel. 

Verb Betydning Fravik 

Skal Krav Kravene fravikes av Vegdirektoratet. Søknad om fravik skal 
begrunnes 

Bør Krav Kravene fravikes av Regionvegkontoret. Søknad om fravik skal 
begrunnes, og Vegdirektoratet skal ha melding med mulighet for å 
endre fraviksvedtaket innen n3 uker (6 uker i perioden 1. juni til 31. 
august) 

Kan Anbefaling Fravikes etter faglig vurdering uten krav til godkjenning 

Figur 2 Bruk av skal, bør og kan. Myndighet til å fravike krav (gjelder ikke ordbruken i denne ROS-
analysen, men i Statens vegvesens håndbøker), (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) 
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3 Hvordan SVV arbeider med risiko i plan-
/utbyggingsprosjekter  

 

I plan- og utbyggingsprosjekter brukes mange ulike verktøy for å ivaretas sikkerheten og 
kvaliteten både under bygging og når veganlegget tas i bruk. For det første er Statens 
vegvesens håndbøker et levende dokument som jevnlig evalueres og oppdateres. Her er 
forskningsinstitusjoner som for eksempel Sintef sentrale samarbeidspartnere og delaktig i 
store deler av prosessen. Håndbøker er bygget på beste viten (know-how) og beste praksis 
(best practice). Det brukes vitenskapelige erfaringer og undersøkelser gjort i både inn- og 
utland, samt erfaringer som fra praksis. For eksempel har Statens vegvesens erfaringer fra 
dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken ført til endringer i håndbøker, det samme har 
granskning av arbeidsulykker. Det vil si at det ligger mange risikoanalyser/risikovurderinger 
og erfaringer i bunn i håndbøkene til Staten vegvesen. Disse er av både kvantitativ og 
kvalitativ karakter. 

I forbindelse med dette prosjektet er det eller vil det bli utført følgende 
risikokartleggingsprosesser og kvalitetssikrings-prosesser/verktøy: 

• Prosjektstyringsdokument (PSP) 
• Ingeniørgeologisk rapport og Geoteknisk rapport utført av SVV (Geoteknisk 

rapport for området 5450 m -8370 m forelå og ble forklart med at dette området 
stort sett er fjell). 

• Notat om biologisk mangfold/miljø utført av Biolog SVV 
• Notat ang. jernbanen (BaneNor) 
• Rapport om hydrologi (NVE) 
• Rapport om drivsnø (SVV) 
• KU reindrift 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (denne rapporten) 
• Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan, kommer etter godkjent 

reguleringsplan) 
• Trafikksikkerhetsrevisjon SVV av uavhengig godkjent TS-revisor  
• Ytre miljøplan (YM-plan) (som en del av byggeplan) 
• Sikker-jobb-analyser i byggefasen  
• Risikovurderinger/diskusjoner gjennom hele planprosessen i prosjektgruppa  
• Risikovurdering i byggeplanfasen (RISKEN, Risken er SVV’s verktøy for å 

utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i 
byggherreforskriften) 
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METODE FASE FORMÅL 
/ANSVAR 

HJEMMEL 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse)  

Oversikts- & 
regulerings-
plan 

Identifisere og 
vurdere risiko 
(SVV) 

Fylkesmannens innsigelsesgrunnlag.  
 
Plan og bygningsloven (PBL) § 25 og 68. 
 
Rundskriv T-5/97 (Miljøverdep.) 
Fareområder, Arealplanlegging og 
utbygging i fareområder). 
 
SVV Håndbok V721: Risikovurdering i 
vegtrafikken (veileder).   
 
SVV rapport nr. 530 – 2018 Risiko- og 
sårbarhetsanalyse av naturfare. 
Anbefalinger for innhold og gjennomføring 
av analysen i vegplanlegging. 
 
DSB veileder: Samfunnsikkerhet i 
arealplanleggung, Kartlegging av risiko og 
sårbarhet. 
 
NVE retningslinjer: Flaum- og skredfare i 
arealplaner 
 
 Div. rundskriv. 

Risikovurdering 
(RV)  

Byggeplan og 
-delplaner 

Identifisere og 
vurdere prosjekt 
spesifikk risiko 
(Byggherre-
SVV) 

Byggherreforskriften § 8, 12b. 
 
Interkontrollforskriften § 1 & 5-pkt 6.  
 
Arbeidsmiljøloven § 1.1, 3-1 pkt. (2) c. 

Sikker jobb 
analyse (SJA)  

Bygging / 
utførelse av 
arbeid 

Identifisere farer 
ved konkret jobb 
sekvens, samt 
fjerne eller 
kontrollere fare 
(Entreprenør)  

Byggherreforskriften § 13, 15, 16. 
 
Interkontrollforskriften § 5-6. 
 
Bergforskriften (Forskrift om sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid) § 5 
& 7. 
 
Eksplosjonsforskriften f § 10-7. 
Kjemikalieforskriften § 6.  
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Tabell 1 Risikokartlegging, formål, ansvar og lovhjemmel/føring 

 

Figur 3 Risiko er summen av sannsynlighet x konsekvens (usikkerhet spiller også inn) 

 Generell avgrensning 
Avgrensning: ROS-analysen og risikoanalyse for tunnel tar ikke for seg generell HMS i 
byggefasen da det finnes egne krav til dette i kontrakten Statens vegvesen (SVV) inngår med 
hovedentreprenør (Sikker Jobb Analyse SJA). Hvis det er åpenbare og kjente risikomomenter 
som kan forårsake skade på mennesker, miljø eller materielle verdier i byggeperioden vil 
dette likevel bli omtalt, f.eks. forurenset grunn, sårbar natur osv. 
 
ROS-analysen tar ikke for seg selve fergedriften, men kun arealet på land hvor kjøretøy og 
personer oppholder seg. Den ser heller ikke på risiko forbudet med ferge som ligger til kai, 
inn- og utseiling eller kjøretøy eller personer som skal av og på selve fergen. Men ROS-
analysen ser på risiko forbudet med av- og påkjøring på vegen og ventearealet samt planlagt 
parkeringsplass.  
 

4 Formål og krav til ROS-analyse 
En ROS-analyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet 
og miljø. Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal være 
et positivt bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig og sikre at miljøet ikke skades. ROS-
analysen skal belyse risikobildet, dvs. indentifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og 
mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet.  

 
Kravet om ROS-analyse på reguleringsplan-nivå er hjemlet i Plan- og bygningslovens (PBL) 
kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen § 3-1, bokstav h:  

«h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.»  

Samt kapittel 4. Generelle utredningskrav § 4-3: «Samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse» 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
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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.» (Lovdata, 2016) 

I denne ROS-analysen er formålet også å fange opp noe som ellers kunne «falle mellom to 
stoler». Noe av det viktigste med denne ROS-analysen er å dra nytte av de eksterne deltakeres 
erfaringer og deres lokalkunnskap. Lokale forhold kan i noen tilfeller gi grunnlag for å 
iverksette tiltak som er mer risikoreduserende enn de krav som ligger i Håndbøkene til Statens 
vegvesen. Altså at man øker sikkerheten utover kravene som ligger til grunn. Ved å øke 
sikkerheten kan man enten redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse eller redusere 
konsekvensen av denne uønskete hendelse, eller begge deler. Da har man senket risikoen til et 
akseptabelt nivå. Denne ROS-analysen må ses i sammenheng med andre risikokartlegginger 
som utføres se Kapitel 2 og Tabell 1. Spesielt må hendelser som er vær- og klimarelaterte ses 
i sammenheng med Geolog- og geoteknisk rapport og de øvrige kartlegginger prosjektet 
normalt har krav på å kartlegge risikoen på. Dette omfatter alle typer ras og flom. Risikoen 
ved vær- og klimarelaterte hendelser blir diskutert på HAZID-samlingen, men detaljer og 
anbefalte tiltak vil normalt gjenfinnes i fagrapportene skrevet av Geolog, Geoteknikere og 
Hydrolog/NVE. 

 

5 Metode 
En generell metode for risikovurderinger i fem trinn ble brukt. Metoden bygger på HAZID 
(HAZard IDentification), som er en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse.  

HAZID innebærer en risikogjennomgang av analyseobjektet på ulike nivåer i en gruppe med 
relevant kompetanse. Gjennomgangen foretas på minst to nivåer: 

1. En overordnet gjennomgang av hele prosjektet med tanke på å identifisere generelle 
risikofaktorer og deres bidrag til risiko. Hensikten er å kartlegge risikonivå og 
risikoprofil ved hele prosjektet som grunnlag for valg av hovedløsninger og 
identifisere elementer som bidrar til risiko og bør bearbeides. 

2. En mer detaljert gjennomgang av de enkelte elementene i planen for å kartlegge 
spesifikke risikofaktorer og optimalisere utformingen. Figuren under viser de fem 
trinnene i metoden som ble brukt for å gjennomføre risikovurderingen.  

Siden det er en viss forskjell på risikoanalyse og ROS-analyse er metoden en kombinasjon av 
HAZID og metode, retningslinjer og prosessveileder fra DSB, NVE og SVV. (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011), (Norges vassdrags- og energidirektorat 
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(NVE), 2011), (Statens vegvesen, 2011) og (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) (Statens 
vegvesen, 2018) 

 

           Figur 4 Generell metode for risikovurderinger (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) 

 

 ROS-analyser med hensyn til vær- og klimarelaterte hendelser 
ROS-analysen støtter metodisk seg til prosessveileder VD rapport nr. 29 (2011): «ROS-
analyser med hensyn til værrelaterte hendelser» (Statens vegvesen, 2011) Samt SVV rapport 
nr. 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare. Anbefalinger for innhold og gjennomføring 
av analysen i vegplanlegging (Statens vegvesen, 2018) 

Primært vil risikoanalyse av alle typer skred bli ivaretatt av geolog/geotekniske fagpersoner i 
SVV eller eksterne konsulenter. Risikoen vil bli diskutert på HAZID-samlingen ut fra hva 
fagpersoner har kartlagt, analysert og kommet med anbefalte tiltak på. Flom vil bli ivaretatt av 
prosjektet som må ha gjort vurderinger, ofte utfra anbefalinger fra NVE. Dette vil også bli 
diskutert på HAZID-samlingen. Det kan fremkomme nye opplysninger fra lokalkjente som er 
med på HAZID-samlingen som kan resultere i tiltak utover tiltak som allerede er foreslått av 
fagpersoner innen skred og flom. Det kan også resultere i ønske om mer detaljerte 
undersøkelser eller beregninger som et tiltak, anbefalt i denne rapporten. 
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6   Risikovurderingsprosessen 
Roar Andersen SVV tok initiativ til å få gjennomført en ROS-analyse av reguleringsplanen. 
 
Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens 
vegvesen (SVV). På møtet deltok følgende personer som er satt opp i tabell 2. Personene 
deltok med sine kunnskaper om området som vegsystemet skal bygges i, og sine 
fagkunnskaper i forhold til samfunnssikkerhet, vegprosjekter, trafikksikkerhet, bru, drift, og 
vedlikehold m.m. 
 
NAVN REPRESENTERER 
Henrik Wildenschild  SVV, Plan- og trafikk seksjonen  

Region nord.  
Prosessleder for denne ROS-analysen. Tromsø (regions 
ansatt, Veg- og transportavdelingen). 

Roar Andersen SVV, Planleggingsleder 
Roald Birkeli  SVV, Byggeleder, Drift og vedlikehold 
Marlene Landbakk SVV, Trafikksikkhetskoordinator (deltok primært ifm. 

opplæring som prosessleder for ROS-analyse) 
Arild Madsen SVV, Vegplanlegger 
Finn Eirik Rostad SVV, Brukompetanse 
Arild Hegreberg SVV, Prosjektleder 

Tabell 2 Deltakere på HAZID-samling, 19.04.2018 

HAZID-samlingene varte fra 08.30 – 14.30 

Salten Brann og Redning IKS var invitert men kunne ikke stille. 

Rapporten er skrevet av Henrik Wildenschild som også var prosessleder for HAZID-
samlingen. Forberedelse til HAZID-samlingen som innebærer gjennomgang av kart i som 
f.eks. Miljøstatus.no, Hjorteviltregisteret, NGI, NVE og SVV håndbøker), analyse av 
historiske trafikkulykker fra NVDB, m.m. er utført av Henrik Wildenschild. Alt av som var 
forberedt til HAZID-samlingen ble presentert på HAZID-samlingen.  
 
ROS-analysen baserer seg primært på deltakernes kompetanse og erfaringer og diskusjoner i 
gruppa. Gjennom diskusjonene ble det etablert et felles bilde av risiko ved de ulike løsningene 
i prosjektet som fremgår i denne rapporten. 
 
Prosessleder presenterte alle kart med faretema, de historiske trafikkulykker på HAZID-
samlingen. Dernest gikk vi gjennom datagrunnlag, sjekkliste, hendelses skjema og 
risikomatriser som er en del av denne rapporten.  
   
Utkast av rapporten vil bli sendt på epost til alle deltakere med mulighet for å kommentere 
innholdet. Bestiller Roar Andersen har ansvaret for distribusjon og har også ansvaret for en 
evt. publisering/offentliggjøring av rapporten. 
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 Vurderingskriterier  
Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i vegprosjekter i Statens vegvesen. De 
valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og normaler, 
Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i forhold til 
omgivelsene de skal fungere i.  
 
Nullvisjonens krav til sikre veger: 
 

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste 
for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi 
trafikantene nødvendig informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til 
ønsket fart gjennom linjeføring, utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å 
handle riktig og vanskelig å gjøre feil. 
 

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen 
skal ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være tilpasset 
vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. 

 
Det opereres med 3 ulike nivåer som sikrer 90 % overlevelsesgrad: 

- Gående og syklende, maks 30 km/t ved krysningspunkt  
- Sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss 
- Møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) 
- Utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) 

 
De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene 
og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra 
disse. En ROS-analyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil 
være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi kan akseptere.     
  
I arbeidet med ROS-analysen har gruppa tatt utgangspunkt i de foreliggende løsningene i 
forslaget til detaljreguleringsplanen, vurdert risiko ved disse og foreslått eventuelle 
risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i endelig byggeplan. Tiltakene dreier seg om å 
optimalisere utformingen av veganlegget med hensyn til risiko for trafikkulykker og risiko for 
skading av miljø. Gruppa har anslått sannsynligheter for ulike hendelser og kommet fram til et 
bilde av forskjellene i hyppighet og konsekvens av hendelsene. Sistnevnte kan variere fra 
rapport til rapport.  

6.1.1 Ny veg sammenlignet med gammel veg (generelt) 
Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har i forbindelse med kurs i virkningsberegning 
av trafikksikkerhetstiltak 11.09.13 opplyst forfatter følgende: Nye veger vil gjennomsnittlig 
redusere antallet ulykker med min. 30 %. Norske anslag ligger mellom 30 % og 50 %, mens 
en tysk undersøkelse sier 30 % sammenlignet med gamle veger i Tyskland. 
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6.1.2 Miljøvisjon 
I forberedelsene til Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det utarbeidet et tverretatlig forslag 
til miljøprofil for transportetatene. Dette arbeidet la grunnlaget for utarbeidelse av 
samferdselssektorens miljøvisjon: 

Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø.  

Dette innebærer at:  

• Ingen mennesker skal bli alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet  
• Det biologiske mangfoldet skal ikke reduseres eller skades vesentlig  
• Ingen viktige funksjoner eller områder i naturen skal skades vesentlig  
• Ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skal skades eller bli ødelagt 
 
I arbeidet med denne risikovurderingen har gruppa (HAZID-samlingen) og forfatter tatt 
utgangspunkt i de foreliggende løsningene i forslaget til detaljreguleringsplanen, vurdert 
risiko ved disse og foreslått eventuelle risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i endelig 
byggeplan. Tiltakene dreier seg om å optimalisere utformingen av veganlegget med hensyn til 
risiko for trafikkulykker og risiko for skading av miljø. Gruppa har anslått sannsynligheter for 
ulike hendelser og kommet fram til et bilde av forskjellene i hyppighet og konsekvens av 
hendelsene. Sistnevnte kan variere fra rapport til rapport. 

 Datagrunnlag 
Det er brukt div. plantegninger for prosjektet, Roar Andersen (SVV) har levert alle andre data 
som er opplyst. NVDB/STRAKS er brukt for å innhente opplysninger om ulykker på den 
eksisterende strekning. Andre data som for eksempel responstid for nødetatene fremkom på 
HAZID-samlingen. 
 

Tabell 3 Datagrunnlag 

DATAGRUNNLAG VEG   KOMMENTAR 

Veglengde  8370 m  

Kjørefeltbredde  3,25m x2 + 1m skulder på 
hver siden  

 

Trafikkvolum/årsdøgntrafikk 
ÅDT   

Dagens ÅDT= 1075 

År 2035 = 1160 

År 2050 = 1240 

Høy andel SDT ca. det 
dobbelt av ÅDT.  

Andel tungtrafikk Ca. 20 %  

Farlig gods Normal mengde farlig godt  
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ÅDT sesongvariasjoner Nesten dobbel SDT  

Hastighetsaspekter 90 km/t fartsgrense  

Ankomsttid for redningstjeneste 
(antatt utrykningstid etter alarm 
er mottatt) 

Politi:  

Fauske (nord) 

70 km / 57 min  

Mo i Rana (Sør)  

Ca. 106 km / 1t 37 min 

Brann:  

Rognan (nord)  

Ca. 43 km / 33 min 

Mo i Rana (sør) 

Ca. 106 km / 1t 37 min 

Ambulanse:  

Rognan (nord)  

Ca. 43 km / 33 min 

Mo i Rana (sør) 

Ca. 106 km / 1t 37 min 

Brukt Google Maps  

Avstand i km og normal 
kjøretid innafor 
fartsgrensen til Vikisbrua. 

Brann og Ambulanse er 
målt fra stasjon. 

For Politiet er avstand og 
tid fra Politistasjon men 
som kjent kan dette 
variere både i pluss og 
minus i forhold til 
patruljer og om det er 
natt/helg. 

Myke trafikanter Lite myke trafikanter som 
transporterer seg langs 
vegen, men mye utfart, bær, 
fiske, jakt turgåing samt 
mange hytter.  

 

 
 

 Ulykkes historikk  
Ulykkes historikk med personskade baserer seg på data fra 1977 – 2018 på eksisterende E6 i 
planområdet. Gamle ulykker er ikke alltid overførbar til dagens situasjon fordi kjøretøyene er 
blitt sikrere, flere bruker bilbelte og kjøreopplæringen blitt bedre og kravene i Statens 
vegvesen blitt strengere med tiden osv. Vegen og dets vegutstyr kan også ha blitt 
utbedret/oppgradert i løpet av årene. Men å bruke disse data er det beste verktøyet vi har til og 
predikere ulykkesbildet i fremtiden. Jeg vil trekke frem at det selvfølgelig kan bli et annet 
ulykkesbilde enn tidligere, likevel antas det å bli mindre antall ulykker og med lavere 
konsekvens.  
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Politiregistrerte personskadeulykker

Trafikkulykker 1977 – 2018 (ca. 40 år) (alle 
ulykker er personbil hvis annet ikke er nevnt)

30.04.2018

2010 juni 
Utforkjøring 1 LS

1992 sept. 
Møteulykke             
1 AS + 1LS

2010 juli 
Utforkjøring            
2 AS + 1LS

1986 des. 
Utforkjøring 1 LS

2012 sept. 
Utforkjøring 1 AS

1986 des. 
Utforkjøring 1 LS

2004 sept. 
Møteulykke 1 AS 

+4 LS
1993 nov. 

Utforkjøring 
varebil 1 AS

1996 des. tung 
MC Utforkjøring 2

AS

1989 jan. 
Møteulykke 1 AS

1978 aug. 
Møteulykke 1 MAS 

+ 1 MAS + 2LS

2013 mai 
Utforkjøring 1 LS

2013 okt. 
Møteulykke 2 LS

2009 aug. 
Utforkjøring 1 LS

2007 juli 
Forbikjøring 1 LS

1989 nov. 
Utforkjøring 2 LS

1979 sept. 
Utforkjøring 1 LS

2014 mai varebil 
Utforkjøring 1 

AS+ 2 LS
2005 nov. 

Utforkjøring 1 LS
1996 feb. tung MC 
Utforkjøring 1 LS 1991 okt. 

Utforkjøring 1 AS
1980 mai 

Utforkjøring 2 LS 2001 april  
Påkjøring bakfra v/ 

avkjørsel 2 LS

 

Figur 5 Politiregistrerte personskadeulykker 1977 - 2018. 
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30.04.2018

Personskadeulykker Lettere skadd (LS) Alvorlig skadd (AS) Meget 
alvorlig 
skadd (MAS)

Drept 
(D)

Påkjøring bakfra 

1 ulykke

x 1 ulykke 
(1 AS)

x x

Utforkjøring

16 ulykker

10 ulykker 

(15 LS totalt på alle utforkjøringer))

6 ulykker 

(8 AS totalt på alle utforkjøringer)

x x

Møteulykke 

5 ulykker

1 ulykke

(9 LS totalt på alle møteulykker)

3 ulykker

(3 AS totalt på alle møteulykker)

1 ulykker

(1 MAS totalt på 
alle 
møteulykker)

Kryss-/avsvings ulykke

1 ulykke (påkjøring 
bakfra ved avkjøring)

x 1 ulykke

(1 AS totalt på alle kryss/ 
avsvingsulykker)

x x

Myk trafikant påkjørt

0 ulykker

x x x x

Annet

1 ulykke (forbikjøring)

1 ulykke

(1 LS totalt på annet)

x x x

Totalt på skadegrad Totalt 1977 – 2018 = 24 lettere 
skadde

Totalt 1977 – 2018 = 13 alvorlig skadde Totalt 1977 –
2018 = 1 Meget 
alvorlig skadd

Totalt 
1977 –
2018 = 
ulykker

Politiregistrerte personskade trafikkulykker
1977- 2018 (ca. 40 år)

 

Figur 6 Politiregistrerte personskadeulykker 1977 - 2018 inkl. estimert underrapportering 
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30.04.2018

Ulykkestype Lettere skadd Alvorlig skadd Meget alvorlig skadd Drept

1. Påkjøring bakfra

Hvert 40. år
Hvert 20. år

Hvert. 40. år Hvert 40. år

Hvert 20. år

x

2. Utforkjøring

Hvert 2,5. år
Hvert 2. år

Hvert 4. år

Hvert 2. år

Hvert 6,6. år

Hvert 3.3. år

Hvert 40. år x

3. Møteulykke

Hvert 8. år
Hvert 6. år

Hvert 40. år

Hvert 10. år

Hvert 13,3. år

Hvert 8. år

Hvert 40. år

Hvert 20. år

x

4. Kryss/ avsvingsulykke

Hvert 40. år
Hvert 20. år

Hvert 40. år

Hvert 20. år

x x x

5. Myk trafikant påkjørt

x

x x x x

6. Annet

Hvert 40. år
Hvert 20. år

Hvert 40. år

Hvert 20. år

x x x

Politiregistrerte personskade trafikkulykker
1977- 2018 (ca. 40 år)
(Rød tekst er inkl. estimert underrapportering på 
bakgrunn av forskning fra TøI og erfaring)

 

Figur 7 Politiregistrerte personskadeulykker 1977 - 2018 inkl. estimert underrapportering 
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30.04.2018

RISIKOMATRISE LIV OG HELSE  

FREKVENS  
KONSEKVENS 

LETTERE 
SKADD 

HARDT 
SKADD 

DREPT FLERE 
DREPTE 

SVÆRT OFTE 
MINST 1 GANG 
PR ÅR 

    

OFTE  
MELLOM HVERT 
2-10 ÅR 

Utforkjøring. 
Møteulykke 
Utforkjøring. 

Utforkjøring. 
Utforkjøring. 
Møteulykke. 
Møteulykke 

  

SJELDEN 
MELLOM HVERT 
10-30 ÅR 

Kryss/avsving 
Annet 

Møteulykke. 

Påkjøring 
bakfra 

  

SVÆRT SJELDEN 
SJELDNERE ENN 
HVERT 30. ÅR  

Møteulykke. 
Annet 
(forbikjøring). 
Påkjøring 
bakfra. 

Kryss/ avsving 
(påkjøring 
bakfra). 

 

  

 

Politiregistrerte personskade trafikkulykker
1977- 2018 (ca. 40 år)
(Rød tekst er inkl. estimert underrapportering)

 

Figur 8 Historisk risikomatrise trafikkulykker med personskade inkl. estimert underrapportering 
 

STRAKS er Statens vegvesens registrerings- og rapporteringssystem for trafikkulykker. 
Systemet inneholder data fra politiets «Rapport om vegtrafikkuhell» og er det sentrale 
grunnlaget for det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i etaten. 

STRAKS skadegradsdefinisjoner: 

• Drept: En person som dør med en gang eller innen 30 dager som et resultat av en 
veitrafikkulykke. 

• Meget alvorlig skadd: Personer med skader som en tid truer pasientens liv eller som fører til 
varig mén. 

• Alvorlig skadd: Personer med større, men ikke livstruende skader. 

• Lettere skadd: Personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger 
sykehusinnlegging. 
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Det gjøres oppmerksom på at ulykker i NVDB/STRAKS er oppført med den alvorligste 
skadegrad for ulykken. F.eks. kan det være en drept og flere andre med lavere skadegrad, men 
det vil vises som en ulykke med skadegrad «Drept». Man kan da manuelt gå inn på hver 
ulykke og lese detaljer om hvor mange som er skadet og hvilken skadegrad de har. Samt 
mange andre opplysninger om ulykken som ulykkestype, føre, sikt osv. 

 

6.3.1 Underrapportering av personskadeulykker i vegtrafikken 
«Ifølge vegtrafikkloven skal trafikkulykker med betydelig personskade straks meldes til 
politiet. Politiet etterforsker ulykkene og rapporterer dem til Statistisk sentralbyrå 
(SSB) som utarbeider Norges offisielle statistikk over vegtrafikk-ulykker.  

Bare ca. 40 % av de personer som blir så alvorlig skadd at de oppsøker legevakt eller 
sykehus, er med i den offisielle statistikken.  

De øvrige 60 % av person-skadene får politiet ikke melding om. Underrapporteringen 
skyldes ikke uvitenhet hos trafikantene angående meldeplikten.  

Under-rapporteringen er spesielt stor blant barn, mindre alvorlige skadde personer, i 
ulykker med bare en skadd person, i ulykker om sommeren og ulykker på fylkes- og 
kommunale veger.  

Eneulykke på sykkel er også svært underrapportert. Resultatene av undersøkelsen er 
usikre da det er vanskelig å få oversikt over ulykker som ikke inngår i offisiell 
ulykkesstatistikk.» (Transport økonomisk institutt, 1995) 

 

6.3.1.1 Mørketall og datakvalitet 
«Det er kjent at det faktiske antall trafikkskadde i Norge er vesentlig høyere enn det 
som framgår av den offentlige statistikken.  

Mens politiet årlig rapporterer ca. 11 000 til 12 000 skadde, ligger antallet som 
behandles av landets helsetjeneste, på nærmere 40 000.  

Underrapporteringen gjør at vi får et skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen i 
landet, noe som i verste fall kan føre til feilprioriteringer. Undersøkelser viser at det 
først og fremst er ulykker med relativt lav skadegrad som ikke rapporteres, og at 
ulykker som involverer syklister og motorsyklister, er sterkest underrapportert.  

Registrerte antall sykkelulykker må korrigeres med en faktor på 7–8, ifølge 
Transportøkonomisk institutt (Transportøkonomisk institutt 2005), og med en enda 
høyere faktor ifølge andre undersøkelser.» (Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, 
2009) 
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7 Identifikasjon av sikkerhetsproblemer 

 Fremgangsmåte 
Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede 
hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Vi har også sett på risiko i forhold 
til miljø som støy og forurensning. Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske 
forhold og risikofaktorer for dette. Vi har diskutert hvert punkt i sjekklistene.  
 

 Hvilke uønskede hendelser kan skje? 
Det er vurdert ulike hendelser som satt i sjekklisten/ tabellen på neste side. 
 

7.2.1 Sjekkliste planlagt veg identifisering av risikoforhold 
X betyder at det ikke har vært mulig å angi sannsynlighet, konsekvens eller risiko fargekode 
eller at dette ikke er relevant. 4 Fargekoder for risiko er brukt («Risiko (farge)»), som viser 
om tiltak er nødvendig eller skal/bør vurderes. Der hvor feltene for sannsynlighet og 
konsekvens er grå er det fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å anslo dette. Det kan 
f.eks. være fordi det ikke er snakk om en hendelse som gjentar seg med ulik mellomrom, men 
f.eks. kun er mulig skjer under bygging av veganlegget eller tunnel. Dvs. enten blir temaet 
berørt eller ikke. Her er det mere hensiktsmessig å beskrive risiko med tekst enn å kvantifisere 
den.    
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Tabell 4 Sjekkliste planlagt veg. Identifisering og vurdering av risikoforhold 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Naturfare  
Sjekk også http://www.vegkart.no for de fleste naturfarer i tillegg til andre kart som er linket til på hvert punkt. 
Flere kartdatabaser henter sine data fra andre databaser, Miljøstatus.no henter alle sine kart fra andre databaser f.eks. fra NVE, NGU osv. 
Alle kart som er brukt i ROS-analysen skal legges som vedlegg i rapporten som f.eks. skjermdump. 
Generelt er det smart å ha lokalkjent driftspersonell med på ROS-analysen, men enkelte punkter er det kun de som kan svare på da det ikke 
finnes kart på enkelte temaer.  
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 
 
I geologisk rapport (50739-GEOL-01) er det laget en risikomatrise, denne samsvarer ikke med risikomatrise i ROS-analysen så derfor henvises 
til risikomatrisen i geologisk rapport. Denne er lagt som vedlegg i denne rapporten (ROS-analysen).  

 
Figur 9 Risikomatrise fra geologisk rapport med skredvurdering av alle typer skred. 
1. Jordskred 
http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
https://atlas.nve.no/ 
Se Jord- og flomskred 

Ja x x  I geologisk rapport med skredvurdering er faren 
for jord-/flomskred er vurdert tilfredsstillende 
liten.  
 
Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

2. Flomskred 
https://atlas.nve.no/ 
Se Jord- og flomskred 

Ja x x  I geologisk rapport med skredvurdering er faren 
for jord-/flomskred er vurdert tilfredsstillende 
liten.  
 
Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

3. Sørpeskred 
http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja x x  Det står i geologisk rapport at faren for 
sørpeskred er undersøkt. 
 
Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

4. Steinsprang eller steinskred 
http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja x x  I geologisk rapport står det:  
«Det er vurdert tilstrekkelig sikkerhet mht. 
steinsprang slik vegen er planlagt, stort sett langs 
dagens trasé, men med bredere grøfter.  
 
Tiltak: Hvis det er et masseoverskudd langs 
strekningen kan det vurderes å bygge en skredvoll 
som en ekstra sikring mot framtida skred.» 
 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig 

http://www.vegkart.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://atlas.nve.no/
https://atlas.nve.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
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Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

5. Fjellskred 
https://atlas.nve.no/ 

Nei x x  Iflg. geologisk rapport er det ingen fare for 
fjellskred på delstrekning 1 
 
Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

6. Snøskred 
http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja x x  I geologisk rapport står det: 
«For snøskred ligger kun et lite parti for 
delstrekning 1 ved profil 8250 innenfor 
utløpsområdet for aktsomhetskartet for 
snøskred…. 
Faren for snøskred er vurdert tilfredsstillende 
liten» 
 
Henviser til geologisk rapport (50739-GEOL-01) 
for øvrig informasjon og risikovurdering. 

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning 
av vegbanen. 
Ingen kart – Geoteknikker må 
rådføres. 

Ja    Utglidning er evt. relatert til elva eroderer. 
Henviser til punkt 10 «Flom i vassdrag» da 
tiltakene er sammenfallende mht. sikringsbehov. 
 
Se for øvrig NVE rapport for detaljert informasjon 

8. Kvikkleireskred 
http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
https://atlas.nve.no/ 
Se kvikkleire og marin grense 

Nei x x  Ingen funn i kart Miljøstatus.no /NVE 
 
Henviser for øvrig til geoteknisk rapport som ikke 
har funnet problemer med Kvikkleire. Området 
ligger også langt unna Marin grense. 

9. Undersjøiske skred, fare for 
utglidning av sjøbunn. 
Ingen kart – Geoteknikker må 
rådføres. 
 
 

Nei    Ikke relevant 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 
10. Flom i vassdrag 
(uregulerte/regulerte) 
http://www.miljostatus.no/kart/ 
https://atlas.nve.no/ 

Ja x x  I hydrologisk rapport fra NVE (B nr. 4-2016) står 
det: 
«Vannstanden ved en 200 års flom for ny vei er 
beregnet til å være 581,85 moh. ved profil 1590. 
Den nye veien ligger her på kote 582,96 moh. 
Virkningen av en fylling på venstre bredd forbi 
Rausteinbekken gir en økning på 60 cm. 
Vannstanden ved profil 1550 vil bli 582,20 moh., 
mens veibanen ligger på 585,59 moh.» 
 
Tiltak i NVE rapporten: 
 «Plastring med stein eller ved å bygge opp mur 
opp til nivå for 200 års flom. Ved plastring bør 
steinstørrelsen være 1 m. 
 
For Rausteinbekken anbefales det imidlertid å 
bygge mur med helning for eksempel 5:1 da man 
da sparer innsnevring av elva. Det må legges duk 

https://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://atlas.nve.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
https://atlas.nve.no/
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og/eller filtermasse bak. Muren bør forankres ved 
å føre gjennomgående spyd nedover lagene.»   
 
Tiltak: På ROS-analysen ble det diskutert at man i 
tillegg til anbefalt mur sprenger ut sideløp ved 
Rausrienbekken slik at det er mindre vannføring 
rett opp til vegen. Dette undersøkes nærmere i 
prosjekteringsfasen. Intern hydrolog rådføres.  
 
Henviser for øvrig til hydrologisk rapport fra NVE 
for ytterligere detaljer og risikovurdering.  

11. Flom i bekker 
http://www.miljostatus.no/kart/ 
https://atlas.nve.no/ 
Studer kart og finn bekker 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  Det er utført dimensjoneringsberegning i Notat 
Dimensjonering av stikkrenner, Ev.6 Sørelva-
Borkamo -2013101040-74, datert 02.07.2015 
 
Det er tatt hensyn til klimafaktor 1,3, C-faktorene 
(avrenningsfaktor) er økt med 30 % for N=200 iht. 
N200 
 
Tiltak: Intern hydrolog rådføres ang. 
prosjekteringsfasen slik at det sikres at de nyeste 
krav iht. klimaendringer tas hensyn til.  
 
Se notatet nevnt ovenfor for øvrig informasjon og 
beregninger. 

12. Oversvømmelse/           
overvann/dreneringssvikt 
https://atlas.nve.no/ 
Søk på «mektighet» i NVE atlas 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  Det er utført dimensjoneringsberegning i Notat 
Dimensjonering av stikkrenner, Ev.6 Sørelva-
Borkamo -2013101040-74, datert 02.07.2015 
 
Det er tatt hensyn til klimafaktor 1,3, C-faktorene 
(avrenningsfaktor) er økt med 30 % for N=200 iht. 
N200 
 
Tiltak: Intern hydrolog rådføres ang.  
prosjekteringsfasen slik at det sikres at de nyeste 
krav iht. klimaendringer tas hensyn til. 
 
Se notatet nevnt ovenfor for øvrig informasjon og 
beregninger. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 
13. Snøfokk 
Ingen kart - Driftspersonell som er 
lokalkjent bør rådføres. 

Ja x x  I Notat Geo E6 Sørelva – Borkamo forslag til sikring 
av planlagt vegtrasé mot drivsnø i Saltdal 
kommune. 50793-01. Står det: 
 
«Drivsnøproblemer oppstår i hovedsak når det 
blåser østlig vind over 15 m/s på strekking fra 
profil: 0 til profil ~ 2750… « 
 
Tiltak:  
«Generelt for drivsnøområdene: 
Der hvor planlagt vegtrasé legges utenfor 
eksisterende E6, anbefales det at eksisterende E6 

http://www.miljostatus.no/kart/
https://atlas.nve.no/
https://atlas.nve.no/
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fjernes, og terrenget jevnes ut i forhold til 
eksisterende terrenghelning. 
Alle fyllinger utformes fortrinnsvis uten bruk av 
rekkverk på de utsatte partiene. 
Skog nærmere enn 15 m bør fjernes. Skog med 
avstand > 20 meter til veg er en stor fordel. 
 
Profil 0-400 
Anbefalt løsning er å gjøre skråningen på høyre 
side mot elva, profil 0 – 150, slakere. Optimal 
skråning hadde vært 1:4 – 1:5. Da vegen her går i 
en alt for skarp kurve hadde det vært fordelaktig å 
legge vegen i en svakere kurve slik at rekkverk på 
høyre side eventuelt kan fjernes. 
 
Profil 400-1400 
Anbefaling: Ny E6 blir hevet betraktelig i forhold til 
eksisterende E6. Fyllinger i drivsnø område krever 
en spesiell utforming mht. form og rekkverk. 
Fylling på høyre side av vegen bør ikke ha en 
helning på mer enn 1:4. Viser til kap 5.3, Hb 285, 
for videre beskrivelse om utforming av fylling. 
 
Profil 1400 – 1700 
Anbefaling: Mellom profil 1400 og 1700 ligger 
planlagt E6 nær jernbanen. Her må den løftes til 
samme høyde som jernbanen med ca. 2 m for å 
unngå at snø kastes ned på vegbanen. Mellom 
profil 1550 – 1650, er det lansert et bruforslag 
med 70 m lengde. En bred bruplate kombinert 
med grusfylling over og rekkverk nede på vangen 
kan være en løsning, men blir kostbar. (Et 
tilsvarende eksempel fra Esturjåkka på fv98 i 
Finnmark ble vist på møtet i Bodø). 
 
Profil 1700 – 2250 
Anbefaling: Profil 1700 – 2250, ny E6 planlagt ved 
siden av eksisterende E6. Når ny E6 er ferdigstilt 
bør eksisterende E6 fjernes og terrenget jevnes ut. 
Profil 1930 – 2050, ta ut et sidetak/ bred grøft på 
10-15 m på høyre side av veg i grusrygg, for å gi 
lagringsplass for drivsnøen. I følge notat om 
massebalanse er det stort underskudd på 
prosjekterte masser. 
 
Profil 2250 – 2650 
Anbefaling: Flytt vegen innover mot venstre, det er 
bedre ut fra synspunkt fra drivsnøproblematikken 
med en brattere skråning på innsiden av vegen 
enn på utsiden. En løsning kan vare å ta inn 
skjæringen på innsiden av kurven med forslagsvis 
en gabion mur som støtte for løsmassene slik at 
man får et mindre utslag på utsiden av kurven.» 
 
Profil 4760 
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Anbefaling: Krysset bør utformes slik at 
brøytemaskinene kan fjerne brøytekantene. 
 
Henviser for øvrig til dette notatet for ytterligere 
informasjon. 
 
Tiltak: Rekkverk er en utfordring ifht. snøfokk. 
Ros-analysen anbefaler rørrekkverk, dette 
undersøkes nærmere ved prosjektering. Rekkverk 
mot elva må være dimensjonert for tunge kjøretøy. 

14. Bølger 
https://www.kartverket.no/sehavniva/ 
Ingen direkte kart på bølger, kun 
havnivå. 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

15. Stormflo 
https://www.kartverket.no/sehavniva/ 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

16. Vindutsatt (inkl. lokale forhold, 
f.eks. kastevind) 
http://www.Windfinder.com 
Velg sted (nærmeste målestasjon) – 
Forecast – Wind statistics – vindrose 
nederst på siden) 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  Se for øvrig punkt 13 Snøfokk. 
 
I notatet Geologisk rapport E6 Sørelva – Borkamo 
forslag til sikring av planlagt vegtrasé mot drivsnø 
i Saltdal kommune. 50793-01er det i vedlegget 
vindrose. Som gjengis her: 

 
 

17. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, særlig lave broer) 
https://www.nve.no/hydrologi/is-og-
vanntemperatur/isforhold-i-
vassdrag/isproblemer-
generelt/#Isgang 
Ingen kart  
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  I rapport hydrologisk fra NVE (B nr. 4-2016) er det 
ikke nevnt noe om isgang. Vi antar at hvis dette 
var en stor fare ville NVE ha kommentert det. 
 
ROS-analysen er bekymret for isgang spesielt ved 
Rausreinbekken og ved Viskisbrua.  
 
Tiltak: Prosjektet tar kontakt med NVE og eller 
intern Hydrolog ang. isgang.  

18. Sandflukt 
Ingen kart  
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

19. Store nedbørsmengder, intens 
nedbør. 
https://atlas.nve.no/ 
Velg:  

Ja x x  Se punkt 12. Oversvømmelse overvann/ 
dreneringssvikt. 
 

https://www.kartverket.no/sehavniva/
https://www.kartverket.no/sehavniva/
http://www.windfinder.com/
https://www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur/isforhold-i-vassdrag/isproblemer-generelt/#Isgang
https://www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur/isforhold-i-vassdrag/isproblemer-generelt/#Isgang
https://www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur/isforhold-i-vassdrag/isproblemer-generelt/#Isgang
https://www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur/isforhold-i-vassdrag/isproblemer-generelt/#Isgang
https://atlas.nve.no/
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• Nedbørsfelt og elvenet 
• Mektighet – infiltrasjonsevne 

Det er tatt hensyn til klimaendringer i disse 
beregninger.  
 
Tiltak: Intern hydrolog rådføres ang.  
prosjekteringsfasen slik at det sikres at de nyeste 
krav iht. klimaendringer tas hensyn til. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Andre naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre (økt) risiko for: 
20. Isnedfall  
(primært relatert til skjæringer, 
tunnelportaler og under broer) 
Ingen kart. 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  Henviser til geotekniske rapporter hvor det er en 
rekke tiltak knyttet til skjæringer og sikring av 
disse.  
 
Disse tiltak i geoteknisk rapport samt avstand til 
vegbanen skal hindre at isnedfall er en fare for 
trafikken.  

21. Ustabil vegskjæring, nedfall fra 
skjæring. 
Ingen kart. 
Geoteknikker/geolog må rådføres i 
tillegg til Driftspersonell som er 
lokalkjent. 

Ja x x  Henviser til geotekniske rapporter hvor det er en 
rekke tiltak knyttet til skjæringer og sikring av 
disse.  
 
Disse tiltak og avstand til vegbanen skal hindre at 
nedfall fra skjæringer er en fare for trafikken. 

22. Skogbrann/lyngbrann 
Ingen direkte kart, finn skog på 
ortofoto/satellittfoto. 
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja x x  Det er skog i området, det er nært elva så vi antar 
at dette området ikke er spesielt utsatt for ekstrem 
tørke. Dessuten vil 6 m med sikkerhetssone gjøre 
at ingen trær står rett ved siden av vegen. 

23. Radon i grunnen (har som regel 
kun betydning for bygninger) 
http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei x x  Ingen bygninger nært vegen blir berørt i vesentlig 
grad. Det er dessuten moderat til lav mengde 
radon i kart fra NGU.  

24. Annen naturfare 
(spesifiser) 

Nei     

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Infrastruktur 
25. Omkjøring (omkjøringsmulighet) 
http://www.vegkart.no 

Ja   Omkjøring via Sverige eller Fv17. 
Mange timers omkjøring.  
 
Henviser til punkt 10 Flom i vassdrag, hvis elva 
gjør omfattende skader vegen kan vegen bli stengt 
i flere uker.  
 
Tiltak: se punkt 10 Flom i vassdrag 

26. Jernbane 
Generelle kart – datafil til GIS finnes 
her: 
https://kartkatalog.geonorge.no/   

Ja  På første del av strekningen ligger jernbanen rett 
ved siden av vegen.  
 
Ved bygging må vi ikke komme nærmere enn 
dagens veg ligger iflg. Bane NOR.  
 
Tiltak: Der hvor det er mulig at kjøretøy kan kjøre 
utfor å treffe jernbanesporet bør det sikres med 
rekkverk dimensjonert for tunge kjøretøy eller 
annen barriere.  
 

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.vegkart.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/%20metadata/%20bane-nor/jernbane-banenettverk
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Byggeaktiviteten må avklares i SHA-plan i samråd 
med Bane NOR. 

27. Havneanlegg, kanaler, vannvei 
Generelle kart – datafil til GIS finnes 
her: 
https://kartkatalog.geonorge.no/   

Nei  Ikke relevant 

28. Lufthavn 
Generelle kart – datafil til GIS finnes 
her: 
https://kartkatalog.geonorge.no/  

Nei  Ikke relevant 

29. Samfunnsviktige funksjoner som 
blir berørt (f.eks. brannstasjon, 
Politihus, sykehus osv.) 
Kun brannstasjoner ligger i 
kart/datafil til GIS på geonorge.no 

Nei  Ikke relevant 

30. Strømnettet (Sentralnett, 
Regionalnett, Distribusjonsnett, 
Sjøkabler, Transformatorstasjoner) 
https://atlas.nve.no/ 
Utbygd og ikke utbygd nettanlegg 

Ja  Distribusjonsnett nært vegen og krysser vegen ved 
Lønsdal.  
 
Det blir lagt en hensynssone rundt det området 
hvor høyspentmaster blir berørt.  
 
Tiltak: Det må undersøkes at en utforkjøring ikke 
kan ødelegger høyspentmaster.  

31. Vannkraft (både utbygd og 
potensiell utbygging) 
https://atlas.nve.no/ 
Vannkraft – Småkraft digital potensial 

Nei  Ikke relevant, ingen funn i kart hverken utbygd 
eller ikke utbygd ei heller potensiell småkraft. 

32. Vindkraft 
http://www.vindportalen.no 

Nei  Ikke relevant, ingen funn i kart hverken utbygd, 
under planlegging eller konsesjoner som er gitt. 

33. Tele- og datanett (inkl. 
mobilnettet) 

U-
sikkert 

 Undersøkes ved prosjektering. 
 
 

34. Vannforsyning (drikkevannskilder, 
vannforsyningsnettet og brønner) 
http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja  Ikke kommunal drikkevannskilde nært vegen, men 
det er i kart funnet mellom 5-10 fjellbrønner nært 
vegen.  
 
Tiltak: Brønner bør kartlegges ved reguleringsplan. 
Ved prosjektering bør brønner undersøkes ved å 
utføre tilstandsvurdering av brønner før bygging. 

35. Avløp- og kloakknettet og 
renseanlegg 

Nei  Ingen funn i kart 

36. Avfallsdeponi Nei  Ingen forurenset grunn /avfallsdeponi i området 
iht. kart 

37. Annet infrastruktur (angi hva)    
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Forurensning 
38. Forurensning i grunnen 
(eksisterende forurensning) 

Nei   Ingen forurenset grunn i området iht. kart 

39. Akutt eller permanent 
forurensning (byggeperioden og 
bruksperioden) 

Ja  Området ligger inne i sonen for vernet vassdrag.  
Det er ikke avgjort på nåværende tidspunkt hvor 
riggplass skal plasseres.  
 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/%20uuid/%2054b3f396-096d-433a-a8d7-8770e5b393d8
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/edddd150-1cec-4edb-90fd-06806c1f585d
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/0ccce81d-a72e-46ca-8bd9-57b362376485
https://atlas.nve.no/
https://atlas.nve.no/
http://www.vindportalen.no/Vindportalen/Vindkraft/Vindkraft-i-Norge/Kart-over-vindkraftprosjekter-i-Norge
http://www.miljostatus.no/kart/
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Tiltak: Man skal være obs på at riggplass nært 
bekk eller elv må gjøres med forsiktighet slik at 
lekkasjer fra maskiner eller drivstofftanker ikke 
renner rett ut i bekk eller elv. Her er det snakk om 
et vernet vassdrag.  
 
Hvis det blir massedeponi må det undersøkes at 
massene ikke inneholder betydelige mengder 
sulfidmineraler eller alunskifer som kan forurense 
elva.  
 
Utforkjøring sikres med rekkverk mot elva.  

40. Støv Nei  Lite boliger langs vegen, ikke by.  
41. Støy Nei  Lite boliger langs vegen. 

 
Det er utført støyberegning, det er behov for 
støyreduserende tiltak på ca. 16 hytter, det er 
snakk om lokal skjem ved hver enkelt hytte. 2 
hytter blir innløst.  

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

Ja  Hvis det blir massedeponi må det undersøkes at 
massene ikke inneholder betydelige mengder 
sulfidmineraler eller alunskifer som kan forurense 
elva og skade bla. fisk. 

43. Avløp fra tunnel drenering og vask 
av tunnel 

Nei  Ingen tunnel 

44. Annet forurensning     
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Miljø 
45. Vernet vassdrag Ja   Henviser til punkt 39 akutt forurensning og de 

tiltak som står der.  
46. Verneområde, nærhet/berøres Ja  Vernestatus – Naturreservat/Nasjonalpark. 

Fylkesmannen har ikke gitt spesielle føringer, 
verneområdet berøres i liten grad.  

47. Biologisk mangfold Nei  I notat «Vurdering av naturmangfold i 
reguleringsplan for Sørelva – Viskis» fra intern 
Biolog står det i konklusjonen:  
«Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av 
en slik karakter at kompenserende tiltak er 
aktuelt. Kostnader for å redusere miljøforringelse 
blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre 
Miljøplan.» 
 
ROS-analysen har ikke ytterligere kommentarer til 
notatet og henviser for øvrig til notatet som vil bli 
lagt inn i Planbeskrivelsen  

48. Spredning av fremmede skadelige 
arter (svartelisten), (er som regel kun 
relevant i anleggsfasen) 

Ja  Ingen funn i kart. 
 
I notat «Vurdering av naturmangfold i 
reguleringsplan for Sørelva – Viskis» fra intern 
Biolog står det:  
«Det er ikke skadelige, fremmede arter i området. 
Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre 
vesentlig skade på økosystem, naturtyper, 
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vegetasjon, flora, landskap og geologi. Føre‐var 
prinsippet i naturmangfoldlovens §9 kommer 
derfor ikke til anvendelse.» 
 
ROS-analysen har ikke ytterligere kommentarer til 
notatet og henviser for øvrig til notatet som vil bli 
lagt inn i Planbeskrivelsen 

49. Naturtyper av særlig interesse Ja  Det er funnet viktige naturtyper nært vegen i kart. 
Henviser for øvrig til biologisk mangfold rapport.  

50. Vannkvalitet (hav og vann) Ja  Vannkvalitet er i kategorien «God» i hele området 
iht. kart. 

51. Endring i terreng. (skogsbilveg, 
fjerning av store mengder vegetasjon 
som kan ha betydning 
drenering/jordras) 

Nei  Ingen betydelig risiko forbundet med prosjektet i 
denne sammenheng.  

52. Annet miljø Nei   
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Kultur 
53. Arkeologiske 
kulturminner/fortidsminne 

Ja   En del funn på arkeologisk lokalitet i området i 
kart. Det er snakk om noen samiske kulturminner 
som er automatisk fredet.  
Ved Viskisbrua er det en minnestein for soldater 
som ble skutt under andre verdenskrig.  
 
Tiltak: det må undersøkes nærmere hva disse 
registrerte kulturminner er for noe og om det må 
gjøres tiltak for disse. Spesielt der hvor det er 
planlagt parkering kan disse potensielt komme i 
konflikt.  
 
Det må også undersøkes om minnestein for 
soldater skal bestå og om den fortsatt skal være 
tilgjengelig.  

54. Kvalitet/omfang rekreasjonsareal Nei  Det blir foreslått 2-3 utfartsparkeringer i 
reguleringsplanen.  

55. SEFRAK-bygninger Ja  Ingen funn i planområdet 
56. Turstier Ja  Tursti (DNT) krysser vegen, den krysser over 

gangbrua over elva.  
 
Tiltak: siktforhold må undersøkes, og det må 
undersøkes nærmere om det skal lages tilrettelagt 
kryssingssted. TS-revisor bør rådføres. 

57. Friluftsområde, idrettsanlegg eller 
annen fritidsaktivitet som kan bli 
berørt. 

Ja  Svært viktig friluftsområdet på store deler av 
strekningen. Skigåing, bærplukking, jakt og fiske. 
m.m. Se punkt 56 ang. kryssing av veg.  

58. Annet kultur Nei   
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Omgivelser/naturressurser 
59. Farefulle forlatte installasjoner Nei   Ikke relevant 
60. Farefullt terreng, stup o.l. Ja  Tiltak: høye skjæringer i et viktig friluftsområde 

skal vurderes sikret mot fall. Dette vurderes 
nærmere ved prosjektering.  
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61. Landbruk/reindrift Ja Ikke 
ferdig 
av-
gjort 

Henviser til Konsekvensutredning av tema reindrift 
E Sørelva - Borkamo 2010177723.  
 
Tiltak er anbefalt i konsekvensutredningen så 
derfor henvises det i sin helhet til denne. Gjerde 
langs jernbanen er allerede etablert nylig. Det har 
vært tett dialog med reindriftsnæringen.  
Dialogen er pr. d.d. ikke avsluttet, tiltak er derfor 
ikke avgjort enda.  

62. Fiskeri og fiskeoppdrett Nei  Ikke relevant 
63. Skogsdrift Nei  Ikke relevant da det er for høyt over havet til at 

driver noen skogdrift. Det er dialog med Statskog.  
64. Annet Omgivelser/naturressurser Nei   
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Beredskap 
65. Fremkommelighet ved utrykning  
(Politi, Brann, ambulanse) 

Ja   Kun være aktuelt i byggeperioden, dette skal 
avklares med nødetater i SHA-plan.   

66. Annet beredskap Nei   
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
 Kommentar/Tiltak 

Sabotasje (*dette punktet skal unntas offentligheten, dvs. at det ikke skal omtales i ROS-analyse rapporten, men rapporteres til øverste 
ansvarlig for beredskap i SVV i RN) 
67. Spesielle utsatte mål i fredstid 
(f.eks. terror) 

Nei    

68. Spesielle utsatte mål i krigstid 
(bru, tunnel og fjelloverganger er 
typiske utsatte mål) 

Nei   

69. Annet Sabotasje Nei   
Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 
Kommentar/Tiltak 

Trafikkulykke 
70. Møteulykke Ja Lettere skadd Sjelden 10-

30 år 
 Det vill sannsynligvis bli bygd med forsterket 

midtoppmerking. 
 
Tiltak: Forsterket midtoppmerking anbefales av 
ROS-analysen og bør vurderes.  

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 
71. Påkjørsel bakfra Ja Lettere skadd Svært 

sjelden > 
30. år 

 Ingen tiltak nødvendig utover at TS-revisor bør 
vurdere siktforhold ved plassering av planlagt 
parkeringsplass til utfart. Dette er et krav ifm. TS-
revisjon, så ROS-analysen har ingen tiltak utover 
dette.  

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 
72. Utforkjøring Ja Lettere skadd Sjelden 10-

30 år 
 Rekkverk mot elva skal dimensjoneres for tunge 

kjøretøy med N2 rekkverk for å unngå drukning 
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Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

ved utforkjøring. Detter er et krav i HB N101 
uansett så ikke behov for tiltak ut over dette. 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 
73. Sidekollisjon (kryss, avkjørsel) Ja Lettere skadd Svært 

sjelden > 
30. år 

 Det blir flere offisielle avkjørsler, men det fjernes 
parkeringslommer og uoffisielle avkjørsler. Det blir 
etablert parkeringsplasser.  Det blir ikke 
kanalisering.  
 
Ingen tiltak nødvendig utover at TS-revisor bør 
vurdere siktforhold ved plassering av planlagt 
parkeringsplass til utfart og ved avkjørsler. Dette 
er et krav ifm. TS-revisjon, så ROS-analysen har 
ingen tiltak utover dette. 

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 
74. Påkjørsel av syklende eller 
gående. 
 
(Husk også Barne- og ungdomsskole, 
barnehage, sykehjem, eller annen 
institusjon som «huser» barn, eldre 
eller funksjonshemmede. Med tanke 
på trafikksikkerhet.) 

Ja Lettere skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

 Det er lite syklende og gående som beveger seg 
langs vegen. 
 
Ingen tiltak nødvendig utover at siktforhold m.m. 
undersøkes av TS-revisor der hvor tursti krysser 
vegen, dette ifm. pålagt TS-revisjon 

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 

75. Sykkelulykke (uten motorisert 
kjøretøy involvert) 

Ja Lettere skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

 Det er veldig lite folk som sykler her. 
 
Ingen tiltak nødvendig. 

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

76. Påkjørsel av dyr med fare for 
personskade (for eksempel. Elg, hjort, 
rein, hest, ku, sau m.m.) 

Ja Lettere skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

 Lite elg i dette område. Hvis det skulle bli litt elg 
her holder det med vanlig skilting med skilt 146.1 
 
Vi har ingen tilgang på data om påkjørsler av rein, 
dette kan evt. skiltes med skilt 146.2 hvis det i 
dialog med reindriftsnæringa skulle vise seg 
nødvendig. 

Hardt skadd Svært 
sjelden > 
30. år 

Drepte Svært 
sjelden > 
30. år 

Flere drepte x 
77. Brann i lett kjøretøy (kun relevant 
hvis andre personer enn de i 
kjøretøyet eller miljøet kan bli skadet, 
ellers vil ulykken falle inn under f.eks. 
møteulykke, utforkjøring osv.) (I 
tunnel er dette spesielt relevant, men 

Nei x x  Ikke spesielt relevant 
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blir også omtalt i egen risikoanalyse 
for tunnel) 
78. Brann i tungt kjøretøy (kun 
relevant hvis andre personer enn de i 
kjøretøyet eller miljøet kan bli skadet, 
ellers vil ulykken falle inn under f.eks. 
møteulykke, utforkjøring osv.) (I 
tunnel er dette spesielt relevant, men 
blir også omtalt i egen risikoanalyse 
for tunnel) 

Nei x x  Ikke spesielt relevant 

79. Trafikkulykke med farlig gods 
f.eks. ADR transport som kan skade 
miljø, mennesker eller materielle 
verdier. Slike ulykker skjer svært 
sjeldent pga. høyt sikkerhetsnivå med 
ADR transport, men kan være aktuelt 
pga. spesielle omgivelser eller et høyt 
antall ADR transporter i forhold til 
normalt. (I tunnel er dette spesielt 
relevant, men blir også omtalt i egen 
risikoanalyse for tunnel) 

Ja x x  Rekkverk mot elva skal dimensjoneres for tunge 
kjøretøy med N2 rekkverk slik at det ikke skjer 
utforkjøring i vernet vassdrag med ADR transport. 
Dette er et krav i HB N101 uansett så ikke behov 
for tiltak ut over dette.  

80. Standardsprang  
 

Ja x x  Skal vurderes i byggeplan.  

81. Trafikkulykke annet  
(angi hva) 

Nei     

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Annen risiko 
82. Annet Nei     
83. Annet Nei     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Svært ofte  
(Minst 1 gang pr. år) 

 
 
 

   

Ofte  
(1 gang hvert 2.-10. år) 

 
 
 

   

Sjelden  
(1 gang hvert 10-30. 
år) 

• Møteulykke 
• Utforkjøring 
 

   

Svært sjelden  
(Sjeldnere enn hvert 
30. år) 

• Påkjørsel bakfra 
• Sidekollisjon 
• Påkjørsel av myk 
trafikant  
• Sykkelulykke  
• Påkjørsel av dyr 

• Møteulykke 
• Påkjørsel bakfra 
• Utforkjøring 
• Sidekollisjon 
• Påkjørsel av myk 
trafikant  
• Sykkelulykke 
• Påkjørsel av dyr 

• Møteulykke 
• Påkjørsel bakfra 
• Utforkjøring 
• Sidekollisjon 
• Påkjørsel av myk 
trafikant  
• Sykkelulykke 
 • Påkjørsel av dyr 

 

 Lettere skadd Hardt skadd (alvorlig 
eller meget alvorlig 
skadd)  

Drept Flere drepte 

 

 

Tabell 5 Risikomatrise trafikkulykker. Risikomatrise med utgangspunkt i Håndbok V721 
«Risikovurdering i vegtrafikken» (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) 

Man skal være klar over at en risikomatrise har en problemstilling når det gjelder 
analyseobjektets lengde, desto korte vegstrekning desto færre antall ulykker vil skje og 
motsatt vil en mye lengre strekning ha oftere ulykker. Men det betyder ikke at man på en kort 
strekning har ubetydelig risiko, det er bare spørsmål hva man sammenligner med.  

Riskomatrise for miljø, systembrudd, skred og flom ble ikke tatt i bruk, da ingen hendelser 
var mulig å kvantifisere eller det ikke var aktuelt. Henviser til egen risikomatrise ang. skred 
som er lagt som vedlegg utarbeidet av skredeksperter.  

7.2.2 Medvirkende faktorer til de uønskede hendelsene 
Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette kan være 
uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og 
vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller 
omgivelser (barrieremangler) og så videre.  
 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig 
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8 Helhetlig risikobilde og risikoreduserende tiltak  

 Helhetlig risikobilde 
Risikobildet for prosjektet er en stor forbedring i forhold til dagens situasjon, både med tanke 
på trafikksikkerhet, naturfare m.m.. Ellers virker prosjektet godt planlagt og nesten all risiko i 
denne sammenheng var undersøkt av fagpersonell som har skrevet fagrapporter i forkant av 
denne ROS-analysen. 

 

Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig, som samtidig er 
samfunnsøkonomisk forsvarlige/realistiske. Forslag til tiltak er HAZID-samlingens vurdering, 
formulert av forfatter av rapporten. I tabell 6 listes anbefalte tiltak opp både fra ROS-
analysen.  

Tiltak 
nr. 

Tema Hendelse / sikkerhetsproblem 

 

ROS-analysens anbefalte tiltak 

1 Skred 4. Steinsprang eller steinskred Hvis det er et masseoverskudd langs strekningen 
kan det vurderes å bygge en skredvoll som en 
ekstra sikring mot framtida skred.» 

2 Skred 7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av 
vegbanen. 

Utglidning er evt. relatert til elva eroderer. 
Henviser til punkt 10 «Flom i vassdrag» da 
tiltakene er sammenfallende mht. sikringsbehov. 

3 Flom 10. Flom i vassdrag Tiltak i NVE rapporten: 
 «Plastring med stein eller ved å bygge opp mur 
opp til nivå for 200 års flom. Ved plastring bør 
steinstørrelsen være 1 m. 
 
For Rausteinbekken anbefales det imidlertid å 
bygge mur med helning for eksempel 5:1 da man 
da sparer innsnevring av elva. Det må legges duk 
og/eller filtermasse bak. Muren bør forankres ved 
å føre gjennomgående spyd nedover lagene.»   
 
Tiltak: På ROS-analysen ble det diskutert at man i 
tillegg til anbefalt mur sprenger ut sideløp ved 
Rausrienbekken slik at det er mindre vannføring 
rett opp til vegen. Dette undersøkes nærmere i 
prosjekteringsfasen. Intern hydrolog rådføres. 
 

4 Flom 11. Flom i bekker Intern hydrolog rådføres ang. prosjekteringsfasen 
slik at det sikres at de nyeste krav iht. 
klimaendringer tas hensyn til. 
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5 Flom 12. Oversvømmelse/           
overvann/dreneringssvikt 

Intern hydrolog rådføres ang. prosjekteringsfasen 
slik at det sikres at de nyeste krav iht. 
klimaendringer tas hensyn til. 

6 Uvær 13. Snøfokk Se i sjekklisten. 7 tiltak 
 
Rekkverk er en utfordring ifht. snøfokk. ROS-
analysen anbefaler rørrekkverk, dette undersøkes 
nærmere ved prosjektering. Rekkverk mot elva må 
være dimensjonert for tunge kjøretøy. 

7 Uvær 17. Isgang Prosjektet tar kontakt med NVE og eller intern 
Hydrolog ang. isgang. 

8 Uvær 19. Store nedbørsmengder, intens nedbør. Intern hydrolog rådføres ang.  prosjekteringsfasen 
slik at det sikres at de nyeste krav iht. 
klimaendringer tas hensyn til. 

9 Andre naturfare 20. Isnedfall Henviser til geotekniske rapporter hvor det er en 
rekke tiltak knyttet til skjæringer og sikring av 
disse. 

10 Andre naturfare 21. Ustabil vegskjæring, nedfall fra 
skjæring. 

Henviser til geotekniske rapporter hvor det er en 
rekke tiltak knyttet til skjæringer og sikring av 
disse. 

11 Infrastruktur 25. Omkjøring (omkjøringsmulighet) Omkjøring via Sverige eller Fv17. 
Mange timers omkjøring.  
 
Henviser til punkt 10 Flom i vassdrag, hvis elva gjør 
omfattende skader vegen kan vegen bli stengt i 
flere uker. 

12 Infrastruktur 26. Jernbane Der hvor det er mulig at kjøretøy kan kjøre utfor å 
treffe jernbanesporet bør det sikres med rekkverk 
dimensjonert for tunge kjøretøy eller annen 
barriere.  
 
Byggeaktiviteten må avklares i SHA-plan i samråd 
med Bane NOR. 

13 Infrastruktur 30. Strømnettet Det blir lagt en hensynssone rundt det området 
hvor høyspentmaster blir berørt.  
 
Det må undersøkes at en utforkjøring ikke kan 
ødelegger høyspentmaster. 

14 Infrastruktur 34. Vannforsyning Ikke kommunal drikkevannskilde nært vegen, men 
det er i kart funnet mellom 5-10 fjellbrønner nært 
vegen.  
 
Brønner bør kartlegges ved reguleringsplan. Ved 
prosjektering bør brønner undersøkes ved å utføre 
tilstandsvurdering av brønner før bygging. 

15 Forurensning 39. Akutt eller permanent forurensning Man skal være obs på at riggplass nært bekk eller 
elv må gjøres med forsiktighet slik at lekkasjer fra 
maskiner eller drivstofftanker ikke renner rett ut i 
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bekk eller elv. Her er det snakk om et vernet 
vassdrag.  
 
Hvis det blir massedeponi må det undersøkes at 
massene ikke inneholder betydelige mengder 
sulfidmineraler eller alunskifer som kan forurense 
elva. 

16 Forurensning 42. Farlige masser (f.eks. alunskifer og 
sulfidmineraler) 

Hvis det blir massedeponi må det undersøkes at 
massene ikke inneholder betydelige mengder 
sulfidmineraler eller alunskifer som kan forurense 
elva og skade bla. fisk. 

17 Kultur Arkeologiske kulturminner/fortidsminne Det må undersøkes nærmere hva disse registrerte 
kulturminner er for noe og om det må gjøres tiltak 
for disse. Spesielt der hvor det er planlagt 
parkering kan disse potensielt komme i konflikt.  
 
Det må også undersøkes om minnestein for 
soldater skal bestå og om den fortsatt skal være 
tilgjengelig. 

18 Kultur/trafikksikkerhet 56. Turstier Tursti (DNT) krysser vegen, den krysser over 
gangbrua over elva.  
 
Tiltak: siktforhold må undersøkes, og det må 
undersøkes nærmere om det skal lages tilrettelagt 
kryssingssted. TS-revisor bør rådføres. 

19 Omgivelser/ 
naturressurser 

60. Farefullt terreng, stup o.l. Høye skjæringer i et viktig friluftsområde skal 
vurderes sikret mot fall. Dette vurderes nærmere 
ved prosjektering. 

20 Omgivelser/ 
naturressurser 

61. Landbruk/reindrift Henviser til Konsekvensutredning av tema reindrift 
E Sørelva - Borkamo 2010177723.  
 
Tiltak er anbefalt i konsekvensutredningen så 
derfor henvises det i sin helhet til denne. Gjerde 
langs jernbanen er allerede etablert nylig. Det har 
vært tett dialog med reindriftsnæringen.  
Dialogen er pr. d.d. ikke avsluttet, tiltak er derfor 
ikke avgjort enda. 

21 Beredskap 65. Fremkommelighet ved utrykning  
(Politi, Brann, ambulanse) 

Kun være aktuelt i byggeperioden, dette skal 
avklares med nødetater i SHA-plan.  

22 Trafikkulykke 70. Møteulykke Forsterket midtoppmerking anbefales av ROS-
analysen og bør vurderes. 

23 Trafikkulykke 79. Trafikkulykke med farlig gods f.eks. 
ADR transport 

Rekkverk mot elva skal dimensjoneres for tunge 
kjøretøy med N2 rekkverk slik at det ikke skjer 
utforkjøring i vernet vassdrag med ADR transport. 

Tabell 6 Risikoevaluering og tiltaksoversikt  
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Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av 
andre ting som er nevnt andre steder i rapporten. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet 
eller nye opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv. 

Henrik Wildenschild 09.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes 
 
 

Tiltak skal vurderes 
 
 

Tiltak nødvendig 
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10 Vedlegg 
Alle vedleggene ble presentert på HAZID-samlingen og er en del av analysegrunnlaget. 

  

Sitat fra kap. 3.4 Steinsprang, jord- og 
flomskred og snøskredfare

Det er registrert kun ett tilfelle med jord-løsmasse skred like 
over vegen mellom Nystadnes og Borkamo høsten 2002. Dette 
har mest sannsynlig sammenheng med lokalt sår i 
løsmasseskjæringen.

Disse opplysningen bekreftes av lokalkjent driftsentreprenør 
av vegen.

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Sitat fra kap. 3.4.2 Jord- og flomskred 

● For jord- og flomskred ligger et parti i strekning 1 og deler 
av strekning 3 innenfor aktsomhetsområdet, se vedlegg 5. 
Løsmassene i fjellskråningen er hovedsakelig tidligere 
skredmateriale. Ved Trollnesåga mellom Stornes og 
Masternes er det et part i med tynt morenedekke se 
løsmassekart i vedlegg 4. 

● I terrenget er det få/ingen spor etter jord-/flomskred. 
Området er drenert via markerte bekker som er naturlig 
plastret. Ingen tegn til stor massetransport langs disse 
bekkene. Området er nedbørfattig, selv om en del vann vil 
forekomme ved snøsmelting. Faren for jord-/flomskred er 
vurdert tilfredsstillende liten.

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018

 

  

Sitat fra kap. 3.4.1 Steinsprang
● Ingen del av strekning 1 kommer innenfor aktsomhetsområder for 

steinsprang. Langs strekning 3 ligger store deler av den planlagte 
vegtraseen i randområdet for utløp av steinsprang/fjellskred.

● Det store fjellskredet fra år 2002 ved pel 16500 vurderes som en 
ytterbegrensning av steinsprang/fjellskred. Skredet består både av 
fast fjell og tidligere skredmateriale/ forvitringsmaterialer i 
fjellsiden.

● Det er vurdert tilstrekkelig sikkerhet mht. steinsprang slik vegen er 
planlagt, stort sett langs dagens trasé, men med bredere grøfter. 
Hvis det er et masseoverskudd langs strekningen kan det vurderes 
å bygge en skredvoll som en ekstra sikring mot framtida skred.

● For hele strekningen gjelder at for eventuelle mindre ustabiliteter i 
forbindelse med etablering av bergskjæring vil dette bli ivaretatt 
under anlegget. Eksempelvis stabilisering av løsmasser og/eller 
steinblokker over skjæringskanten.

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Sitat fra kap. 3.4.3 Snøskred

● For snøskred ligger kun et lite parti for delstrekning 1 ved 
profil 8250 innenfor utløpsområdet for aktsomhetskartet 
for snøskred. For delstrekning 3 ligger hele traséen 
innenfor utløpsområdet for aktsomhetskartet for snøskred, 
se vedlegg 5. Den stedvis bratte fjellsiden er ikke typisk 
løsneområder for snøskred. Enten er det bratte flog, der det 
ikke legger seg snø, eller slakere skråning med 
skogbevokst overflate. Området er generelt nedbørfattig og 
det er ikke påvist tegn til snøskredaktivitet. Ingen snøskred 
er rapportert inn. 

● Faren for snøskred er vurdert tilfredsstillende liten.

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 4 - 1 av 2 - Løsmassekart med marin grense 
Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 4 - 2 av 2- Løsmassekart med marin grense  

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 - 1 av 2 - Aktsomhet steinsprang

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 - 2 av 2 - Aktsomhet steinsprang

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 – 1 av 2 - Snøskred

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 – 2 av 2 - Snøskred

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 – 1 av 2 – Aktsomhet Jord- og flomskred

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 5 – 2 av 2 – Aktsomhet Jord- og flomskred

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Vedlegg 9 Forslag til risikoakseptkriterier for skredhendelser på veg. 

Vegdirektoratets risikomatrise beskriver antall skredhendelser som kan 
aksepteres i forhold til trafikkmengden (ÅDT).

Geologisk rapport med skredvurdering

30.04.2018
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Geoteknisk rapport for profil 0 til 5450

30.04.2018

Sitat fra rapporten: 

Ingen spesielle geotekniske tiltak 
anses nødvendige for dette område.
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Miljøstatus.no /NVE 
Kvikkleire

30.04.2018
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Miljøstaus.no /NVE
Flom - aktsomhet

30.04.2018
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Sitat fra kap. 6 Konklusjon
Hydrologisk rapport NVE 

30.04.2018
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Sitat fra notat Dimensjonering av stikkrenner, Ev.6 Sørelva-
Borkamo -2013101040-74, datert 02.07.2015 

Flom i bekker og drenering

30.04.2018

Det er utført dimensjonering av stikkrenner for alle nedbørsfelt i størrelsesorden 
0,7-5 km2 som krysser planlagt ny Ev. 6 Sørelva-Borkamo. Dimensjoneringen er 
utført med den rasjonelle formel (kap. 405 i Hb018) med IVF-kurve for Øvre saltdal
med 200 års gjentaksintervall (hentet fra eklima.no), klimafaktor 1,3 og 
feltparametere beregnet med programmet Lavvann fra NVE. Utskrifter av 
feltparametere fra Lavvann for de beregnede nedbørsfeltene er vist i vedlegg 1.

Stikkrenner som leder bekker/ mindre vannveger gjennom vegen som ikke er 
omtalt i dettet notatet planlegges med dimensjon 800 mm. Stikkrenner som kun 
skal lede mindre vannmengder fra sidearealer, veg- og grøftevann der det ikke er 
tydelige vannveger planlegges med dimensjon 600 mm. Felt over 5 km2 er 
flomberegnet av NVE.
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Sitat fra notat Dimensjonering av stikkrenner, Ev.6 
Sørelva-Borkamo -2013101040-74, datert 02.07.2015 

Flom i bekker og drenering

30.04.2018

Det er gjort noen vurderinger ang. dimensjoneringen:

 Det er ikke tatt spesielle hensyn til regn på fro sen mark eller snøsmelting i beregningen. 
Det er imidlertid flere sikkerhetsfaktorer bygd inn i beregningen slik som klimafaktor og 
økning av C-faktorer som forklart under. Det bør likevel vurderes konsekvensen av regn 
på frosset mark/snøsmelting for å vurdere/planlegge alternative vannveger ved slike 
hendelser slik at vegen ikke blir skadet.

 I den rasjonelle formal skal det benyttes en klimafaktor med verdi 1,0 og oppover. I hvert 
prosjekt må det tas standpunkt til hva denne skal være. Velger å sette klimafaktor til Kf=1,3.

 C-faktorene (avrenningsfaktor) er økt med 30 % for N=200 iht. N200 opp til maks faktor 
0,95. Det er brukt litt forskjellige C-faktorer på de forskjellige felt ut fra overflatetype og 
helning på nedbørsfeltene.

 Anbefalte dimensjoner på stikkrenner baseres på 10 ‰ lengdefall. Eventuelt større eller 
mindre fall vil gi endret kapasitet og dimensjonene kan da revurderes.

 Det er valgt å tillate kun 80 % fylling av rør da 100 % fylling ikke er mulig å oppnå.
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Miljøstatus.no / NVE
Nedbørsendringer frem til 2100

30.04.2018
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Miljøstatus.no / NORKLIMA
Sårbarhet for klimaendringer

30.04.2018
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Miljøstatus.no /NGU
Radon

30.04.2018
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Miljøstatus.no /NVE
Kraftledninger 

30.04.2018
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Miljøstatus.no / NVE
Vannkraft

30.04.2018

 



62 

 

  

Miljøstatus.no / NVE
Vindkraft

30.04.2018
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Miljøstatus.no / NGU 
Grunnvann

30.04.2018
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Miljøstatus.no / Miljødirektoratet
Forurenset grunn /avfallsdeponi

30.04.2018
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NVE
Akutt forurensning /vernet vassdrag

30.04.2018
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NVE / Miljødirektoratet
Vernestatus – Naturreservat/Nasjonalpark 

30.04.2018
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Miljøstatus.no / Miljødirektoratet / 
Artsdatabanken

Arter

30.04.2018

 



68 

 

  

Miljøstatus.no / Miljødirektoratet / 
Artsdatabanken

Fredete arter

30.04.2018
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Miljøstatus.no / Miljødirektoratet / 
Artsdatabanken

Truede arter

30.04.2018
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Miljøstatus.no 
Fremmede arter

30.04.2018
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Miljøstatus.no / Miljødirektoratet
Viktige naturtyper

30.04.2018
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Miljøstatus.no / NVE
Vannkvalitet

30.04.2018
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Miljøstatus.no 
Kulturminner

30.04.2018
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Miljøstatus.no
SEFRAK-bygninger

30.04.2018
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Miljøstatus.no /DNT
Turstier

30.04.2018
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Miljøstatus.no / Miljødirektoratet
Viktige friluftsområder

30.04.2018
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Hjorteviltregisteret.no
Viltpåkjørsler

30.04.2018
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Oversiktskart

Delstrekning 1 Sørelva (profil: 0) – Viskis (Profil: 8300)

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 0 – profil: 750
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 750 – profil: 1500

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 1500 – profil: 2250

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 2250 – profil: 3000

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 3000 – profil: 3750

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 3750 – profil: 4500

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 4500 – profil: 5250

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 5250 – profil: 6000

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 6000 – profil: 6750

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 6750 – profil: 7500

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 7500 – profil: 8250

30.04.2018
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C-tegninger - E6 Sørelva – Viskis Profil: 8250 – profil: 9000

30.04.2018
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