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1. Innledning 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 

skal gjennomføres ROS-analyser.  

For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at ROS-analysen skal inngå i 

konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21. 

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, 
som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av 
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene 
brukes. 

I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det 
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.  

 

1.1 Hensikt 

Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag 

for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende 

tiltak.  

Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av E6 Tonstad -Kroppanbrua 

ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplanen. 

I denne fasen gjøres det en mer detaljert vurdering enn på kommunedelplan-nivå, hvor det fokuseres 

på behov for risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i prosjektet. 

 

1.2 Metode 

Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 

konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 632 (ROS-analyser i 

vegplanlegging, datert 26.02.2020 og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare» 

datert 12.02.18. Metoden i SVV rapport nr. 632 tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging» (DSB, 2017). Det er blitt gjort tilpasninger for vegprosjekter og for 

Statens vegvesen som vegeier. Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk 

(figur 1), hentet fra DSBs veileder.  



ROS-analyse E6 Tonstad-Kroppanbrua 

4 
Rev. 15.03.2022 

 

Figur 1 Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

- Overordnet ROS analyse, Kommunedelplanen arealdel 2012-2024, vedlegg 6, 

04.12.2012 

- Ud1046A-GEOT-R1 Geoteknisk rapport - Foreløpigdatarapport 

- GEOT-N01 E6 Tonstad Kroppanbrua Foreløpig vurdering av grunnforhold og 

anbefalt fundamentering av konstruksjoner, 23.02.2020 

- E6 Tonstad Kroppanbrua : Trafikkmengder og feltbruk, 08.01.2020 

- Sweco, Reguleringsplan 6 Tonstad – Kroppanbrua, Naturmiljø, Naturmangfold, 

07.01.2021 

- Sweco, Reguleringsplan 6 Tonstad – Kroppanbrua, Naturmiljø, Vilt, 07.01.2021 

- Rambøll, Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua, Støyrapport, 18.12.20 

- Rambøll, Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua, Fagnotat VA, 20.11.2020,  

- Sweco Trafikksikkerhetsrevisjon, nivå 2, E6 Tonstad- Kroppan bru, 10.12.2020  

Etter revisjon er det ferdigstilt rapporter som vil påvirke/endre risiko. Og må hensyntas i 

prosjekteringen: 

-  Rambøll, Trafikkrapport, Detaljregulering for E6 Tonstad – Kroppanbrua. 

Kollektivfelt, 20.04.2021 

- Rambøll, T-not-02- Adkomstløsning Sjetnmarka, datert 23.08.2021 

- Rambøll, Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua, Fagnotat VA, 19.10.2021, 

inkl. Rev 02 etter kommentar fra Trondheim kommune 17.12.2021 

- Sweco, Reguleringsplan 6 Tonstad – Kroppanbrua, Naturmiljø, Naturmangfold, 

revidert 28.03.2022 

- Afry, 2217602-GEO-N-001-Geoteknisk notat, E6 Tonstad-Kroppanbrua, 

11.03.2022 

- Rambøll, C-rap-001rev1 Reguleringsplan E6 Tonstad - Kroppanbrua – 

Støyrapport, 02.06.2021 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere mulige uønskede hendelser

Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet
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1.3 Avgrensninger 

ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, eller som inngår i 

konsekvensutredningen. 

For dette planprosjektet gjelder det:  

Prosjektet er omfattet av vegsikkerhetsforeskriften om TS (trafikksikkerhet)-revisjon. Det er utført 

trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse/trafikksikkerhetsrevisjon (TS) og den inngår som 

datagrunnlag for ROS-analysen. 

 

Risiko i byggeperiode/anleggsfase er blitt diskutert og blir omtalt i analysen. 

Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. Når det gjelder 

anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser (SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes 

RISKEN. RISKEN er SVV’s verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i 

byggherreforskriften. 

Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:  

- Naturfare 

- Tilgjengelighet  

- Samfunnsviktige objekter og virksomheter 

- Sårbare objekter og risikoobjekter 

- Trafikksikkerhet  

- Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader 

 

1.4 Prosess 

ROS-analysen ble gjennomført i Trondheim, torsdag 26. november 2020, deltakere er angitt i tabell 2.  

ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale i 

planområdet, det ble ikke gjennomført befaring da gruppen er kjent i området. Analysen baserer seg 

på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per 11-2020. Vurderingene foretatt i ROS-

analysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa besitter, se tabell 2. Gruppen er 

valgt på grunnlag av prosjektets størrelse og kompleksitet. 

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert 

her ble analysert videre i risikoskjema (vedlegg 2).  

Sluttføringen av analysen er gjennomført på Teams grunnet Covid-19, i tillegg til de som deltok på 

Hazid møtet ble Guri Pedersen Skei innlemmet i gruppen. 

• Etter nye politiske føringer fra Formannskapet Trondheim Kommune (15.12.2020) og 
Fylkesutvalget i Trøndelag (22.12.2020) har ført til noen endringer i av omfanget av 
planforslaget.  

• Fjerde felt sørover på E6 fra ny rampe fra RV 706 Nydalsbrua utgår fra planen. Bortfall av 
sørgående felt fører til at det ikke lengre er behov for ny bru over E6 til Formo gård eller 
utvidelse av kulvert ved Kroppanskogen. 
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• Det er blitt tatt inn et filterfelt for påkjøringsrampe sørover på E6 i Tonstadkrysset etter 
innspill fra AtB om bedre fremkommelighet for kollektivtransport. 

• Prosjektet har valgt å beholde vekslingsstrekningen da dette ansees som viktig for 
trafikksikkerhet og fremkommelighet på E6 i forbindelse med avkjøringen til Tonstadkrysset. 

• Nytt kryss til Sjetnmarka er endret da nytt omstigningspunkt for kollektivknutepunkt på 
Tonstad er bygd, hvor også rundkjøringen mot Østre Rosten ble ombygd og flyttet litt på. 
Dette vanskeligjør byggingen av en fjerde arm inn i rundkjøringen fra Sjetnmarka slik som 
planlagt. Det er besluttet å gå videre med et nytt T-kryss som flyttes ca. 80 m lengre nord enn 
dagens kryss til Sjetnmarka. Dette gjør trafikkbildet ut av rundkjøringen mere oversiktlig for 
trafikk inn og ut av Sjetnmarka. Dette alternativet vil også være mulig å bygge uten store 
omlegginger av dagens trafikk i byggeperioden. 

Det gjennomført en revisjon av analysen i en liten gruppe med konsekvensene av endringene:  

• Tar en ut sørgående felt, reduseres belastningen på geotekniske utfordringer området, ved 
at inngrepet blir mindre, ref. 2217602-GEO-N-001 datert11.03.2022.  

• Bedre trafikksikkerhet for trafikken til og fra Sjetnemarka ved at krysset Gamle Okstadbakken 
/ Sjetnemarka blir flyttet lenger nord, ref. T-not-02- Adkomstløsning Sjetnmarka, datert 
23.08.2021. 

• Mindre omfattende VA tiltak etter bortfall av sørgående felt, ref. fagnotat VA, 19.10.2021, 
inkl. Rev 02 etter kommentar fra Trondheim kommune 17.12.2021 

 
Rapporten er skrevet av Kvalitetsrådgiver Kristin Halvorsen, utbygging midt, E6 Trondheim-Melhus. 

Tabell 1 Deltakere i analysegruppen 

Navn Etat Rolle/fagfelt Deltatt i Hazid-møte 

(dato 26.11.2020) 

Amund Bach Stranden Statens vegvesen Vegplanlegger x 

Rikke Nornes Bryntesen  Statens vegvesen Geoteknikker  x 

Ekaterina Lukina  Statens vegvesen Planprosjektleder x 

Tore Kvaal  Statens vegvesen Trafikksikkerhet, 
gang/sykkel 

x 

Camilla Svendgard  Statens vegvesen Bygg og anlegg x 

Marie Catrin Kristiansen  Statens vegvesen Naturmiljø x 

Guri Pedersen Skei Statens vegvesen Landskap /støy Teams  

 

1.5 Beskrivelse av planområdet 

Planstrekningen er langs E6 fra Tonstad til Kroppanbrua. Ny E6 med 4 felt sør for området, åpnet i 

2018, og ble avsluttet ved Rostenbrua med E6-ramper nordover fra John Aaes veg. I sør starter 

planområdet fra E6-ramper fra Rostenbrua. I nord avsluttes planområdet før av- og påkjøringsramper 

sør for Kroppanbrua. Planområdet omfatter også deler av Tonstadkrysset for å få med gang- og 

sykkelvegsystemet langs E6 og gjennom Tonstad omstigningspunkt. Kollektivholdeplasser langs E6 

inngikk også i planområdet, men ble tatt ut da en ikke fikk godkjent fravik søknad i Vegdirektoratet 

for tiltak fra ROS analysen. 

Planen sikrer også adkomst til gården Formo, og viser løsning for viltkryssing ved Leirelvdalen i 

Okstadbakken. 
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Rundkjøringer på fylkesveg og kommunalt/fylkeskommunalt sykkelnett som ikke er nevnt over, tas 

ikke med i prosjektet.  

På øverste delen av E6 mellom Tonstadkrysset og Kroppanbrua passerte i snitt en ÅDT på 51 660 

kjt/døgn i 2019 og for Kroppanbrua er det oppgitt 50 410 kjt/døgn. Tungbil andelen er på 11% 

definert som kjøretøy med lengde ≥5,6 m eller har en totalvekt ≥ 3,5 tonn. I morgen og 

ettermiddagsrushet er det registrert ca. 3000 kjt/t ved Kroppanbrua. 

Fv. 6686 Gamle Okstadbakken øst for E6 har ÅDT på 5600 (2019 tall) med tungbil andel på 8 %. 

 

Planavgrensning 

Viser ellers til reguleringsplan for E6 Tonstad - Kroppanbrua  

 

1.6 Målsetninger for planforslaget 

Hensikten med planarbeidet er å prioritere og bedre bussframkommelighet langs E6 til/fra 

Trondheim sentrum ved å etablere kollektivfelt, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende. 

Egne kollektivfelt vil også medføre bedre trafikksikkerhet for busspassasjerene. Tiltaket skal også 

ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6. 

Gående og syklende skal sikres lesbar, trygg og god framkommelighet i planområdet, spesielt i 

Tonstadkrysset og sør for det. Prosjektet skal også forberede for fremtidig høystandard sykkelveg. 

Planen skal regulere gang- og sykkelvegløsninger i området, herunder underganger med bedre 

tilgjengelighet og siktforhold. 
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I tillegg skal planen omfavne vekslingsstrekninger for sørgående og nordgående trafikk sør for 

Tonstadkrysset, og vurdere utforming av holdeplasser på E6 med tilknytning til Tonstad 

omstigningspunkt. 

Det skal legges til rette for økt sikkerhet og fremkommelighet for kollektivtrafikken og utbedring av 

forholdene omkring tilgjengelighet og trygghet for syklister og kollektivreisende. Tilretteleggingen for 

kollektivtrafikk, syklende og gående underbygger 0-vekstmålet. 

 

1.7 Samfunnssikkerhet 

Ettersom dette er en ROS-analyse av et prosjekt der det planlegges å tilrettelegge for at 

kollektivtrafikk får bedre fremkommelighet på en lenge høytrafikkert strekning og prosjektet 

indirekte bidrar til å endre tilgangen til kritisk infrastruktur og samfunnsviktige tjenester gjøres det en 

vurdering av de samfunnssikkerhetsmessige virkningene ved hjelp av 3R-metoden. 

Dette er en pluss-minusmetode for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser der konsekvens er en 

funksjon av verdi og påvirkning. I 3R-metoden vurderer man i hvilket omfang prosjektet påvirker 

henholdsvis robusthet, redundans og restitusjon, og hvor stor verdi dette har for ulike typer 

samfunnskritiske funksjoner og tjenester. Omfang skaleres på en syv-delt skala fra stor negativ 

påvirkning til stor positiv påvirkning, mens verdi skaleres på en tre-delt skala fra liten til stor. 

Funksjonen av verdi og omfang for enkeltfaktorene robusthet, redundans og restitusjon er da et 

uttrykk for konsekvens, dvs. hvor mye denne enkeltfaktoren bidrar (positivt eller negativt) til 

samfunnssikkerhet. Prinsippet for utregning av delscore for enkeltfaktorene robusthet, redundans og 

restitusjon: 

 

Illustrasjon av pluss-minusmetoden for vurdering av samfunnssikkerhet 

Etablering av kollektivfelt på E6 vil føre til bedre og mer forutsigbar fremkommelighet for 

kollektivtrafikk. Etablering av nye felt på E6 vil øke tryggheten for metrobussene sammen med øvrig 

trafikk på E6.  

En bivirkning av at E6 får kollektivkjørefelt i hver retning vil føre til at Okstadbakken blir mer robust 

ved en nødsituasjon der nødkjøretøy har særskilte behov. Dette vil gi bedre fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy til/fra St. Olavs og fra hovedbrannstasjonen på Sluppen. 

Denne strekningen er definert som ulykkesstrekning. De fleste ulykkene er knyttet til påkjøring 

bakfra og ved feltskifte på E6. Trafikkulykker med alvorlig skadde, er ved vending av kjøretøy på E6 og 

ved utforkjøring. Det har vært ei dødsulykke på strekningen de siste ti årene. 

Det etableres viltovergang som vil redusere faren for viltpåkjørsler. 
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Ved å etablere kollektivfelt på E6 i Okstadbakken forventes konfliktpunktene ved feltskifte på E6 å bli 

redusert. Dette må forventes å gi en betydelig sikkerhetsgevinst. Vi får trolig også mindre 

hastighetsforskjell mellom de tre kjørefeltene, noe som igjen vil redusere risikoen og konsekvensen 

for ulykke. 

Ny undergang som erstatter dagens sør for Kolstadvegen, ved Byggmakker, vil ivareta 

trafikksikkerhet og trygghet/kriminalitetsforebygging for myke trafikanter på en bedre måte enn i 

dag. 

I undergangene både på øst og vestsida av Tonstad omstigningspunkt er det tidvis store 

gangstrømmer med fotgjengere. Det foreslås derfor å endre på utformingen av underganger og 

gang- og sykkelveger slik at de gjøres bredere og mer oversiktlige. 

Robusthet handler om den planlagte infrastrukturens tåleevne, for eksempel hva den er 
dimensjonert for å tåle sammenlignet med eksisterende infrastruktur. Tiltaket vil ha stor nasjonal 
betydning da det vil tåle mer enn eksisterende infrastruktur. E6 vil få flere felt, sikkerheten forbedres 
og gir bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og nødetater. Ved at tiltaket ivaretar rensekrav ved 
hjelp av infiltrasjonsgrøfter i Okstadbakken og supersandfang i Tonstadkrysset vil 
overvannshåndteringssystem få seg liten oppgradering der det i dag er usikkerhet om kvaliteten. E6 
sikrer fremkommeligheten til St.Olavs, regionalt sykehus, utrykning for brann og redning, tilkomst 
Værnes lufthavn og Trondheim Havn inkludert godsterminal og er trafikknutepunkt for Trondheim 
befolkningssenter fra sør. 
 
Redundans handler om hvilke omkjøringsmuligheter som eksisterer. Uavhengig av årsak vil stengte 
veger påvirke samfunnssikkerheten. Alternative forbindelser vil ha betydning for levering av varer og 
tjenester til samfunnet. Gode alternative løsninger vil derfor bety økt samfunnssikkerhet. 
Tiltaket vil ikke gi flere og/eller bedre alternative fremføringsveier enn eksisterende transportsystem. 
Det er generelt gode omkjøringsmuligheter i dag. 
 
Restitusjon handler om hvor raskt det er mulig å gjenopprette infrastrukturen til opprinnelig eller 
redusert ytelse/kapasitet ved et lengre/varig brudd i forbindelsen. Tiltaket vil medføre at 
transportsystemet gjenopprettes, helt eller delvis, noe raskere sammenlignet med eksisterende 
transportsystem. Restitusjon har en betydning først og fremst der det ikke finnes redundans. Her er 
det flere alternative løsninger, og restitusjon er mindre viktig. Utfordringen kan oppstå i anleggsfasen 
om en får en uventet lengre stenging enn det som er planlagtplanlagt. Da må en fordele trafikk på 
flere alternative ruter. 
  

Tabell 2 3R-vurdering 

 Omfang Verdi Konsekvens 

Robusthet Middels positiv  
Stor 

+++ 

Redundans Ingen 0 

Restitusjon Litt positiv + 

SCORE  ++++ (4) 
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1.8 Klimaendringer 

Utfordringer knyttet til klimaendringer i planområdet: 

Tabellen, hentet fra Norsk Klimaservicesenter, viser forventede endringer fra perioden 1971-2000 

frem til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for 

samfunnssikkerheten i Sør Trøndelag. 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet endring i risiko for naturfare vil for dette tiltaket være i forhold til kvikkleireskred og økt 

nedbør med påfølgende overvann.  

Eksisterende veg ble bygd i en tid da det var mindre krav til rensing av vegvann, og det finnes ikke 

tilstrekkelig dokumentasjon på at det er rensetiltak her i dag. Ved planlagt tiltak må man hensynta 

gjeldende krav. Dette er beskrevet i Fagnotat VA, datert 20.11.2020. Her er og vannveiene beskrevet. 

Som følge av overnevnte vil dette og kunne få konsekvenser for forekomster av kvikkleire i 

tiltaksområdet. Det er i NVE’s sin kartportal registrert 3 kvikkleiresoner i prosjektområdet. Sonene er 

klassifisert; 210 Tonstad - lav faregrad, 208 Formo – middels faregrad og 207 Okstad - middels 

faregrad iht. NVE sine retningslinjer. Prosjektet er plassert i geoteknisk klasse 3. 

SVV har i tillegg til dette identifisert kvikkleire i sine tidligere prosjekt i området og definert egne 

kvikleireområder som følge av dette. Dette er vist i Geoteknisk rapport nr. Ud1046A-GEOT-R1 

Vegens linjeføring og utforming er tatt hensyn til effekten av klima og velges slik at risiko begrenses 

eller blir lettest å håndtere. Tiltaket blir ikke berørt av 200-års flom. 

Det skal legges stor vekt på god overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter og lages en plan for det. 

Helhetlige drensløsninger skal planlegges over et større areal for økt robusthet mot intense 

nedbørepisoder. Tiltaket kobler seg hovedsakelig til dagens system 
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Bruer: Erosjonsfare skal vurderes og tilstrekkelig erosjonssikring etableres. 

Kulverter og grøfter: Økt drenskapasitet skal sikres ved innføring av klimafaktor i beregningen. Økt 

returperiode anbefales for dimensjonerende nedbør for grøfter og rør. Det må generelt gjøres en 

innsats med bedre beregninger og målinger av avrenning. 

Skredsikring skal opprettholdes og styrkes også i fremtidig klima. Klimahensyn skal tas ved 

prioritering av skredsikringstiltak. 

2. Risikoidentifisering 

Risikoidentifisering er presentert i Sjekkliste for risikoidentifisering, se vedlegg 1.  Følgende risiko er 

identifiserte (hendelser merket med «Ja») og vil bli med videre til risiko- og sårbarhetsanalysen. Noen 

punkt vil bli vurdert sammen. Nummereringen følger hendelsen hele veien 

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av vegbanen.  

8. Kvikkleireskred 

18. Store nedbørsmengder, intens nedbør 

23. Omkjørings-muligheter.  

25. Tilkomst for nødetater  

26. Adkomst sykehus/helseinstitusjoner (se pkt. 25) 

27. Skole/barnehage 

28. Sykehus/helseinstitusjon (se pkt. 25) 

29. Flyplass/jernbane /havn/bussterminal 

30. Vannforsyning (drikkevannskilder- og ledninger) 

32. Kraftforsyning, og data-/kommunikasjon (f.eks. kabel i bakken, luftspenn eller trafostasjoner) 

39. Forurenset grunn 

41. Annen fare i omgivelsene som støy, støv, forurensa masser, fremmede arter, avrenning mot 

bekker og elver. 

Det som er identifisert, men ikke vurdert som risiko er følgende:  

Overvann og spillvannsledning nord for viltovergangen ligger så dypt og en ikke skal komme i kontakt 

med den. 

Tiltakene øker trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.  

Det er planlagt med 4 gjennomgående felt på E6 i utbyggingsperioden med mindre stenginger. 

Fartsgrensen settes ned. 

Det er gjennomført TS revisjon. Det er kommentert overgang mellom g/s veg med fortau mot 

eksisterende g/s nett. Sikt og radius i forbindelse med g/s vei. Det er ivaretatt av egne rutiner for 

gjennomføring av tiltak og lukking av TS revisjon. 
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Det går farlig gods på E6, men vegen blir tryggere med utvida kjørefelt og lengre flettestrekninger. 

Det er ikke vurdert noe økt trafikkøkning pga. tiltaket. 

I anleggsfasen kan det bli økt trafikk i sidenettet f.eks. Gamle Okstadbakken eller Bjørndalen. Det er 

ingen av disse vegene som er kritisk for boligområder/trafikksikkerhet. Det kan bli kødannelse i 

forbindelse med utbyggingen. Økt trafikk er vurdert i pkt. 25 for utrykningskjøretøyer. 

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/ uønskede hendelse er presentert i et 

risikoskjema, se vedlegg 2.  

En kort beskrivelse av feltene i risikoskjemaet er gitt nedenfor: 

Sårbarhet: Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader. 

Barrierer: Bekrivelse av eksisterende årsaks reduserende eller konsekvensreduserende barrierer. 

Dersom utbyggingen inneholder barrierer regnes dette som eksisterende barrierer. 

Kunnskapsstyrke: En indikasjon på hvor sikre vi er i vår vurdering i form av om vi har mye / 

tilstrekkelig eller lite bakgrunnskunnskap /grunnlagsmateriale. 

Vurderes i høy, middels eller lav og henger sammen med usikkerhet: 

Høy kunnskapsstyrke: Finnes det gode fagrapporter og godt datagrunnlag, kan man si at 

kunnskapsstyrken er høy, og usikkerheten er relativt lav. 

Medium kunnskapsstyrke: For noen risikoforhold vil det selv om det er utarbeidet fagrapporter, 

være noe usikkerhet igjen, siden man velger prøvetaking på strategiske steder kan det likevel dukke 

opp overraskende grunnforhold på steder hvor det ikke er gjennomført prøvetaking. For 

klimaforandringer vil det være stor usikkerhet knyttet til omfanget og til konsekvensen fordi flere 

faktorer kan spille inn. 

Lav kunnskapsstyrke: I de tilfellene hvor kunnskapsstyrken er lav, vil det være stor usikkerhet rundt 

vurderingene, og det kan gjenspeile et behov for å søke mer informasjon før et valg blir tatt. Det skal 

likevel nevnes at framtiden kan by på andre utfordringer enn de vi klarer å se for oss i dag. 

Usikkerhet: Knyttet til kunnskapsstyrken på datagrunnlaget og vurderes i høy, middels og lav. 

Sannsynlighet: Hvor trolig er det at hendelsen vil inntreffe er vurdert ut ifra en grov tredeling høy, 

middels og lav.  Det er ikke mulig å angi sannsynlighet for alle risikoforhold gitt i sjekklisten, da de 

ikke er definert som hendelser. Sannsynlighetsklasser for ulike naturfarer er gitt i rapport 530, mens 

andre hendelser har annen inndeling. 

Konsekvens: Hva som kan inntreffe som følge av hendelsen, er vurdert etter: 

Konsekvensgrad 
Konsekvenstype 

Små Middels Store 

Liv/helse Ulykke uten noen drepte 
eller alvorlig skadde 

Ulykke med noen drepte 
eller alvorlig skadde 

Ulykke med mange drepte 
eller alvorlig skadde 

 

Miljøskader 

Liten lokal skade uten 
særlige konsekvenser 

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

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

 

Fremkommelighet 

Åpen veg, men redusert 
framkommelighet, ingen 

Stengt veg fra kortere til 
lengre periode og 
begrensede 

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

omkjøringsmuligheter, 
lokale konsekvenser for 
samfunnet 

konsekvenser for 
samfunnet 

 

Tiltak: Som ROS analysen bestemmer. 

4. Risikoevaluering og oppfølging 

I tabell 4 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes 

frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i vedlegg 2. Tabellen 

viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. Disse er revidert etter endringer i 

plangrunnlaget. 

Tabell 4 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema (vedlegg 2) 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak er 

anbefalt gjennomført. 

skriv «og» «eller» hvis 

tiltak bør gjennomføres i 

flere faser eller valgfritt 

en av dem  

R

OS

-

an

aly

se 

ID - Risiko- og 

sårbarhetsforhold 

fra sjekkliste. 

Tiltak: 

R
eg

u
le

r
in

g
sp

la
n

 

 

B
y
g
g
ep

la
n

 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

D
ri

ft
sf

a
se

 

S
ta

tu
s 

/ 
o
p

p
fø

lg
in

g
 

 

7. Ustabil grunn/Fare 

for utglidning av 

vegbanen. 

Det er registrert hendelser i 1972 utenfor planområdet og et  i 2012. 

Konsekvensen er ikke høy men må sees i sammenheng med at det er 

kvikkleiere i området. Det er gjennomført grunnundersøkelser i området på 

reguleringsplan og utarbeidet geoteknisk rapport (Ud1046A-GEOT-R1) 

7.1 Oppgradering av overvannssystemet tidlig på byggeplan, i samarbeid 

med Trondheim Kommune, for å unngå utglidning av vegbanen. 

7.2 Vurdering og gjennomføring av geotekniske tiltak på byggeplan. 

7.3 Oppfølging i anleggsperioden, spesielt i nedbørsperioder. 

7.4 Følges opp i driftsfase  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

D
ri

ft
sf

a
se

 

 

8. Kvikkleireskred Kvikkleireskred kan true eksisterende vei og bebyggelse, innenfor løsne og 

utløpsområder. Det er lav sannsynlighet men den øker noe ved 

anleggsarbeid. Konsekvensen er høy. Lav kunnskapsstyrke 

Det foreligger undersøkelser i forbindelse med tidligere veibygning etter 

datidens gjeldende regelverk. Det er høy usikkehet rundt disse da det er 

dyptliggende kvikkleirelag som er vanskelig å kartlegge og eldre boringer. 

8.1 Flere geotekniske målinger \ grunnundersøkelser gjennomføres på 

byggeplan. 

8.2 Følge geoteknisk rapport under utbygging. 

8.3 Oppfølging av geoteknikker i anleggsperioden.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
 

A
n

le
g
g
fa

se
 

 
 

18. Store 

nedbørsmengder, 

intens nedbør  

(som fører til 

overvann) 

Store nedbørsmengder og overvann er en utfordring, da overvannsystemet er 

fra 70 tallet og underdimensjonert for dagens klimaendringer. Sør for 

viltovergangen ligger en liten bekk som blir koblet på overvannsystemet inkl. 

rensetiltak. 

E6 har i tiltaksområdet naturlig helling mot Kroppanbrua, slik at forurensa 

vegvann i bekker og elver kan få konsekvenser for fisken i elva i et begreset 

område. Oversvømmelse i kulverter og utvasking av veikropp og av matjord.  

I reguleringsplanen er det vurdert dimensjonering av overvannssystem for å 

håndtere økte nedbørdmengder (Fagrapport VA) 

18.1 Dimensjonere drensystem og renseanlegg til gjeldende krav. 

18.2 Valg av renseløsninger må koordineres mot drift som skal vedlikeholde 

disse. 

18.3 Endelig detaljering gjøres i byggeplanfase.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
  

A
n

le
g
g
sf

a
se

 o
g

 

D
ri

ft
sf

a
se
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23. Omkjørings-

muligheter 

Under anleggsarbeidet er må E6 stenges i korte perioder. Det er høy ÅDT på 

E6 i Okstadbakken og stenging medfører omkjøring på veger med mindre 

kapasitet og kvalitet, i rushtid kan trafikken stoppe opp.  

Det er i dag flere felt i begge retninger og omkjøringsmulighet. 

Det kan få konsekvenser for rushtrafikken og ved eventuelle ulykker sør for 

Trondheim. 

I reguleringsplanen er det utarbeidet et notat med generelle vurderinger av 

trafikkomlegging i anleggsfasen, det er og forslag til faseplaner. 

23.1 Må utarbeide detaljert faseplan for trafikkavvikling i 

byggeplanleggingen. 

23.2 Trafikkavviklingen må følges opp videre i anleggsfasen.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g

 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

25. Tilkomst for 

nødetater 

E6 og Osloveien er sentrale ruter for utrykningskjøretøy til og fra 

Hovedbrannstasjonen på Sluppen og St. Olavs sykehus.  

Kødannelser på omkjøringsveger kan bli til hinder for utrykning i 

anleggsfasen. Tett dialog med nødetater kreves, grunnet krav om responstid 

spesielt til helseinstitusjoner. Det er ikke gjort en vurdering av innsatstid til 

helseinstitusjoner på dette plannivået. 

25.1 Samhandle/involvere nødetater i byggeplanleggingen. 

25.2 Vurdere innsatstid for utrykning til helseinstitusjoner utenfor 

tiltaksområdet i anleggsperioden. 

25.3 Gode varslingrutiner og involvering av nødetater i anleggsfasen.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g

 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

27. Skole/barnehage Det er ikke avdekket andre skoler i nærheten enn Nidaros 

Idrettsungdomsskole som vil få anleggsarbeid i uteområdet og mindre  

uteområde etter at arbeidet er ferdigstilt. 

Anleggsarbeid tett inn mot skolen vil gi støy og støv. Reguleringsplanen 

anbefaler å etablere støyskjerm langs E6 som vil bedre støyforholdene etter 

tiltaket. Elevene bruker dagens g/s vei som adkomst til/fra skole/buss. 

Okstadvegen barnehage kan bli berørt av anleggsstøy. 

27.1 Vurdere risiko og tiltak i byggeplanleggingen. Risken 

27.2 Følge opp tiltak i anleggsperioden.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g

  

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

29. Flyplass/jernbane 

/havn/ bussterminal 

Omstillingspunkt for buss på Tonstad blir direkte påvirket under 

anleggsfasen. Omstillingspunkt Tonstad er knutepunkt for flere ruter. 

Det kan bli mindre forsinkelser i trafikkflyten i anleggsperioden uten at det 

skal få konsekvenser for adkomst til jernbane, havn og flyplass. Det blir en 

utfordring for AtB i anleggsfasen å gi et godt busstilbud i Tillerområdet, 

busstilbudet tilpasses i kortere perioder slik at hovedomstigning skjer på 

Tiller knutepunkt. Det kan få følger for rutetilbudet i hele Trondheim. 

Det skal og bygges nytt g/s system i eksisterende som vil gi utfordinger for 

fremkommelighet til/fra buss. Det er for å begrense byggetid foreslått å 

etablere elementkulverter. 

29.1 Innvolvere/samhandle med AtB i byggeplanleggingen. 

29.2 Gode varslingsrutiner/dialog med Atb i anleggsperioden 

29.3 God kommunikasjonsplan for anleggsperioden.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g

 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

30. Vannforsyning 

(drikkevannskilder- 

og ledninger) 

Kutt av vannforsyning er alltid en utfordring. Det er kjent at en eldre 

drikkevannledning krysser nord for kulvert i sør. Denne forsyner store deler 

av byen. Trondheim kommune har krav om ROS analyse for, alle 

vannledninger som er 300 mm eller større. I Tonstadområdet er det to 

ledninger en slik analyse må utføres for, den ene er DN 800 mens den andre 

er DN 355. Det er viktig at ROS analysen utføres tidlig i byggeplanfasen. 

Det er to avløpsledninger, DN600 og DN1000, sør i planområdet disse må 

spesielt sikres tilgang for drift og vedlikehold i anleggsperioden.  

Erfaringene tilsier at det alltid er noe som ikke er nedtegnet. Konsekvensen 

er usikker før en vet omfanget av forsyninger og hvem som mottar 

forsyninger. VA rapport er utarbeidert i reguleringsplanen. 

30.1 Kartlegge i hvor stor grad vannledningen blir påvirket av tiltaket og 

forfatning den er i. ROS analyse utføres tidlig i byggeplanfasen. 

30.2 Ved utarbeidelse av byggeplanmå det i samråd med Trondheim 

kommune ses på om nye offentlige ledninger skal anlegges samtidig. 

30.3 Følge opp kabeleier / Trondheim Kommune i anleggsperioden. 

30.4 Sikre tilgang for drift og vedlikehold til to avløpsledninger sør i 

planområdet i anleggsperioden.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
 

A
n

le
g
g
sf

a
se
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32. Kraftforsyning, 

og 

datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken 

luftspenn eller 

trafostasjoner) 

Avskjæring av kraftforsyning er alltid en utfordring i anleggsarbeid. Det er 

en fare under anleggsarbeidet om en ikke er kjent med type spenning. Det er 

kjent at høyspent og fjernvarme går gjennom anlegget. Det er eldre anlegg og 

erfaringene tilsier at det alltid er noe som ikke er nedtegnet. Alltid usikkert 

før det er kartlagt og vurdert type kabler/ledninger. Dette blir detajert i 

byggeplanlegging og anleggsfase. 

Konsekvensen er usikker før en vet omfanget av forsyninger og hvem som 

mottar forsyninger.  

32.1 Kartlegge i byggeplanleggingen i hvor stor grad en må ta hensyn til 

høyspent og fjernvarme. 

31.2 Følge opp kabeletatene i anleggsperioden.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g

 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

39. Forurenset grunn Det er registrert forurenset grunn på industriarealer helt i sør av planområdet. 

Prøver som ble tatt tidligere i forbindelse med etablering av Tonstad 

omstigningspunkt har ikke avdekket forurensning i grunnen. Grunn langs 

høtrafikert veger kan inneholde forurensning. I bygge og anleggsfasen må det 

lages tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn,eller alternativt 

fremlegges dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. Håndtering vil 

foregå i samsvar med forskrift om forurensede masser. F.eks masser i kl. 2 

og 3 kan benyttes i vegkroppen. Det er vanskelig å vite sikkert hvor dypt/vidt 

forurenset grunn går. Moderat fare for avrenning i bekker /elver. 

Konsekvens er at det må kjøres til godkjent mottak om ikke massene kan 

gjenbrukes i veikroppen.  

39.1 Det må kartlegges forurensede masser i byggeplanleggingen, om 

massen kan gjenbrukes og eventuelt om det finnes godkjent deponi i 

nærheten, og innarbeides i tiltaksplan og YM-plan. 

39.2 Det må utarbeides kostnadsbærende poster  

39.3 Det må sikres gode rutiner i anleggsperioden for massehåndtering.  B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
 

A
n

le
g
g
sf

a
se

 

 

 

41. Annen fare i 

omgivelsene 

Ytre miljø må ivaretas i byggeplanlegging og anleggsperiode. Det som er 

kommet frem må videreføres i YM -plan senest i prosjekteringsfasen med 

miljørisken. 

Det må tas hensyn til vilt og naturmangfold, da tiltaket berører viktige 

viltområder i tilknytning til Nielva og Leirelva, som i dag fungerer som 

trekkveg for ulike typer vilt. Leirelvkorridoren krysser E6 i Okstadbakken. 

Det er utarbeidet fagrapport for vilt og naturområder, tiltak må ivaretas på 

byggeplan og anleggsfase. Resipienter må ivaretas i forhold til avrenning 

Det er avdekt uønska arter i anleggsområdet, disse pmå kartlegges nærnere i 

byggeplanfasen. Moderat fare for spredning av fremmede arter. 

Det kan bli støy fra spunting for konstruksjoner. Tiltaket er definert som 

miljø og sikringstiltak og gir ikke merkbar økning av støy. 

Hvor mye støy/støv demping i anleggsperioden avhenger av årstid og 

værforhold. 

Myke trafikanter må ivaretas i anleggsfasen. 

41.1 Det må utarbeides en ytre miljøplan med Miljørisken. 

41.2 Tiltak fra ytre miljø må ivaretas i byggeplanleggingen og få 

kostnadsbærende poster. I tillegg må det videreføres til driftsfase om f.eks 

bekjempelse av fremede arter må fortsette etter anlegget er ferdig. 

41.3 Det må sikres gode rutiner i anleggsperioden for å ivareta ytre miljø og 

myke trafikanter. R
eg

u
le

r
in

g
sp

la
n

 o
g

 

B
y
g
g
ep

la
n

 o
g
 

A
n

le
g
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v
. 

i 
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a
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Det er gjennomført en geoteknisk og hydrologisk kartlegging av planområdet. I disse rapportene er 

det vist til hvor det må gjennomføres grundigere kartlegging på byggeplan og i forbindelse med 

anleggsfase. I tillegg bør drift involveres spesielt i forhold til etablering av overvannsystem og videre 

drift og vedlikehold av dette.  
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5. Oppsummering 

Skred utløses av naturen selv på grunn av flom og nedbør – eller ved utbygging. Tiltaket har både 

kvikkleire og et overvannssystem som ikke er iht. dagens krav. Det er det som har høyest risiko og må 

ha fokus både på byggeplan og i anleggsfase. Det er gjort grunnundersøkelser som tilsier at det må 

kartlegges bedre og da spesielt i forhold til konstruksjonene.  

Det er kartlagt vannveier og dimensjonering av overvannsystemet som en minimumsløsning i 

Fagnotat VA. 

Trafikktetthet en er høy med ca. 51 000 kjt/døgn og vegen er definert som ulykkes strekning, dette 

gir utfordringer i forhold til bygging og sikring av arbeidene i anleggsfasen. Det er viktig å samarbeide 

med alle aktører, for å få en best mulig logistikk både i planlegging og gjennomføring av anlegget. 

Tett oppfølging og samarbeid med nødetater på både byggeplan i forbindelse med faseplaner og 

gjennomføringsplaner og i anleggsfase i forbindelse med anleggsgjennomføring og 

arbeidsvarslingplaner. Nødetater inviteres til samhandling med entreprenør og byggherre. 

Ytre Miljø må ha fokus på prosjektet. Både i forhold til forurensning av resipienter og i forhold til 

kartlegging av forurensa masser/fremmede arter og hvordan disse blir ivaretatt. Planlegging av hvor 

disse kan leveres/lagres ved godkjent deponi er viktig å ha klart i god tid, for å hindre forsinkelser. 

Det må og beskrives hva som må ivaretas i driftsfase. 

Tiltaket vil oppnå hensikten med prosjektet som er å bedre framkommelighet for kollektivtrafikk 

langs E6 og bedre trafikksikkerheten for busspassasjerene og andre trafikanter da konfliktpunkter 

ved feltskifte reduseres. En viltovergang sikrer vegnettet for viltpåkjørsler. Tiltaket gjør det og 

tryggere å ferdes for gående og syklende som skal sikres en lesbar, trygg og god framkommelighet i 

planområdet. 

Gjennomføring av tiltaket vil ha stor betydning for samfunnssikkerheten både i form av økt sikkerhet 

for alle trafikantgrupper som ferdes i tiltaksområdet, men og økt fremkommelighet for nødetater. I 

tillegg vil vegnettet få en justering av dreneringssystemet som er nødvendig for å bli mer robust til å 

stå imot klimaendringer som kommer. Tiltaket vil redusere noe usikkerhet og gi økt kunnskap om 

kvikkleire og faren for utglidning av veibanene.   
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Vedlegg 1 Sjekkliste risikoindentifisering. 

Er et risikoforhold aktuelt, tas det med videre til risikoskjema for for risiko- og sårbarhetsanalyse 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt  
(ja/nei) 

Kommentar 

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av? 
Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid. 
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 
1. Jordskred Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
2. Flomskred Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
3. Sørpeskred Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
4. Steinsprang eller 
steinskred 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

5. Fjellskred Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
6. Snøskred  Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
7. Ustabil grunn/Fare 
for utglidning av 
vegbanen. 

Ja Det er registrert en større utglidning i 1972, i forbindelse med bygging av 
Kroppanbrua. Utbedret i 1972.  Det har siden vert to mindre hendelser i 
fyllingsskråninger i 2012, en pga. gravearbeid og en naturlig utglidning i 
skjæring etter bygging av E6. 

8. Kvikkleireskred Ja Fokus på kvikkleire i området, økt fare i anleggsperioden. Skred utløses av 
naturen selv på grunn av flom og nedbør – eller ved utbygging. 

9. Undersjøiske 
skred, fare for 
utglidning av 
sjøbunn. 

Nei Tiltaket er ikke i nærhet til sjø. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
10. Flom i 
elv/vassdrag  

Nei Tiltaket er ikke utsatt for risiko ved eventuell flom i elv/vassdrag.  

11. Flom i bekk Nei Sør for viltovergangen ligger en liten bekk som blir koblet på overvannsystemet 
inkl. rensetiltak. Ikke vurdert som risiko for tiltaket. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
12. Snøfokk Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
13. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, 
særlig lave broer) 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

14. Bølger Nei Tiltaket er ikke i nærhet til sjø 
15. Stormflo Nei Tiltaket er ikke i nærhet til sjø 
16. Vindutsatt (inkl. 
lokale forhold, f.eks. 
kastevind) 

Nei Tiltaket ligger i åpent landskap men lavt i terrenget slik at det ikke er vurdert 
som risiko. 

17. Sandflukt Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 
18. Store 
nedbørsmengder, 
intens nedbør  
(som fører til 
overvann) 

Ja Det legges i hovedsak opp til bruk av eksisterende vegareal nord for 
Tonstadkrysset, tiltaket øker ikke omfanget av flater i vesentlig grad, men 
overvannssystemet er gammelt og ikke iht. dagens krav. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
19. Isnedfall  Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 



(Primært relatert til 
skjæringer, 
tunnelportaler og 
under broer) 
20. Ustabil 
vegskjæring, nedfall 
fra skjæring. Høye 
skjæringer over 10 
m.  

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

21. 
Skogbrann/lyngbrann 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

22. Annen naturfare 
(f.eks 
sprengkulde/frost/tel
e/tørke/nedbørsman
gel, jordskjelv – ifm. 
bru/tunnel) 

Nei Bruer, kulverter og viltoverganger dimensjoneres for jordskjelv etc. i samsvar 
med gjeldende regelverk. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med ? 
23. Omkjørings-
muligheter 

Ja Under utbygging må E6 stenges i korte perioder mellom Sluppen og Tonstad. 
Det er tilgjengelig omkjøring på veier med mindre kapasitet og kvalitet. 

24. Adkomst til 
jernbane, havn, 
flyplass. 

Nei Kan bli mindre forsinkelser i trafikkflyten i anleggsperioden uten at det skal få 
konsekvenser for adkomst til jernbane, havn og flyplass. 

25. Tilkomst for 
nødetater 

Ja Hovedbrannstasjonen på Sluppen og brannstasjonen på Sandmoen ligger i 
nærheten. Tiltaket stenger ikke tilkomsten for nødetater, kan bli forsinkelser i 
anleggsperioden. Vurderes i byggeplanlegging. Etter tiltaket vil nødetatene ha 
bedre fremkommelighet. 

26. Adkomst 
sykehus/helseinstitus
joner 

Ja St. Olavs ligger i nærheten, men har omkjøringsmuligheter. Vurderes i 
byggeplanlegging. Risiko er vurdert i sammenheng med pkt 25. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
27. Skole/barnehage Ja Idrettsungdomsskole ligger i anleggsområdet og må tas hensyn til i 

byggeplanlegging og anleggsfase. Får innsnevret uteareal. 
28. 
Sykehus/helseinstitus
jon 

Ja St. Olavs ligger i nærheten, ingen helseinstitusjoner registrert i tiltaksområdet. 
Eventuell responstid vurdert i pkt. 25. 

29. Flyplass/jernbane 
/havn/bussterminal 

Ja Omstillingspunkt for buss på Tonstad blir direkte påvirket under anleggsfasen. 
Etter tiltak vil det bli bedre fremkommelighet. 

30. Vannforsyning 
(drikkevannskilder- 
og ledninger)  

Ja En eldre drikkevannledning som krysser nord for kulvert i Sør. Forsyner store 
deler av byen. Må tas hensyn til i byggeplanlegging og anleggsfasen. 

31. 
Avløpsinstallasjoner 

Nei Overvann og spillvannsledning nord for viltovergangen. Ligger dypt og tiltaket 
skal ikke komme i kontakt med den. 

32. Kraftforsyning, og 
datakommunikasjon  
(f.eks. kabel i bakken 
luftspenn eller 
trafostasjoner) 

Ja Ikke luftspenn, all forsyning går i bakken langs kulvert sør. Trafostasjon i 
Osloveien ved avkjøringsrampa fra E6. Om denne har forgreninger inn i 
tiltaksområdet må sjekkes i byggeplan.  
Fjernvarmen ligger mellom Tonstadkrysset og Kroppanskogen.  

33. Militære 
installasjoner 

Nei Det er ikke kjente militære installasjoner som blir påvirket av tiltaket. 



Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
34. Økt ulykkesrisiko  
(f.eks. viltpåkjørsler, 
utforkjøringer og 
andre trafikkulykker)  

Nei Tiltakene gir økt trafikksikkerhet.  
Det skal vær 4 felt gjennomgående i utbyggingsperioden med mindre 
stenginger. Fartsgrensen settes ned. Det etableres viltovergagn i forbindelse 
med tiltaket som reduserer faren for viltpåkjørsler. 

35. Særskilte forhold 
som bør vurderes/er 
vurdert i en 
trafikksikkerhetsrevis
jon 

Nei Det er gjennomført TS revisjon. Det er kommentert overgang mellom g/s veg 
med fortau mot eksisterende g/s nett. Sikt og radius i forbindelse med g/s vei. 
Dette er ivaretatt av egne rutiner for gjennomføring av tiltak og lukking av TS 
revisjon. 

36. Økt trafikk 
(og spesielt transport 
av farlig gods): 
- Skole/barnehage 
-Sykehus/ 
helseinstitusjoner 
- Boligområder 
- Tunneler 

Nei Det går farlig gods på E6, men vegen blir tryggere med utvida kjørefelt og 
lengre flettestrekninger. Det er ikke vurdert noe økt trafikkøkning pga tiltaket. 
I anleggsfasen kan det bli økt trafikk i sidenettet f.eks Gamle Okstadbakken 
eller Bjørndalen. Det er ingen av disse vegene som er kritisk for 
boligområder/trafikksikkerhet. Det kan bli kødannelse i forbindelse med 
utbyggingen. Økt trafikk er vurdert i pkt. 25 for utrykningskjøretøyer. 
 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
37. Særlig brannfarlig 
industri 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

38. Naturlige farlige 
masser (f.eks. 
alunskifer og 
sulfidmasser) 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

39. Forurenset grunn Ja Tiltaket bygges i eksisterende høytrafikkert vei, det er og registrert noen 
områder med forurensa grunn utenom. Må vurderes på byggeplan og om det 
finnes godkjent deponi i nærområdet. 

40. 
Terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare 

Nei Ikke vurdert aktuelt ved dette tiltaket. 

41. Annen fare i 
omgivelsene 

Ja Tiltaket vil ikke føre til økt luftforurensing.  
Støy til Formo gård. Ikke pga. tiltaket, men generelt.  
Støy mot Nidaros Ungdomsskole (har gjort egne tiltak). Støyskjerming av 
uteområde må følges opp.  
Anleggsstøy/støv mot boliger. Det er etablert nye støyskjermer i 
tiltaksområdet. Det er mest næringsbygg i området. Det er mulig det må 
spuntes i forbindelse med konstruksjoner. 
Uønska arter er kartlagt i Tonstad omstigningspunkt. 

42. Annen miljøfare 
og miljøskader pga. 
større uønsket 
hendelse 

Nei Etter tiltaket skal vei- og overvannsystemet være mer robust for hendelser. 

 



ID  7 Ustabil grunn/Fare for utglidning av vegbanen. 

Utløsende årsaker kan være anleggsarbeid eller stor nedbørsmengde. 

Stengt veg, et felt mest sannsynlig, flere felt meget sjelden. Det har ikke vert noen hendelser hittil på vegnettet. 

Overvannsystem eksisterer men ikke dimmensjonert for nye krav og klimaendringer. 

Har utført grunnundersøkelse. Historiske data. 
x   

Det er utført grunnundersøkelser men dette er nålestikk og det mangler litt data på omliggende areal.   x 

  x 

 Hendelser registrert i 1972 og i 2012 

  

  x  Det er sjelden at det skjer dødsfall pga. slike hendelser 

  x  Overvann til Leirelva og Nidelven 

 x   Ett felt stengt, redusert fremkommelighet 

 

7.1 Oppgradering av overvannssystemet 

7.2 Vurdering og gjennomf ring av geotekniske tiltak. 

 

7.3 Oppf lging i anleggsperioden. 

 

7.4 F lges opp i driftsfase 



8 Kvikkleireskred 

Kvikkleire i grunn store deler av strekningen. Større kvikkleireskred i forbindelse med anleggsarbeid. 

Kvikkleireskred kan true eksisterende vei og bebyggelse. Innenfor løsne og utløpsområder. 

Tidligere undersøkelser i forbindelse med tidligere veibygning etter datidens gjeldende regelverk. 

Baseres på gamle boringer av eldre datoer.   x 

Det er dyptliggende kvikkleirelag som er vanskelig å kartlegge og eldre boringer. x   

  x Lav sannsynlighet for et område skred, men øker noe med anleggsarbeid.

 

  

x    Kan ramme store områder 

x    Mye masser som da eventuelt kan gå i elve/bekkeløp. 

x    Avhengig av størrelse og omfang. 

Må eventuelt stenge veien en kort periode for å vurdere om det er trygt (Middels) eventuelt at veien blir skadet og det tar tid 
å bygge opp (Høy) 

8.1 Flere geotekniske målinger \ grunnundersøkelser gjennomføres på byggeplan. 

8.2 Følge geoteknisk rapport under utbygging. 

8.3 Oppfølging av geoteknikker i anleggsperioden. 



18 Store nedbørsmengder, intens nedbør som fører til overvann 

Overvannsystemet er underdimensjonert for dagens klimaendringer. 

Oversvømmelse i kulverter og utvasking av veikropp og av matjord. Forurensa vegvann blir ført ut i bekker og elver. 

Under dimensjonert drenssystem fra 70-tallet. 

Dårlig data på dagens system. Må fysisk ut for å vurdere tilstanden.   x 

Usikkerhet rundt hvordan klimaendringer påvirker nedbørsmengder og intensitet.  x  

 x  

Oftere nedbørsmengder med høy intensitet
 

  

  x  Må kjøre etter forholdene 

  x  Kan få konsekvenser for fisken i begrensa område. 

  x  Kan bli innsnevring av felt, nedsatt fart. 

 Kort varighet ved styrtregn. 

18.1 Dimensjonere drensystem og renseanlegg etter gjeldende krav. 

18.2 Valg av rensel sninger m  koordineres mot drift som skal vedlikeholde disse. 

18.3 Endelig detaljering gj res i byggeplanfase. 



23 Omkjøringsmuligheter 

E6 må stenges i korte perioder under anleggsarbeidet. 

Det er høy ÅDT på E6 i Okstadbakken. Stenging medfører omkjøring på veger med mindre kapasitet og kvalitet, trafikken kan 
stoppe opp. 

Det er i dag flere felt i begge retninger og omkjøringsmuligheter. 

Dette er erfaringsrelatert kunnskap. Har oversikt over tilgrensede prosjekt. x   

Kunnskap om trafikknivå og erfaring fra sammenlignbare prosjekt.   x 

x   

Av sikkerhetsmessige årsaker må E6 stenges i korte perioder. 

  

  x  

  x  Mer belastning på miljøet når biler står i kø. 

 x   Trafikkflyten i rush vil bli dårlig. 

Det vil få konsekvenser for rushtrafikken og ved eventuelle ulykker på omkjøringsveger om stengingen må utvides. 

23.1 Må utarbeide detaljert faseplan for trafikkavvikling i byggeplanleggingen. 

23.2 Trafikkavviklingen må følges opp videre i anleggsfasen. 



25 Tilkomst for nødetater 

Kødannelser på omkjøringsveger til hinder for utrykning i anleggsfasen. 

E6 og Osloveien er sentrale ruter for utrykningskjøretøy til og fra Hovedbrannstasjonen på Sluppen og St. Olavs sykehus. 

Flere felt på E6 og alternative ruter. 

Kjennskap til ÅDT og alternative ruter x   

Utrykninger er ikke planlagt.  x  

  x 

At stenging skal falle sammen med rush og en hendelse er ikke høy. 

  

  x  Kommer ikke frem i tide. 

   x 

 x   Når det skjer, er tid en viktig faktor. 

Krav om responstid spesielt til helseinstitusjoner  

25.1 Samhandle/involvere nødetater i byggeplanleggingen. 

25.2 Vurdere innsatstid for utrykning til helseinstitusjoner utenfor tiltaksområdet i anleggsperioden. 

25.3 Gode varslingsrutiner og involvering av nødetater i anleggsfasen. 



27 Skole og barnehage 

Nidaros Idrettsungdomsskole får anleggsarbeid/innsnevret uteområde. 

Tiltaket berører uteområdet til Nidaros idrettsungdomsskole. Anleggsarbeid tett inn mot skolen og mindre uteareal når tiltaket er 
ferdig. Elevene bruker dagens g/s vei som adkomst til/fra skole/buss.Okstadbakken barnehage kan bli berørt av anleggstøy. 

Skolen har selv besørget støyskjerming.  

Det er planlagt slik. x   

Alternativ er vurdert.   x 

 x  

Erfaringsmessig blir det tatt snarveier gjennom anleggsområde. 

  

  x  Skade på person i anleggsarbeid 

  x  Støy/støv fra anleggsarbeid. 

  x  Sikre adkomst til/fra skole og buss. 

Uteområdet blir fjernet kan ikke brukes i anleggsperioden. Anleggsarbeid pågår tett inn til skolen med støy og støv.  

Skolevei må sikres. 

27.1 Vurdere risiko og tiltak i byggeplanleggingen. Risken / Milj risken 

27.2 Følge opp tiltak i anleggsperioden. 



29 Bussterminal 

Omstillingspunkt for buss på Tonstad blir direkte påvirket under anleggsfasen. 

Det blir en utfordring for AtB i anleggsfasen å gi et godt busstilbud i Tillerområdet, og det kan få følger for rutetilbudet i hele 
Trondheim. 

Ingen 

 x  

 x  

x   

Rutetilbudet vil bli påvirket i anleggsperioden 

  

   x 

  x  Flere kan bruke bil som fremkomst. 

  x  Kan bli vanskelig å komme til/fra buss. 

Omstillingspunkt Tonstad er knutepunkt for flere ruter. Det skal og bygges nytt g/s system i eksisterende som vil gi 
utfordringer for fremkommelighet til/fra buss. 

29.1 Involvere/samhandle med AtB i byggeplanleggingen. 

29.2 Gode varslingsrutiner/dialog med Atb i anleggsperioden 

29.3 God kommunikasjonsplan for anleggsperioden. 



30 Vann og kraftforsyning 

Avskjæring av kraft og vannforsyning for store deler av Trondheim 

Kutt av vann og kraftforsyning er alltid en utfordring. Det er fare for anleggsarbeidet om en ikke er kjent med type spenning. 

En har kjennskap til en eldre drikkevannsledning som krysser nord for kulvert i Sør. Forsyner store deler av byen. Høyspent og 
fjernvarme går gjennom anlegget. 

Det er eldre anlegg og erfaringene tilsier at det alltid er noe som ikke er nedtegnet.   x 

Alltid usikkert før det er kartlagt og vurdert type kabler/ledninger. Dette blir gjort i byggeplanlegging og 
anleggsfase 

x   

 x  

Se over
 

  

   x 

   x 

   x 

Konsekvensen er usikker før en er sikker på omfanget av forsyninger og hvem som mottar forsyninger. 

30.1 Kartlegge i hvor stor grad vannledningen blir påvirket av tiltaket og forfatning den er i. ROS analyse utføres tidlig i 

byggeplanfasen. 

30.2 Ved utarbeidelse av byggeplan må det i samråd med Trondheim kommune ses på om nye offentlige ledninger skal anlegges 

samtidig. 

30.3 Følge opp kabeleier / Trondheim Kommune i anleggsperioden. 

30.4 Sikre tilgang for drift og vedlikehold til to avløpsledninger sør i planområdet i anleggsperioden. 

 



32 Kraftforsyning, og datakommunikasjon 

Avskjæring av kraft og vannforsyning for store deler av Trondheim 

Kutt av vann og kraftforsyning er alltid en utfordring. Det er fare for anleggsarbeidet om en ikke er kjent med type spenning. 

En har kjennskap til en eldre drikkevannledning som krysser nord for kulvert i Sør. Forsyner store deler av byen. Høyspent og 
fjernvarme går gejnnom anlegget. 

Det er eldre anlegg og erfaringene tilsier at det alltid er noe som ikke er nedtegnet.   x 

Alltid usikkert før det er kartlagt og vurdert type kabler/ledninger. Dette blir gjort i byggeplanlegging og 
anleggsfase 

x   

 x  

Se over
 

  

   x 

   x 

   x 

Konsekvensen er usikker før en er sikker på omfanget av forsyninger og hvem som mottar forsyninger. 

30.1 Kartlegge i hvor stor grad vannledningen blir påvirket av tiltaket og forfatning den er i. ROS analyse utføres tidlig i 

byggeplanfasen. 

30.2 Ved utarbeidelse av byggeplan må det i samråd med Trondheim kommune ses på om nye offentlige ledninger skal anlegges 

samtidig. 

30.3 Følge opp kabeleier / Trondheim Kommune i anleggsperioden. 

30.4 Sikre tilgang for drift og vedlikehold til to avløpsledninger sør i planområdet i anleggsperioden. 

 



39 Forurenset grunn 

Tiltaket er utvidelse av eksisterende veg, med påfølgende forurenset grunn. 

Forurensing kommer fra høytrafikkert vei, registrert noen områder med forurensa grunn utenom. Overflatevann blir handtert i 
system av eldre årgang 

Overflatesystem av eldre årgang. 

Kunnskap om overflatesystem og tilstand på det. Vanskelig å vite sikkert hvor dyp/vidt forurenset 
grunn går. 

 x  

Kunnskap om noe av grunnforholdene (prøver) må vurderes nærmere i anleggsperioden om 
antakelsene stemmer 

 x  

x   

Det er høy sannsynlighet for at en vil finne forurenset grunn fra høytrafikkert vei 

  

   x 

  x  Moderat fare for avrenning i bekker /elver 

   x 

Konsekvens er at det massene må kjøres til godkjent mottak om de ikke kan gjenbrukes i veikroppen. Om det er usikkert  
om avrenning kan det få følger for bekker/elver. 

39.1 Det må kartlegges forurensede masser i byggeplanleggingen, om massen kan gjenbrukes og eventuelt om det finnes 

godkjent deponi i nærheten, og innarbeides i tiltaksplan og YM-plan 

39.2 Det m  utarbeides kostnadsb rende poster 

39.3 Det m  sikres gode rutiner i anleggsperioden for masseh ndtering. 



41 Annen fare i omgivelsene 

Ytre miljø som fremkommer i fagrapporter må ivaretas i byggeplanlegging og anleggsperiode. 

Det er avdekt uønska arter i anleggsområdet. Det kan bli støy fra spunting for konstruksjoner.  

Støykrav er ikke dekt til Formo gård. 

Det er etablert støyskjermer langs E6 og langs Østre Rosten. 

Det er usikkert om støykrav er fra trafikk på E6 er ivaretatt uavhengig av tiltaket.  x  

Hvor mye støy/støv demping i anleggsperioden avhenger av årstid og værforhold.  x  

x   

Det er høy sannsynlighet for at en vil få støy og støv fra anleggsarbeid. 

  

   x 

  x  Moderat fare for spredning av fremmede arter. 

   x 

Konsekvensen er at det må kjøres til godkjent mottak/bekjempes om ikke massene kan gjenbrukes i veikroppen. En vet 
ikke om den kan det få følger for bekker/elver. 

41.1 Det må utarbeides en ytre miljøplan med Miljørisken. 

41.2 Tiltak fra ytre miljø må ivaretas i byggeplanleggingen og få kostnadsbærende poster. I tillegg må det videreføres til driftsfase 

om f.eks bekjempelse av fremmede arter må fortsette etter anlegget er ferdig. 

41.3 Det må sikres gode rutiner i anleggsperioden for å ivareta ytre miljø og myke trafikanter. 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no
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