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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 Ulvsvågskaret. 

ROS-analysen er et vedlegg til detaljreguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret.  

I denne fasen fokuseres det på behov for risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i 

prosjektet.  

For prosjektet er det fastsatt følgende konkrete effektmål med tilhørende indikatorer på 

måloppnåelse:  

Effektmål  Indikator 

Reduksjon i reisetid  Redusert reisetid på strekningen i en normalsituasjon   
Bedre regularitet, robusthet 
og framkommelighet  

Fjerne dagens E6 over Ulvsvågskaret med stigning definert som 
flaskehals for tungtransport.  
Redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt 
veg.   

Redusere klimagassutslipp  Beregnet klimagassutslipp for ny veg skal være lavere enn 
nåsituasjonen gitt samme trafikkmengde.   
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1.2 Metode 

 

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

V712 konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018). Utførelsen er basert på veiledning gitt i rapport 

632 (Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging (Statens vegvesen, 2020), og rapport 

nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare» (Statens vegvesen, 2018). Metoden i rapport 632 

tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (DSB, 2017). 

Det er blitt gjort tilpasninger er gjort for å bedre passe for vegprosjekter og for Statens vegvesen som 

vegeier. Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), hentet fra DSBs 

veileder.  

 

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

arealplanlegging» (DSB, 2017) 

 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

• Geoteknisk rapport - B11753-GEOT-01 

• Ingeniøgeologisk rapport 1 - B11753-GEOL-01 

• Ingeniørgeologisk rapport 2 - B11753-GEOL-02 

• Geologisk rapport - 50934-GEOL-48 

• Hydrologisk rapport - B117553-HYDR-001 

• Naturfarerapport - B11753-NAT-01 

• Konsekvensutredning for tema naturmangfold  

Datakilder som også er benyttet som grunnlag for utføring av analysen er følgende:  

• Miljostatus.no 

• NVE Atlas 

• Jordskjelv.no  

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 

trafikksikkerhetsrevisjon (TS) og den inngår som datagrunnlag for ROS-analysen. 

Risiko inni selve tunnelene vil bli analysert iht. krav om risikoanalyse i Tunnelforskriften, den er antatt 

gjennomført etter endelig vedtatt reguleringsplan.  

Fullstendig vurdering av risiko i byggeperiode/anleggsfase er ikke foretatt, risiko i denne fasen blir 

kun delvis omtalt i analysen der vi har sett åpenbar risiko.  

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 over Teams 16.02.2022, deltakere er angitt i tabell 2.  

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

planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per februar 

2022. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa 

besitter, se tabell 2. 

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel. Flere risikoforhold 

identifisert her ble analysert videre i risikoskjema (vedlegg 2). 

Rapporten er skrevet av planleggingsleder Heidi Martens og kvalitetssikret av Henrik Wildenschild.   
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Tabell 1 Deltakere i analysegruppen 

Navn Etat Rolle/fagfelt 

Heidi Martens Statens vegvesen Planleggingsleder og prosessleder ROS 

Henrik Wildenschild Statens vegvesen Fagansvarlig ROS 

Knut Sjursheim Statens vegvesen Prosjektleder Salten-pakken 

Trym Ringvall Statens vegvesen Vegplanlegger 

Ida Bohlin Statens vegvesen Geoteknikk 

Hanne Bye Hauge Statens vegvesen Geologi 

Marte Beate Øiesvold Statens vegvesen Naturfare 

Linda Nilsen Statens vegvesen Hydrologi 

Svein Kandola Statens vegvesen Vann, avløp og overvann  

Odd-Arild Strøm Statens vegvesen Elektro 

Grete Livik Statens vegvesen Praktisk tunnelforvaltning 

Eivin Winsvold Hamarøy kommune Arealplanlegger 

Erlend Meisal Hamarøy kommune Kommunalsjef for vann og avløp  

 

 

1.5 Beskrivelse av planområdet 

Statens vegvesen har i samarbeid 

med Hamarøy kommune 

utarbeidet detaljreguleringsplan 

med konsekvensutredning for E6 

Ulvsvågskaret.  

Strekningen inngår i 

konseptvalgutredning (KVU) E6 

Mørsvikbotn-Ballangen, som ble 

vedtatt av Regjeringen i 2013. Av 

KVU fremgår det at E6 skal bygges 

ut til vegnormalstandard i dagens 

korridor, med tunnel under bl.a. 

Ulvsvågskaret. Strekningen er 

problematisk for 

fremkommelighet vinterstid, 

særlig for tunge kjøretøy. 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret 

(212 m.o.h) er hyppig stengt 

vinterstid pga. berging av tunge 

kjøretøy. Siden starten av 90- 

tallet har strekningen vært 

løpende omtalt i NVVP og senere 

NTP 2018-2029. 

Planen gir en betydelig mer 

trafikksikker E6 med slak kurvatur 

som oppfyller funksjonen til en 

nasjonal hovedveg. Ny E6 blir 
Figur 2: Planområdet 
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kortere enn dagens E6, noe som vil gi samfunnet innsparinger i form av redusert reisetid og 

reduserte klimagassutslipp i forbindelse med transport. Ny veg er også tilpasset fartsgrense 80-90 

km/t og dette bidrar også til redusert reisetid.  

Det vises til planbeskrivelsen for nærmere omtale av prosjektet.  

 

1.6 Samfunnssikkerhet 

Bedre regularitet, robusthet og framkommelighet er ett av effektmålene for prosjektet.  

Ved å beholde dagens vegtrasé tilrettelegger man for en mulig omkjøringsveg og slik bidrar 

prosjektet til økt samfunnssikkerhet i området. Kortere reiseveg og høyere fartsgrense medfører 

også kortere utrykningstid for nødetater.  

Det reguleres ikke for noen forhold som reduserer samfunnssikkerheten i området.  

 

1.7 Klimaendringer 

Utsnitt av fagrapport naturfare, B11753-NAT-01:  

Kyst- og fjordnære områder som Hamarøy kommune har gjennomsnittlig årsnedbør over 1000 mm. 

Det er sannsynligvis store lokale forskjeller på nedbørsmengder avhengig av vindretning og 

nedbørstype, men få værstasjoner gjør det vanskelig å gjøre mer detaljerte analyser. Normal for 

årsmaksimum snødybde (cm) for perioden 1971-2000 er ca. 100 i Hamarøy kommune. Snøen 

kommer og går gjennom vinteren langs kysten, mens snøen er mer stabil i fjellområdene i indre 

strøk. Klimaendringene vil for Nordland særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 

problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; jord-, flom- og sørpeskred, samt 

havnivåstigning og stormflo.  

2. Risikoidentifisering 

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

identifiserte (hendelser merket med «Ja»): 

ID i sjekkliste 
 for 
risikoidentifisering 

Hendelse 

4. Steinsprang eller steinskred 

6. Snøskred 

10. 11. 18.  Flom i bekk, elv/ vassdrag og store nedbørsmengder 

12. Snøfokk 

15. Stormflo 

32. Kraftforsyning 

35.  Særskilte forhold som bør vurderes i en TS-revisjon 

38.  Naturlig farlige masser 

42. Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse 
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3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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

risikoskjema, se vedlegg 2.  

En kort forklaring av begrepene i risikoskjemaet er gitt nedenfor: 

• Sårbarhet - Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader 

• Barrierer - Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende 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 

• Usikkerhet - knyttet til styrken på datagrunnlaget gitt av forrige kolonne. 

• Sannsynlighet - hvor trolig det er at hendelsen vil inntreffe 

• Konsekvens - hva som kan inntreffe som følge av hendelsen 

• Tiltak – som ROS-analysen anbefaler 
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4. Risikoevaluering og oppfølging 

I tabell 2 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. 

Tabell 2 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema vedlegg 1 og 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  

ROS-analyse  

ID - Risiko- og 

sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

R
eg

u
le

ri
n

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
 

 

ID 4: Steinsprang eller 

steinskred  

Forlenget og forsterket tunnelportal ved søndre påhogg for tunnel 2.2  

jf. fagrapport naturfare, B11753-NAT-01, vurderes nærmere ved 

prosjektering.   X
 

  

 

ID 10, 11 og 18: Flom i bekk, 

elv og vassdrag kombinert 

med store nedbørsmengder 

Dimensjonering for alle nedbørsfelt over de fastsatte minimumskrav, 

jf.  fagrapport hydrologi, B117553-HYDR-001.   

   
  

  
  

  
  

 

  
  

  
 X

 

  

 

 Bestemmelse i reguleringsplan som sikrer at alle tiltak skal utføres 

slik at erosjon unngås.  

  
  

  
X

 

  
  

  

  

 

 Plan for kulvertvedlikehold og oppdatering av kulvertdokumentasjon 

skal utarbeides.     
X

 

 

 

ID 12: Snøfokk Bestemmelser i reguleringsplan tilknyttet det aktuelle midlertidige 

bygge- og anleggsområdet, om at naturlig vegetasjon skal bevares.  

 

Det avsettes tilstrekkelig areal i reguleringsplanen til å tilrettelegge 

for slake skråningsutslag som bidrar til å redusere risiko for snøfokk 

og opphopning av snø på veg.    
  

  
  

  
X

 

   

 

ID 32: Kraftforsyning, 

datakommunikasjon  

Dialog med Nord-Salten Kraft for å avklare potensielle konflikter 

med etablerte kraft- og kommunikasjonsanlegg i planområdet.  X
 

X
 

X
 

 

 

ID 35: Særskilte forhold som 

bør vurderes i en TS-revisjon  

Fartsgrense ved kryss E6 x Fv 81 gjennom Ulvsvåg må vurderes.  

 X
 

  

 

ID 38: Naturlige farlige 

masser 

Tiltak som forhindrer helsefare som følge av kvartsstøv i tunnel må 

sikres i SHA-plan.   X
 

  

 

ID 42: Annen miljøfare og 

miljøskader pga. større 

uønsket hendelse 

Krav om absorbenter og rutiner for arbeid med maskin i og nær 

Mellomvasselva (verna vassdrag).  

 

Rutiner som hindrer tilførsel av finstoff til Kvannelva i forbindelse 

med anleggsarbeidet, eks: siltduk mot vassdraget.  

 

Grensene mot Kvannvatnet naturreservat avsperres for å hindre 

kjøring med maskiner eller andre inngrep i området.     
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

X
 

X
  

  
  
  

  
  

 X
  
  

  
  

 X
 

 

 

 

Planleggingsleder har ansvaret for å følge opp tiltak i reguleringsplanfasen og har ansvar for at tiltak 

for byggeplanfasen, anleggsfasen og driftsfasen formidles til den ansvarlige for prosjektering 

(byggeplanfasen). 
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Den som er ansvarlig for prosjektering har ansvaret for å følge opp tiltak for byggeplanfasen og har 

ansvar for at tiltak for anleggsfasen og driftsfasen formidles til den som har ansvar for anleggsfasen.  

Den som har ansvar for anleggsfasen, har ansvar for at følge opp tiltak for anleggsfasen og ansvar for 

at tiltak for driftsfasen formidles til den som har ansvar for driftsfasen. 

 

5. Oppsummering 

Det helhetlige risikobildet i planområdet og planens influensområde er vurdert til å være lavt. 

Forhold som har vært avdekket som sårbare eller potensielle hendelser som kunne ha medført risiko 

har i stor grad vært avdekket i planarbeidet, og har dermed vært unngått eller hensyntatt og dermed 

imøtekommet med konkrete tiltak i planen, fortløpende.  

ROS-analysen for E6 Ulvsvågskaret har derfor ikke avdekket noen uforutsette hendelser eller risikoer, 

men har heller hovedsakelig vært benyttet som en oppsummerende avsjekk på at risikobildet ved 

planen er tilfredsstillende lavt. ROS-analysen gir også en samlet oversikt over de tiltak som planen 

anbefaler fulgt opp i de kommende prosjektfasene. Ett av disse punktene er forholdet til Nord-Salten 

Kraft. Det ble avdekket i ROS-analysen at Nord-Salten Kraft har anlegg innenfor planområdet som kan 

bli påvirket av vegprosjektet og hensynet til deres virksomhet må derfor ivaretas gjennom dialog i de 

kommende prosjektfaser.  

Som følge av de tiltak som reguleringsplanen tilrettelegger for vil endringen i risikobildet på den nye 

vegstrekningen og i det aktuelle influensområdet, samt for den overordnete samfunnssikkerheten i 

området, medføre en betydelig forbedring.  

Ett av effektmålene for prosjektet som omfatter risiko og sårbarhet er at E6 Ulvsvågskaret skal gi 

bedre regularitet, robusthet og framkommelighet. Til å vurdere måloppnåelsen er det satt en 

indikator som sier at målet er oppnådd dersom prosjektet reduserer risiko for uforutsette hendelser 

som medfører stengt veg. Gjennom risikoanalysen er det avklart at prosjektet medfører en betydelig 

redusert risiko for stengt veg og at det nevnte effektmålet er ivaretatt.  

Kilder 

• Geoteknisk rapport - B11753-GEOT-01 

• Ingeniørgeologisk rapport 1 - B11753-GEOL-01 

• Ingeniørgeologisk rapport 2 - B11753-GEOL-02 

• Geologisk rapport - 50934-GEOL-48 

• Hydrologisk rapport - B117553-HYDR-001 

• Naturfarerapport - B11753-NAT-01 

• Konsekvensutredning for tema naturmangfold  

• NVE Atlas  

• Jordskjelv.no 

• Miljostatus.no 
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2. Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyser 
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Vedlegg 1  

Sjekkliste risikoidentifisering. 

Er et risikoforhold aktuelt, tas det med videre til risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse i vedlegg 2 

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  Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. 

2. Flomskred Nei  Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. 

3. Sørpeskred Nei Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. 

4. Steinsprang eller 

steinskred 

Ja Iht. fagrapport naturfare, B11753-NAT-01, er det ikke funnet risiko for steinsprang eller 

steinskred bortsett fra ved søndre påhugg til tunnel 2.2.  

5. Fjellskred Nei Iht. NVE Atlas kartlag naturfare/ fjellskred 

6. Snøskred  Ja Deler av planlagt veg er innenfor aktsomhetssone for utløpsområde for snøskred. Iht. 

fagrapport naturfare, B11753-NAT-01 er risiko vurdert til tilfredsstillende lav.  

7. Ustabil grunn/Fare 

for utglidning av 

vegbanen. 

Nei Henviser til fagrapport geoteknikk, B11753-GEOT-01. 

8. Kvikkleireskred Nei Det er ikke funnet kvikkleire i prosjektområdet jf. fagrapport geoteknikk, B11753-GEOT-01. 

9. Undersjøiske skred, 

fare for utglidning av 

sjøbunn. 

Nei Henviser til fagrapport geoteknikk, B11753-GEOT-01. 

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  

Ja Henviser til fagrapport hydrologi, B117553-HYDR-001.   

11. Flom i bekk Ja Henviser til fagrapport hydrologi, B117553-HYDR-001.   

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 

12. Snøfokk Ja Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. 

13. Isgang  

(Broer er ofte utsatt, 

særlig lave broer) 

Nei  Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. 

14. Bølger Nei   

15. Stormflo Ja Henviser til fagrapport naturfare, B11753-NAT-01.  

16. Vindutsatt (inkl. 

lokale forhold, f.eks. 

kastevind) 

Nei   

17. Sandflukt Nei Ikke relevant 

18. Store 

nedbørsmengder, 

intens nedbør  

(som fører til 

overvann) 

 

 

Ja Hendelsen er ivaretatt for ID 10 og 11 i vedlegg 2. Henviser for øvrig til fagrapport hydrologi, 
B11753-HYDR-001.   
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Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Annen naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 

19. Isnedfall  

(Primært relatert til 

skjæringer, 

tunnelportaler og 

under broer) 

Nei  Henviser til fagrapporter geologi, B11753-GEOL-01, B11753-GEOL-02 og 50934-GEOL-48.  

20. Ustabil 

vegskjæring, nedfall 

fra skjæring. 

Nei  Henviser til fagrapporter geologi, B11753-GEOL-01, B11753-GEOL-02 og 50934-GEOL-48.  

21. 

Skogbrann/lyngbrann 

Nei Ikke relevant  

22. Annen naturfare 

(f.eks. 

sprengkulde/frost/tel

e/tørke/nedbørsmang

el/ jordskjelv - ifm. 

bru/tunnel)) 

Nei  Ikke relevant 

Henviser til fagrapport geoteknikk, B11753-GEOT-01 for vurdering av konstruksjoner (bruer).  

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

23. 

Omkjøringsmuligheter 

Ja Eksisterende veg vil høyst sannsynlig opprettholdes siden det er boligbebyggelse langs vegen, 

og denne vil fungere som omkjøringsveg. Alternativt er omkjøringsveg via ferge Drag-

Kjøpsvik. Andre muligheter er med ferge via Lofoten. Tiltaket vil slik bidra til å redusere risiko i 

området, og det er derfor ikke behov for å analysere temaet nærmere i vedlegg 2.  

24. Adkomst til 

jernbane, havn, 

flyplass 

Nei  Ikke relevant 

25. Tilkomst for 

nødetater 

Nei  Ingen nødetater er stasjonert langs vegen.  

26. Adkomst 

sykehus/helse-

institusjoner 

Nei   

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt 

(ja/nei) 

Kommentar 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

27. Skole/barnehage Ja Forbedret bussløsning og venteareal for skolebuss og generelt mindre trafikk gjennom Ulvsvåg 

tettsted. Tiltaket vil slik bidra til å redusere risiko i området, og det er derfor ikke behov for å 

analysere temaet nærmere i vedlegg 2. 

28. Sykehus/helse-

institusjon 

Nei   

29. Flyplass/jernbane 

/havn/bussterminal 

Ja Ny kollektivholdeplass med universell utforming og mer trafikksikre løsninger enn dagens 

situasjon inngår i planen. Tiltaket vil slik bidra til å redusere risiko i området, og det er derfor 

ikke behov for å analysere temaet nærmere i vedlegg 2. 

30. Vannforsyning 

(drikkevannskilder- 

og ledninger)  

Nei Ny veg vil krysse kommunens hovedvannledning, men denne forsyner ikke samfunnsviktige 

virksomheter. Det er derfor ikke behov for å analysere temaet nærmere i vedlegg 2. Private 

drikkevannsbrønner er under kartlegging.  

Prosjektet bør ha dialog med Hamarøy kommune for å sikre gode løsninger i 

prosjekteringsfasen.  
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31. 

Avløpsinstallasjoner 

Nei  Ingen offentlige avløpsinstallasjoner i nærheten av planområdet. Private avløp er under 

kartlegging.  

32. Kraftforsyning, og 

datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken 

luftspenn eller 

trafostasjoner) 

Ja Planlagt veglinje krysser etablert høyspenttrasé for regionalnett. Hensynet til etablert 

høyspentlinje er sikret ivaretatt ved videre prosjektering, gjennom bestemmelser i planen. 

Denne ID tas ikke med videre til vurdering i vedlegg 2, men tilknyttes tiltak i rapporten.  

Generelt bør prosjektet avklare med netteier om nettanlegget skal legges i tunnel.  

 

Innenfor planområdet ligger hovedadministrasjonsbygget for Nord-Salten Kraft og Kystnett. 

Bygget har samfunnskritisk funksjon.  

33. Militære 

installasjoner 

Nei   

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  Det er uført TS-revisjon på reguleringsplanstadiet. Risikoen for ulykker reduseres ift. dagens 

situasjon siden ny veg skal bygges etter gjeldende TS-krav. 

Hamarøy kommune har spilt inn ønske om rundkjøring i Ulvsvågkrysset siden oppstart av 

prosjektet, da kommunen mener at rundkjøring vil gi økt trafikksikkerhet i krysset. Dette er 

imidlertid avklart i tidligere prosjektfaser at er i strid med Statens vegvesens vegnormaler og 

ikke en anbefalt løsning mtp ÅDT og planlagt fartsgrense, og vil derfor ikke reguleres inn. 

Regulering av rundkjøring i Ulvsvågkrysset ville medført behov for å søke Vegdirektoratet om 

formelt fravik fra vegnormalene. Det er for øvrig krav i Vegsikkerhetsforskriften om at det også 

gjennomføres TS-revisjon på byggeplan/prosjektering, og igjen rett før åpning av veganlegget, 

samt ca. et år etter at det er åpnet for trafikk.   

35. Særskilte forhold 

som bør vurderes/er 

vurdert i en 

trafikksikkerhetsrevisj

on 

Ja Behov for å vurdere fartsgrense i Ulvsvågkrysset og på fremtidig fylkesveg gjennom tettstedet. 

Dette er del av videre prosess og tilknyttes derfor ikke tiltak i rapporten. Det er spesielt puls-

trafikk fra E6 fergen som kan føre til at det kan være vanskelig å finne en luke i trafikken når 

man skal inn eller ut av krysset til fylkesvegen, det kan medføre økt risiko spesielt ved 

fartsgrenser 80 – 90 km/t.  

 

36. Økt trafikk 

(og spesielt transport 

av farlig gods): 

- Skole/barnehage 

- 

Sykehus/helseinstitusj

oner 

- Boligområder 

- Tunneler 

Nei  Ny trasé medfører ikke trafikkøkning utover normal trafikkøkning. Farlig gods i tunnel skal 

risikovurderes i egen risikovurdering for tunnel jf. tunnelsikkerhetsforskriften § 10. Med 

henvisning til ID 35 vil en økning i ÅDT på fremtidig fylkesveg tilsi en redusert fartsgrense for 

strekningen gjennom tettstedet Ulvsvåg. Det er beregnet en begrenset økning i ÅDT på 

fylkesveg gjennom Ulvsvåg.  

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  

38. Naturlige farlige 

masser (f.eks. 

alunskifer og 

sulfidmasser) 

Ja Henviser til fagrapporter geologi, B11753-GEOL-01 og B11753-GEOL-02. Ut fra kartlegging 

med håndholdt XRF og aktsomhetskart for radon hentet fra NGU er det lite som tyder på at det 

er risiko for sur avrenning fra masser i planområdet.  

 

Det er kartlagt granittisk gneis i prosjektområdet. Kvartsstøv i tunnel kan utgjøre alvorlig 

helsefare i byggefasen. Denne ID tas ikke med videre til vurdering i vedlegg 2, men tilknyttes 

tiltak for videre hensyn i prosjektet. 
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39. Forurenset grunn Nei  Henviser til vedlagte kartutsnitt nr. 5 

 

40. 

Terrengformasjoner 

som utgjør spesiell 

fare 

Nei   

41. Annen fare i 

omgivelsene 

Nei   

42. Annen miljøfare 

og miljøskader pga. 

større uønsket 

hendelse 

Ja Det er risikoforhold knyttet til anleggsperioden som bør nevnes i ROS-analysen, uten at de kan 

analyseres konkret i inneværende fase:  

 

Akuttutslipp av olje i tilknytning til arbeid i og ved Mellomvasselva (verna vassdrag). 

 

Tilførsel av finstoff til Kvannelva i forbindelse med anleggsarbeidet. Viktige gyteområder for 

laks og sjøørret. 

 

Kjøring med maskin eller andre inngrep innenfor grensene for Kvannvatnet naturreservat. 

 

Denne ID tas ikke med videre til vurdering i vedlegg 2, men tilknyttes tiltak i rapporten.   
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1. Utsnitt av NVE Atlas, kartlag: Naturfare/ fjellskred 14.02.2022 

 

 

2. Utsnitt av jordskjelv.no (år 1998-2022, styrke: 3,5 – 7)  
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3. Utsnitt fra miljostatus.no, kartlag: forurensning og støy/ avløpsanlegg 

 

 

4. Utsnitt av NVE Atlas, kartlag: nettanlegg/ utbygd nettanlegg  
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5. Utsnitt av miljostatus.no, kartlag: forurenset grunn  
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Vedlegg 2 

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

ID 4 Steinsprang eller steinskred 

Iht. fagrapport naturfare, B11753-NAT-01, er det funnet risiko for steinsprang ved søndre påhugg for tunnel 2.2.   

Sårbarhet 

Ingen spesiell sårbarhet.  
 

Barrierer 

Ingen naturlige barrierer.  
 

Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Iht. fagrapport naturfare, B11753-NAT-01. Nærmere undersøkelser er anbefalt.  

       X  

Usikkerhet 

Høy Middels Lav Jf. overnevnte rapporter må tiltak vurderes nærmere i detalj i en senere prosjektfase.  

       X  

Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 

   >1/50 år 

Tallfestet sannsynlighet fremgår av fagrapport naturfare, B11753-NAT-01.  
 

Konsekvens 

 
Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse  X    

Miljø    x  

Framkommelighet   x   

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Steiner som treffer kjøretøy, kan medføre alvorlig personskade. Ingen påvirkning på miljø. For fremkommelighet har mindre steinsprang 
liten betydning, men kan gi korte stans i trafikken inntil vegbanen er ryddet.  
 

Tiltak 

Behov for forlenget og forsterket tunnelportal vurderes nærmere ved prosjektering.  
 

 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

ID 6 Snøskred 

Deler av planlagt veg er innenfor aktsomhetssone for utløpsområde for snøskred. 

Sårbarhet 

 

Barrierer 

Eksisterende vegetasjon reduserer risiko for at snøskred når ned til veg.   

Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke: 
  X  

Usikkerhet 

Høy Middels Lav Ikke typisk skredterreng.  
   X 

Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 

  X  

Vegetasjon og terreng bærer ikke preg av å ha vært skredutsatt tidligere. 
 

Konsekvens 

 
Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse 
  X  

 
 

Miljø 
   X 

 
 

Framkommelighet 
  

X 
 

 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Planlagt veg ligger hovedsakelig langt ut i de potensielle utløpsområdene for snøskred og konsekvensene er dermed vurdert til lave.  
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Tiltak 

Risiko er vurdert til tilfredsstillende lav og tiltak er derfor ikke nødvendig.  

Risiko- og sårbarhetsforhold 

ID 10, 11 og 18 Flom i bekk, elv og vassdrag kombinert med store nedbørsmengder 

Prosjektområdet kommer i berøring med enkelte aktsomhetssoner for flom og naturlig flom i bekk, elv eller vassdrag kan forekomme.  

Sårbarhet 

Robust omkringliggende terreng  
 

Barrierer 

Omkringliggende terreng og naturtyper utgjør naturlig gode resepienter som avbøter risiko for flom i bekker, elver og vassdrag. Det er lite 
fjell i dagen med høy avrenningsfaktor innenfor nedbørsfeltene.   
 

Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Flomsimulering oppstrøms og nedstrøms for veg er ikke foretatt. 

 X  

Usikkerhet 

Høy Middels Lav  

 X  

Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 

 X   

Dimensjonerende flom med returperiode 200 år. Sannsynlighet for naturlig flom i bekk og elv er høy. Flom i vassdrag (her: Kvannvatnet) 
er lav. Samlet sannsynlighet er dermed satt til middels.  
 

Konsekvens 

 
Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse 
  X  

Beskriv omfang 
 

Miljø 
   X 

Beskriv omfang 
 

Framkommelighet 
  X  

Beskriv omfang og varighet 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Konsekvens av naturlig flom i de bekker, elver og vassdrag som inngår i planområdet er vurdert til lav da tiltak er planlagt slik at flom ikke 
vil berøre planlagt veg.  
 

Tiltak 

Samtlige kulverter er dimensjonert over de fastsatte minimumskrav  
 

Kulverter bør inspiseres og vedlikeholdes etter fastsatt regime 
 

Alle tiltak skal utføres slik at erosjon unngås 
 

 

 

 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

ID 12 Snøfokk 

Potensielt snøfokk på veg mellom tunnel 2.2 og 2.3 ved vindretning nordøst.  

Sårbarhet 

Snøfokk kan forårsake skavler på veg.  
 

Barrierer 

Eksisterende vegetasjon  
 

Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapport naturfare, B11753-NAT-01, anbefaler nærmere vurdering av tema.  
  X  

Usikkerhet 

Høy Middels Lav  

X   

Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 

  X  

Dersom vegetasjon bevares, slik anbefalt, er sannsynlighet for uønsket hendelse lav. 
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Konsekvens 

 
Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse 
 X   

Kan føre til trafikkulykker, møteulykker tilsier plassering i «høy» og 
utforkjøring i «lav» = «middels» samlet 

Miljø 
   X 

 
 

Framkommelighet 
  

X 
 

 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Dersom uønsket hendelse oppstår kan det medføre fare for trafikkulykker. Kortere perioder med behov for nedsatt hastighet kan bli 
aktuelt. 
 

Tiltak 

Det bør sikres at det ikke felles for mye vegetasjon i det aktuelle området.  
 

Midlertidig rigg- og anleggsområde bør plasseres på vestsiden av vegen for å spare mest mulig vegetasjon.  
 

Planen tilrettelegger for slake skråningsutslag i området slik at risiko for snøfokk og opphoping av snø på veg reduseres.  
 

 

 

 

 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

ID 15 Stormflo 

Deler av planlagt vegfylling helt nord i planområdet ligger nedenfor fremskrevet stormflonivå.  

Sårbarhet 

Vegfylling kan bli utsatt for erosjon som følge av 200-årsstormflo, som i dette området går opp til 3 m.o.h.  

Barrierer 

Ingen naturlige barrierer. 

Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav  

X   

Usikkerhet 

Høy Middels Lav  

 X  

Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 

 X  Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig) 

Stormflo er en hendelse som kan oppstå.  

Konsekvens 

 
Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse   X   

Miljø    X  

Framkommelighet   X   

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Selve E6 blir ikke berørt. Vegkropp er planlagt høyere enn fremskrevet stormflonivå. Vegfylling kan bli berørt.  

Tiltak 

Erosjonssikring av vegfylling opp til fremskrevet stormflonivå sikres i planbestemmelsene.  
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