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1 Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

1.1 Bestilling 
 
Det er i Plan- og bygningsloven stilt krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jf.  

§ 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. 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. 
 

1.2 Metode 
 
HAZID (hazard identification) er en kvalitativ risikoanalyseteknikk som er lagt til grunn for 
risikovurderingen. Det ble gjennomført en samling der deltakerne representerte bred faglig 
kunnskap. Metoden omfatter 5 trinn: 
 
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Beskrive hvilke mulige/potensielle hendelser/farer kan 
inntreffe og hvorfor. 
3. Vurdere risiko. Vurdere hvor ofte de uønskede hendelsene kan inntreffe (sannsynlighet) og 
konsekvensen av hendelsen. 
4. Foreslå tiltak. Foreslå effektive risikoreduserende tiltak og vurdering av risiko etter tiltak. 
5. Dokumentere. Beskrive resultater av vurderingen og datagrunnlag (kildeliste). 
 
Analysen er gjennomført etter veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging 
av risiko og sårbarhet (desember 2011) fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap). 
 

1.3 Prosess 
 
Følgende personer deltok på ROS-analysen,  sted: Bodø prosjektkontor dato: 16.2.2016 
Bjørn Tore Olsen, Planleggingsleder, Statens vegvesen 
Trond Harborg, Trafikksikkerhet, Statens vegvesen 
Knut Sjursheim, Prosjektleder, Statens vegvesen 
Tor Karlsen, Planlegger, Statens vegvesen 
Viggo Aronsen, Geolog, Statens vegvesen 
Eirik Stendal, Sørfold kommune 
Arild Sleipnes, Geotekniker, Statens vegvesen (med på deler av møtet på video) 
Knut Hågensen, Statens vegvesen, prosessveileder 
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Deltakerne i samlingen representerte bred faglig kunnskap innenfor fagområdene som 
omfattes av ROS-analysen. Vurderingen foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samla 
kompetansen denne gruppa besitter. 

1.4 Formål 
 
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. 
 

2 Analyseobjektet 
 

2.1 Beskrivelse og avgrensing 
 
Strekningen Megården‐Mørsvikbotn er en 52 km lang del av E6 i Sørfold kommune i 
Nordland. Strekningen inngår i transportaksene Fauske – Sortland og Fauske – Narvik, og har 
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 1200 og en tungtrafikkandel på ca. 25 %. E6 er eneste 
innenlands forbindelse mellom de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, og 
har en viktig funksjon som gjennomgående transportåre for næringsliv og bosetting i Nord‐
Norge. På strekningen er det 16 vegtunneler med samlet lengde på ca. 18,5 km. 
 
Statens vegvesen er i gang med å regulere ny trasé for E6 gjennom Sørfold i Nordland. 
Dagens 16 tunneler på strekningen mellom Megården nord for Fauske og Mørsvikbotn 
oppfyller ikke kravene for minimum sikkerhetsnivå i tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene 
er smale og strekningen har generelt dårlig standard med dårlig geometri og mange 
stigninger. Sikkerhetsutrustningen i mange av tunnelene er mangelfull. 
 
Det er gjennomført KVU (konseptvalgutredning) for å utrede løsninger for utbedring av 
vegstrekningen. Regjeringen har bestemt at videre planlegging av ny E6 gjennom Sørfold 
skal ta utgangspunkt i konseptet med ei bru over Leirfjorden og bygging av helt nye 
tunneler. Hele vegprosjektet er ca. 45 km langt. Det omfatter 11 tunneler med en lengde på til 
sammen nesten 22 km. 
Ny veg planlegges etter dimensjoneringsklasse H3, tofelts veg  med fartsgrense 90 km/t 
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Oversiktskart som viser ny veglinje. 
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3 Kartlegging av potensielle hendelser/forhold og 
vurdering av risiko 

 

3.1 Sjekkliste over mulige/potensielle hendelser/forhold 
 
ROS-Sjekkliste fra «GIS i samfunnsplanelegging» ble brukt for å kartlegge hvilke 
risikoforhold som er aktuelle for denne ROS-analysen. Ut fra resultatet av denne 
kartleggingen ble det så definert hvilke uønskede hendelser eller forhold som bør undersøkes 
nærmere mht. til risiko- og sårbarhet i planområdet. Dersom vi vurderer at dette er relevant, 
må vi foreta en nærmere analyse eller utredning av hendelsen/forholdet og foreslå tiltak og 
eller oppfølging i reguleringsplan, anleggsfasen og etter utbygging (drift- og vedlikehold). 
 

NATURRISIKO Problemstillinger:   Kommentar 

Skred/Ras/ustabil grunn 
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell) 

Utgjør fare for ras, flom osv. så stor 
fare at arealer ikke bør bebygges? Bør 
det stilles krav om spesielle tiltak ved 
bygging, f.eks. sikring av kjellere mot 
oversvømming? 
Planlegges ny utbygging i områder der 
veinettet er utsatt for ras eller flom, slik at 
bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder? 
Vil ras utgjør noe fare for planlagte 
kraftlinjer, hovedvannledninger eller 
annen ny infrastruktur. 

Arealene bør kunne 
bebygges såfremt en tar 
nødvendige hensyn til 
naturrisikoen. 

Flom i vassdrag  
Stormflo Flom og Stormflo-Ja 
Vind-/ekstremnedbør Vind- hengebrua over 

Leirfjorden/ved Eiavatn 
Omlegging av kraftlinjer  
Vannledning i Sildhopen 

Skog/lyngbrann Er det fare for omliggende bebyggelse? Ikke spesielt utsatte områder  
Radon Planlegges utbygging i områder der det har 

vært registrert høye verdier av radon i 
grunn/bygninger? 

 

VIRKSOMHETSRISIKO  
Virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon 

Ved planer om utbygging i nærheten av 
slike anlegg må risiko vurderes: Er ny 
utbygging i området forsvarlig? 
Vil ny utbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende anleggs 
mulighet for videreutvikling? 
Ved etablering av ny virksomhet som utgjør 
brannrisiko: er det bebyggelse i nærheten 
med spesielt stor fare for brannspredning 
(f.eks. tett trehusbebyggelse)? 

Nei 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen 
akutt forurensing 

Er utbygging i nærheten forsvarlig? 
Vil ny utbygging i nærheten 
legge begrensninger på 
eksisterende virksomhet? 

Nei 

Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 11 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt

Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 11 pkt

Formatert tabell

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (nynorsk)

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (nynorsk)

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (nynorsk)

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (nynorsk)

Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 11 pkt,
Norsk (nynorsk)

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 11 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt, Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 11 pkt
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Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i 
forhold til vanlig bebyggelse og spesielt 
sårbare objekter, f.eks. barnehager. 

Tekniske bygg tunnel, 
Leirfjord bru 

BEREDSKAPSTILTAK AV BETYDNING FOR 
 

 
Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av 

institusjoner vurderes i forhold til krav til 
utrykningstid. 

Blir kortere på grunn av ny veg 
Utrykningstid ambulanse  

Vanntrykkssoner/ 
slukkevannskapasitet 

Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer 
om ny utbygging. 

Ivaretas i tunnelene 

 
SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:  

   
Natur Naturvernområder, andre 

viktige naturområder, 
rekreasjons- og 
friluftsområder. 

Ja 
Naturtype 

Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til 
utbygging nær vei, spesielt hvis det 
foreligger tilleggsrisiko som 
skredfare eller høy hyppighet av 
trafikkulykker. 
Spesiell vurdering i forhold til sårbare 
objekter som drikkevannsforsyning eller 
helseinstitusjoner. 

Vegtransport av 
gass/kjemikalier/drivstoff 
 
Utslipp/forurensing 
Kvanndalen 

Avfallsområder/deponier/ 
Forurenset grunn 

Kan grunnen/sjøsedimenter 
være forurenset fra tidligere 
bruk (eks. ved planlagt endret 
bruk av tidligere 
industritomter)? 

Nei 

Dambruddsberekninger Hvis det bygges ut i et område som 
ligger innenfor en dambruddssone, må 
NVE vurdere om dammen må 
forsterkes. 

Tørrfjord/Kvarv 
Ingen endring av risiko da 
dagens veg også ligger 
innenfor dambruddssonen 

Elektromagnetiske felt Risiko bør vurderes dersom det 
planlegges lokalisering av bygg 
der mennesker oppholder seg 
over lengre tid nær slike felt? 

Ikke relevant 

Trafikkfare Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye 
utbyggingsområder gi økt trafikk- 
belastning på veistrekninger som fra før 
har mange trafikkulykker? 
Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 

Ikke økt belastning på andre 
veger 

Ny veg med 90 km/t gir noen nye 
utfordringer 
Nye utfordringer, Kryss, 

Skipsfart Vil farleder, strømforhold, vindeksponering 
m.m. kunne få innvirkning i forhold til planer 
om sjønær utbygging. Utslipp av farlig last, 
oljesøl, kollisjon mellom skip og bygninger 
eller infrastruktur. 

Broer i Leirfjorden, Tørrfjorden 
kan påvirke skipsfarten 
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Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem, aldershjem / 
eldreboliger, skoler, barnehage. 

Nei, 

Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi. Ja,  
Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige 

  
Nei 

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, 
 

Nei 
El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, 

   
Ja 

Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser Ja, mindre unntak 
Hovednett, gass Finnes alternative energikilder Nei 
Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, 

   
Ja 

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
 

Nei 
Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-
sender 

Nei 

 

3.2  Hendelser som analyseres videre: 
 
Etter at sjekkliste var gjennomgått ble det gjort en vurdering av hvilke hendelser det ville 
være naturlig å se videre på ut fra de risikoforhold som ble identifisert gjennom sjekklista. 
 
 
 
 Hendelse Liv/Helse (L) 

Miljø (M) 
Samfunn (S) 

Medvirkende risikoforhold 

1 Kvikkleireskred/grunnbrudd L, M, S Risikostrekninger: Megården, Hjellvik, 
Aspfjorden, Ytre/Indre Kalvik, Sommerset, 
Bonnådalen.  
Karst og grotter i Bonnådalen.  
Ivaretas i planlegging og må følges opp i 
anleggsfasen. 

2 Skred – løsmasser, 
steinsprang 

L, S Tunnelpåhugg i sidebratt terreng, Ivaretas 
under prosjektering av portaler 

3 Skred - snø L, S Berrfloget, Eiavatnet 
Horndalsvatnet(Forneshalsen). Ivaretatt ved 
bygging av tunneler. 

4 Sørpeskred L, S Kvarv ? Skjærlia, Sommarset, Mørsvikbotn 
5 Flom S Tørrfjordelva  (kote 7,5 ) 
6 Stormflo/havnivåstigning S Laveste høyde Mørsvik 6,3 m 
7 Erosjon S, L Sjøfylling Sildhopen-Mørsvik, Hjellvik, Kalvik 

- Sommerset 
8 Vind S, L Leirfjordbrua Fare for stengning? Vindvarsling. 

 
9 Skog-/lyngbrann L, M, S Neglisjerbar 
10 Uhell knyttet til transport av 

farlig gods 
L, M  Utslipp til Bonnåelva,  

Utslipp i Kvandalen  
Brann/utslipp i tunnel 

11 Trafikkulykker L Kryss mellom tunneler,  Sykkelkryssinger, 
Fotgjengere  

12 Brann i tunnel L, S, M Mange tunneler 22 km til sammen,  
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13 Viltpåkjørsel L, M Gjøres tiltak slake skråninger/skogrydding, 
Høyere fart kan gi alvorligere ulykker 

14 Påkjørsel av bru L, S Leirfjordbrua Ingen fundamenter i sjø, 
seilingshøyde 40 m 
Tørrfjorden, bare mindre båter 

15 Skade på kraftforsyning S Kun lokal kraftforsyning, risiko kun i 
anleggsperioden 

16 Forurensning av drikkevann L, S Risiko for å ødelegge små lokale 
vannforsyninger i anleggsfasen 
Kvanndalen? Lav risiko 

17 Tap/Skade på viktige 
kulturminner 

M Kulturminner kartlagt, liten risiko 

18 Tap/skade av viktige 
naturverdier 

M Naturtype Tørrfjordelva 

19 Terror L, S, M Teknisk rom tunneler, Leirfjordbrua  
Tabell 1 Mulige/potensielle hendelse/forhold 

 

3.3 Vurdering av risiko 
 
Vurdering av sannsynlighet for mulige hendelser er delt i: 

• Meget sannsynlig - minst 1 gang per år 
• Sannsynlig - 1 gang hvert 2. – 10. år 
• Mindre sannsynlig - 1 gang hvert 10. – 50. år 
• Lite sannsynlig - sjeldnere enn hvert 50 år 

 

Vurdering av konsekvenser Liv/helse for mulige hendelser er delt i: 
• Ufarlig – ingen personskader 
• En viss fare – få og små personskader 
• Kritisk – alvorlige personskader 
• Farlig – alvorlige personskader/ en død 
• Katastrofalt – en eller flere døde 

 
Vurdering av konsekvenser Miljø for mulige hendelser er delt i: 

• Ufarlig – ingen skader 
• En viss fare – mindre skader, lokale skader 
• Kritisk – omfattende skader regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år  
• Farlig – alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år 
• Katastrofalt – svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade 

 
Vurdering av konsekvenser Systembrudd på viktige samfunnsfunksjoner 
for mulige hendelser er delt i: 

• Ufarlig – systembrudd er uvesentlig 
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• En viss fare – systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemer ikke finnes 
• Kritisk – systembrudd settes ut av drift < 1 døgn  
• Farlig – systembrudd settes ut av drift > 1 døgn 
• Katastrofalt – systembrudd settes varig ut av drift 

 
 Hendelse Sannsylighet Konsekvens 
1 Kvikkleireskred/grunnbrudd Lite sannsynlig Farlig 
2 Skred – løsmasser, steinsprang Lite sannsynlig Kritisk 
3 Skred - snø Lite sannsynlig Kritisk 
4 Sørpeskred Lite sannsynlig Kritisk 
5 Flom Lite sannsynlig En viss fare 
6 Stormflo/havnivåstigning Lite sannsynlig ufarlig 
7 Vegbrudd p.g.a erosjon Lite sannsynlig En viss fare 
8 Ulykker/stengt veg p.g.a Vind Sannsynlig En viss fare 
9 Skog-/lyngbrann Lite sannsynlig Ufarlig 
10 Uhell knyttet til transport av farlig gods Mindre sannsynlig En viss fare 
11 Trafikkulykker (dødsulykke) Mindre sannsynlig farlig 
12 Brann i tunnel (tunge kjt) Mindre sannsynlig farlig 
13 Viltpåkjørsel Meget sannsynlig En viss fare 
14 Påkjørsel av bru (skip) Lite sannsynlig ufarlig 
15 Skade på kraftforsyning Lite sannsynlig ufarlig 
16 Forurensning av drikkevann Lite sannsynlig En viss fare 
17 Tap/Skade på viktige kulturminner Lite sannsynlig En viss fare 
18 Tap/skade av viktige naturverdier Lite sannsynlig En viss fare 
19 Terror Lite sannsynlig Kritisk 

 
 
 
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo frekvens og konsekvens av de ulike 
mulige/potensielle hendelser/forhold. Anslagene og vurderingene er basert på analysegruppas 
kompetanse og diskusjoner i gruppa.  
 
Hendelsene/forholdene som er kommet i gul eller rød sone vil bli vurdert videre i analysen 
med forslag til tiltak, vurdering av risiko etter tiltak og oppfølging videre. 
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Risikomatrise Liv/Helse/Miljø/Samfunnsfunksjoner 
 

 
 
          
 

     
 
 
 
Noen forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av risiko: 
 
Hendelse 1:  Kvikkleireskred/Grunnbrudd.  
Hendelsen vil kunne medføre store konsekvenser i form av tap av liv og langvarige 
stengninger av veg. Vi legger til grunn at sannsynligheten for hendelsen er redusert ved at 
nødvendige grunnboringer er foretatt, og de mest kritiske områdene, Megården, Hjellvik, 
Aspfjorden, Ytre/Indre Kalvik, Sommerset, Bonnådalen er kartlagt. Vi forutseter at de strenge 
kontrollrutinene for geotekniske beregninger gjennomføres og at nødvendige hensyn tas i 
anleggsfasen. Sannsynlig konsekvensen av hendelsen reduseres ved at det kan i noen grad kan 
etableres omkjøring på relativt kort tid.  
 
Hendelse 2, 3, 4:   Jord-/steinskred, snøskred og sørpeskred.  
Det er tatt hensyn til alle kjente og registrerte rasområder ved plasserignen av veglinja.  På de 
to mest utsatte strekningene, Berrfloget og Eiavatnet bygges det tunneler for  å unngå 
rasproblemet. Dette reduserer sannsynligheten for at skred  skal berøre vegen. 
 
Hendelse  5:  Flom 
Det er vegen over Tørrfjordelva som anses som mest utsatt for flom. Her er det tatt hensyn til 
de flomsonekartlegginger og beregninger som foreligger fra NVE, og laveste høyde  på vegen 
er kote 7,5 m.  Grøfter, kulverter og stikkenner for øvrig på strekningen dimensjoneres etter 
nye regler som skal fange opp forventet økning i nedbørsmengder som følge av 
klimaendringer. Sannsynligheten for at flom skal stenge vegen er dermed liten.  
 
Hendelse 6: Stormflo/havnivåstigning 
Det er tatt hensyn til beregnede nivåer for stormflo og havnivåstigning i planleggingen. 
Laveste kotehøyde for veglinja er i Mørsvikbotn, kote 6,5 m. 
 
Hendelse 7: Vegbrudd p.g.a erosjon 
Anses som liten risiko.  Sjøfyllinger Sildhopen-Mørsvik, Hjellvik, Kalvik – Sommerset må 
«sikres» mot utgraving av sjøen. 

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 
(Minst 1 gang per år) 

 13,     

Sannsynlig 
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

 8,     

Mindre sannsynlig 
(1 gang hvert 10. – 50. år) 

 10,   11, 12  

Lite sannsynlig 
(sjeldnere enn hvert 50 år.) 

6, 9, 14, 
15, 

5, 7, 16, 
17,18,   

2, 3, 4, 
19 

1,  
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Hendelse 8: Ulykker/stengt veg p.g.a Vind 
Sterk vind kan stenge ny bru over Leirfjorden, eller i verste fall gi ulykker på brua. Det er 
ikke foretatt vindmålinger i området for ny bru, men dette vil starte opp i nær fremtid. Ved 
behov etableres det vindvarslingsanlegg på brua. Ved langvarige stegninger er det mulig å 
etablere omkjøring.  
 
Hendelse 9: Skog-/lyngbrann 
Sannsynligheten for større skogbranner som lammer transporten på veg, eller medfører tap ab 
lig og helse vurderes som liten. 
 
Hendelse 10: Uhell knyttet til transport av farlig gods 
Vi har ikke kunnskap om unormalt stor mengde med transport av farlig gods. Vi kjenner til 
at det skjer noe frakt av slikt gods til Tysfjord i forbindelse med prosessverket til The Quartz 
Corp AS på Drag (tidl. Norwegian Crystallites AS) (produksjon av ren kvarts). Generelt går 
det transporter av en del farlig gods langs E6, bl.a. av naturgass (LNG) fra Melkøya ved 
Hammerfest. Uhell knyttet til transport av farlig gods vil være mest kritisk knyttet til 
tunnelene. 
 
Hendelse 11: Trafikkulykker (dødsulykke) 
De viktigste risikoforholdene er knyttet til fartsgrense/-nivå (90 km/t), myke trafikanter langs 
vegen og kryss mellom tunnelene Bonnåsjøen og Stortjønnflåget. Det som påvirker risikoen 
positivt er mye bedre vegstandard, mer tilgivende sideterreng, alternative omkjøringsveger for 
syklistene og lite randbebyggelse med direkteadkomst til ny veg. For krysset mellom 
tunnelene er det laget en egen risikovurdering som vi forutsetter følges opp. 
 
Hendelse 12: Brann i tunnel (tunge kjt) 
Det som påvirker risikoene negativt er antall tunneler (lang strekning i tunnel), høy 
tungtrafikkandel. Det som påvirker risikoen positivt er mye bedre vegstandard, liten 
stigning/fall i tunnelene, bedre sikkerhetsutrustning i tunnelene og bedre overvåking av 
tunnelene. Risikoen knyttet til brann i tunnel vil være mye lavere på den nye vegen enn på 
dagens veg. Vi henviser ellers til egen risikovurdeing for tunnelene for mer detaljerte 
vurderinger. 
 
Hendelse 13: Viltpåkjørsel 
Det er langs dagens veg en del påkjørsler av elg på strekningen, og mest utsatt er strekningen 
Gyltvikvannet – Kvarv. Høyere fartsgrense på nye veg kan både medføre flere elgpåkjørsler 
og høyere skadegrad i påkjørslene som skjer. Mer oversiktlig sideterreng i form av slakere 
skråninger og mindre skog nær vegkanten vil redusere risikoen for elgpåkjørsler.  
 
Hendelse 14: Påkjørsel av bru (skip) 
Bru over Leirfjorden vil ikke ha fundamenter i sjøen, og det er liten risiko for påkjørsel.  
Bru over Tørrfjorden kan være utsatt for påkjørsel, men har skal det i utgangspunktet bare 
passere mindre båter. Dimensjoneringskrav for brua skal ivareta denne problematikken. 
 
Hendelse 15: Skade på kraftforsyning 
Noen lokale kraftforsyningsanlegg med kryssing/nærføring av vegen. Størst risiko for brudd i 
anleggsfasen og må følges opp. I driftsfasen skal alle lysstolper være utenfor sikkerhetssonen 
eller beskyttet mot påkjøring av kjøretøyer 
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Hendelse 16: Forurensning av drikkevann 
Det finnes noen små private vannanlegg på strekningen som må følges opp anleggsfasen 
 
Hendelse 17: Tap/Skade på viktige kulturminner 
Kulturminner langs vegstrekninger er kartlagt og det vurderes som liten risiko for å skade 
kulturminner i prosjektet. 
 
Hendelse 18: Tap/skade av viktige naturverdier 
Kartlegging av naturverdier er gjennomført i prosjektet. Det er registret en viktig Naturtype 
rundt Tørrfjordelva som må ivaretas videre i prosjekterings- og byggefasen. 
 
Hendelse 19: Terror 
Vi vurderer risikoen for terroranslag mot vegobjekter I Nord-Norge som liten.  
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4 Forslag til tiltak og oppfølging 
 

4.1 Forslag til tiltak i ulike faser 
Skjematisk oppstilling av ulike hendelser/forhold, forslag til tiltak for reguleringsplan, 
byggeplan, anleggsfase og drift- og vedllikeholdsfase.  
 
Det er 5 hendelser/farlige forhold som må følges opp videre, tre på rødt nivå og to på gult 
nivå. 
 
Hendelse 11: Trafikkulykker (dødsulykke) 
Det er egentlig en metodesvakhet at dette punktet kommer ut med rødt risikonivå. Selv om vi 
bygger vegen etter alle nye krav til sikkerhet vil det være sannsynlig at det vil skje en 
dødsulykke på 45 km veg i løpet av 50 år. Hvis en hadde delt opp vegstrekningen i 9 biter av 
5 km ville hver enkelt bit kommet ut med et akseptabelt risikonivå, mens en ved å betrakte et 
stort nok «system» lett kan nå et uakseptabelt risikonivå så lenge risikoakseptkriteriene ikke 
tilpasses størrelen på analyseobjektet. Vi legger til grunn at vegen planlegges og bygges etter 
de krav som vegnormalene stiller, og at dette gir et forsvarlig sikkerhetsnivå på ny veg. For å 
følge opp at vi får mest mulig trafikksikkerhet ut av ny veg er det viktig at 
Vegsikkerhetsforskriftens krav om TS-revisjon følges opp i alle prosjektets faser. 
 
Hendelse 12: Brann i tunnel (tunge kjt) 
Her har vi litt av den samme problematikken som for hendelse 11,- det er summen av antall 
tunneler som medfører at risikoen kommer ut med rødt nivå, ikke sikkerhetsnivået i hver 
enkelt tunnel. Her er det likevel viktig at redningsetatene dimensjonerer sine innsatsressurser 
ut fra det samlede risikobildet for tunnelene. For planlegging og bygging av tunnel er det et 
eget regime med risikoanalyser og sikkerhetsgodkjenning og for tiltak knyttet til 
tunnelsikkerhet viser vi til egen risikovurdering for tunnelene.  
 
Hendelse 13: Viltpåkjørsel 
Denne hendelsen kommer ut med rødt nivå ut fra sannsynlig antall hendelser, og ikke ut fra 
sannsynlig konsekvens av ulykkene. Det er en del elgpåkjørsler på dagens veg, flere enn en 
pr.år, men det kan være vanskelig å forutsi hva omfanget vil bli på ny veg. At fartsgrensen 
øker fra 80 km/t til 90 km/t kan medvirke til at antall påkjørsler, og alvorlighetsgraden av 
disse går opp, mens en mer oversiklig veg med slakere skråninger i sideterrenget kan 
medvirke til at antallet påkjørsler går ned. Det er i første omgang lite aktuelt å etablere 
viltgjerder langs vegen da dette har andre negative effekter på dyrelivet grunnet større 
barrierevirkning av vegen. En bør følge med på hvordan antallet elgpåkjørsler utvikler seg i 
perioden etter vegåpning for om nødvendig å vurdere tiltak i driftsfasen. 
 
 
Hendelse 1:  Kvikkleireskred/Grunnbrudd 
Hendelsen kommer ut på gult nivå, noe som skyldes at konsekvensene i forhold til 
samfunnsfunksjoner ofte vil være store.  
Det er flere områder med dårlige grunnforhold langs ny veglinje, men når en vet hvor disse er, 
kan en vanligvis gjennomføre tiltak for å hindre skred og utglidninger som følge av ny veg. 
Det har tidligere skjedd at skred har blitt utløst av at andre har gjennomført tiltak i kritiske 
områder langs vegen, etter at vegprosjektet har blitt ferdig. Av den grunn kan det være 
ønskelig å regulere inn kritiske områder som fareområder i reguleringsplanen.  
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Hendelse 8:  Ulykker/stengt veg p.g.a vind 
Hendelsen kommer ut på gult sikkerhetsnivå på grunn av at det er en hendelse som kan oppstå 
relativt ofte, og at stegning av vegen medfører ulemper i forhold til samfunnsfunksjoner. 
Siden det ikke er foretatt vindmålinger kan vi ikke si noe sikkert om hvor ofte hendelsen vil 
inntreffe, men det antas å kunne skje mer enn en gang i året. For å hindre farlige situasjoner 
på brua bør det vurderes å sette opp vindvarslingsanlegg på brua. Det vil imdidlertid bli en 
utfordring å å håndtere opphopning av biler ved en eventuell brustengning, siden vegen går 
rett ut fra tunnel og ut på brua på begge sider. For personbiler finnes det 
omkjøringsmuligheter via fylkesvegen til Elvkroken, men denne vegen er lite egnet for store 
kjøretøyer. En mulighet kan være å stenge vegen før tunnelene på begge sider hvis trafikken 
over brua må stanses for en periode.  
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Konklusjon 
 
Gjennomføringen av ROS-analysen viser at prosjektet har jobbet godt med risikoforhold 
knyttet til naturfare, miljø og trafikksikkerhet. Etter at ny veg er bygget vil det være mulig å 
etablere lokale omkjøringer ved lengre stengninger på nesten hele strekningen, og nytt 
vegsystem vil da være mye mer robust enn det er i dag. 
 
Gjennom reguleringsplanleggingen er det avdekket flere områder med dårlige grunnforhold 
som må følges opp videre i prosjekterings- og byggefasen. Så lenge interne krav til 
bergeninger og kvalitetskontroll i alle fases følges skal sikkerheten kunne ivaretas både i 
anleggsfasen og i driftsfasen for ny veg. 
 
På ny veg blir det mange tunneler med en samlet lengde på nesten 22 km. Dette gir noen 
utfordringer knyttet til tunellsikkerhet, og disse følges opp gjennom våre rutiner for 
tunnelforvaltning i planlegging og drift. De nye tunnelene vil uansett ha en standard og et 
sikkerhetsnivå som ligger langt over eksisterende tunneler.  
 
Ny veg krysser Leirfjorden på en hengebru, og her er det tunneler som fører ut på brua på 
begge sider. Dette vil gi en utfordring knyttet til stenging av vegen for hendelser i tunnelene 
eller på brua. Her må en se på hvor lys og eventuelle bommer plasseres for å unngå at det blir 
stående lange køer av biler i tunnelene. En mulig løsning er at hele strekningen, begge 
tunnelene og brua, stenges ved en hendelse i en av tunnelene eller på brua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilder 
 
 
http://www.miljostatus.no/ 
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
http://www.nve.no/ 
http://www.ngu.no/ 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utgave 
desember 2011)  
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