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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. 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. 
Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av E8 Sørbotn – Laukslett, Ramfjorden vestre 
trasé. ROS-analysen vedlegges planbeskrivelsen og omtales kort i planbeskrivelsen. 

 

1.2 Metode 
 
Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018 (Norsk Standard, 2018), 
som er gitt i 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 for  bedre å 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.  
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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: 

- Skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 (Statens vegvesen, 2020) 
- Geoteknisk rapport 2010000548-23 (hele strekningen) (Statens vegvesen, 2011) 
- Geoteknisk rapport (foreløpig/under ferdigstillelse) B11172-GEOT-01 

(Leirbakken). (Statens vegvesen, 2020) 
 

Begge de geotekniske rapporter omhandler grunnforhold og deriblant kvikkleireskred, ustabil grunn 
og utglidninger.  

 

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 ikke omfattet av vegsikkerhetsforeskriften om TS (trafikksikkerhet)-revisjon for TEN-T 
vegnettet. Men prosjektet har besluttet at det likevel skal gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjon TS-
revisjon på alle nivåer dvs. både på reguleringsplan, byggeplan, TS-inspeksjon før åpning av anlegget 
og igjen ca. 1 år etter åpning av anlegget. Arbeidet med TS-revisjon av reguleringsplan er oppstartet 
samme uke som ROS-analysen ble gjennomført.  

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 Statens vegvesen sitt verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold 
til kravene i byggherreforskriften 

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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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 

Tabell 1 viser status på andre risikokartleggingsprosesser i planfasen ved sluttføring av ROS-analysen. 

Tabell 1 Status på andre risikokartleggingsprosesser  

Risikokartleggingsprosesser 
knyttet til E8 Sørbotn – 
Laukslett  
 

Status Kommentar 

Skredfaglig rapport B11172-
SKRED-01 

Rapport fra 2020 Omhandler alle typer skred utenom fjellskred 
og kvikkleireskred. Skredfaglig ekspertise deltok 
på ROS-analysen 

Geoteknisk rapport 
2010000548-23 (hele 
strekningen)  

Rapport fra 2011 Begge de geotekniske rapporter omhandler 
grunnforhold og deriblant kvikkleireskred, 
ustabil grunn og utglidninger. 
Geoteknisk ekspertise deltok på ROS-analysen. 

Geoteknisk rapport 
(foreløpig/under ferdigstillelse) 
B11172-GEOT-01 (Leirbakken)  

Rapport fra 2020 Se over 

Hydrologisk rapport omhandler 
Nedbørsfelt, vannhåndtering 
(elver, bekker og stikkrenner), 
kapasitetsberegninger av 
stikkrenner ihht. Krav i N200, 
drikkevannskilder og 
drikkevannsbrønner. 

Datainnsamling er pågående, 
rapport ferdig høst 2020,  

Ansvarlig for denne rapporten var tilgjengelig på 
Skype under ROS-analysen. Prosessleder for 
ROS-analysen var i kontakt med Elisabeth Unn 
Gundersen 2 dager etter ROS-analysen for å 
sikre at alle de nevnte temaer blir dekket av 
rapporten som kommer høst 2020. Det pågår 
datainnsamling og analyser. Det er allerede tatt 
flere vannprøver av brønner. Det skal frem mot 
sommeren 2020 tas flere vannprøver samt at 
det skal gjennomføres ca. 1 ukes befaring av 
område får å kartlegge og vurdere på 
vårsmelting, bekker og elver.  

Islast på Ramfjord bru Det pågår undersøkelser av isen 
i Ramfjorden. Rapport antas 
ferdig i 2020. 

Det vil bli gjort beregninger av islast på brua, 
slik at den blir dimensjonert for å tåle den 
aktuelle islasten. 
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1.4 Prosess 

ROS-analysen ble gjennomført Tromsø 09.03.2020, 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 mars 
2020. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa 
besitter, se tabell 1. 

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert 
her ble analysert videre i risikoskjema (vedlegg 2). 

Rapporten er skrevet av Henrik Wildenschild, som for øvrig er sertifisert Trafikksikkerhetsrevisor og 
har utdanning ved UiT i Samfunnssikkerhet og miljø. 

Tabell 2 Deltakere i analysegruppen 

Navn Etat Rolle/fagfelt Deltatt i Hazid-møte 
09.03.2020 

Henrik Wildenschild Statens vegvesen Prosessleder for denne 
ROS-analysen 

Ja 

Egil Hammer Statens vegvesen Vegplanlegger Ja 
Kathrine Hanssen Statens vegvesen Planleggingsleder Ja 
Jøran Heimdal Statens vegvesen Prosjektleder Ja 
Thomas Eliseussen Statens vegvesen Delprosjektleder Ja 
Ole-Andre Helgaas Statens vegvesen Fagansvarlig skred Ja 
Øyvind Hellum Statens vegvesen Fagansvarlig 

geoteknikk og skred 
Ja 

Frode Valnes Statens vegvesen Fagansvarlig naturmiljø Ja 
Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Fagansvarlig hydrologi Nei, men ble 

konsultert etter møtet 
Vegard Steffensen Politiet Avsnittsleder patrulje Ja 

Tromsø kommune v/Kjell Grønsberg avlyste sin deltakelse 15 min før møtet.         
Tromsø brann og redning samt UNN var invitert, men svarte ikke på invitasjonen, tross påminnelse  
om svar, ingen av disse deltok på møtet.  
Martine Holm Frekhaug, Statens vegvesen, Geofag Drift og vedlikehold deltok (deler av møtet) på 
Skype som observatør, i forbindelse med at prosjektet E8 Sørbotn – Laukslett er plukket ut til å være 
med i et FoU-prosjekt om «klimatilpasningspiloter»  

1.5 Beskrivelse av planområdet 

Mesteparten av beskrivelsen under er hentet fra planbeskrivelse foreløpig versjon (11.03.20) og vil 
kunne avvike i detaljer fra endelig versjon av planbeskrivelse. 
Planarbeidet omfatter E8 fra Sørbotn til Laukslett. Strekningen mellom Sørbotn og Laukslett skal 
legges om til vestsiden av fjorden. Fra Hans Larsa-neset til Leirbakken vil E8 legges på bru over 
Ramfjorden. Strekningen ligger i sin helhet i Tromsø kommune, og er på ca. 10 km. Strekningen ligger 
mellom fjell og fjord, og er delvis skredutsatt. Planområdet ligger hovedsakelig i et område der 
arealet i kommuneplanens arealdel er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 
Reguleringsplanen er i henhold til overordnet plan; kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett med 
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konsekvensutredning (plan 0240, vedtatt 26.03.2008). Tilgrensende til planområdet i sør ligger 
tettstedet Sørbotn. Det er randbebyggelse langs fv. 7902 mellom Sørbotn og Hans Larsa-neset. På 
nordsiden av fjorden ligger tettstedet Lauksletta sør for dagens E8. Plangrensen strekker seg i sør på 
østsiden av dagens E8, dette for å gi plass til skredsikring. Det er også satt av plass til skredtiltak langs 
veglinja.        

Vegen som er planlagt bygd er en utvidet H1-veg med fartsgrense 90 km/t. Man går opp fra 9 m 
vegbredde til 10 m og det etableres midtdeler i stedet for forsterket midtoppmerking. Dvs. at det er 
dimensjoneringsklasse S4 som utvides opp mot dimensjoneringsklasse S5. Det etableres to 
forbikjøringsfelt i hver retning som er tilpasser stigning i terrenget. 

Figur 2 Øverste illustrasjon viser vegen når det ikke er forbikjøringsfelt, nederste viser der hvor det er 
forbikjøringsfelt 

Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett er til sammen ca. 10 km lang. På strekningen bygges det fem mindre 
bruer, flere kulverter og landbruksunderganger (i tilknytning til noen av bruene), dette i tillegg til 
brua over Ramfjorden som er ca. 870 m lang. Det etableres også skredsikring i form av 
skredforebygninger i fjellsiden, samt to skredvoller langs vegen. Det bygges 3 fullkanaliserte kryss. 
Det er en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 5200 som er fremskrevet i år 2045. Andelen tungbiler er 15 %. 
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Figur 3 Planområdet 

 

Mostad – Reipkrokelva 

• Tiltaket starter ved Mostad i Lavangsdalen. Her etableres det kobling mot gammel E8 med 
kanalisert T-kryss. Det blir belysning i kryssområdet. Adkomst til Sørbotn blir via gammel E8. 

• Kryssområdet sikres med skredvoll på østsiden av krysset. 
• Vegen krysser Sørbotnelva med bru. Bebyggelsen på Mostad får ny adkomst fra gammel E8 

under brua.  
• Vegen legges over bebyggelsen forbi Sørbotn. Stigningen fra Mostad til over Sakariasjorda er 

redusert fra forrige planforslag, stigningen er nå under 4%. Det etableres forbikjøringsfelt for 
nordgående trafikk etter krysset med gammel E8 til bakketopp bak Lekvedgården. Det 
etableres forbikjøringsfelt for sørgående trafikk fra Innerkobbneset opp stigningen til bak 
Lekvedgården.  

• Det etableres en bru over E8 ved Sakariasjord (jordbrukskryssing). Reipkrokelva krysses med 
en ca. 70 m lang bru. 

• Det etableres en anleggsvei ved Mostad og ved Reipkrokelva 
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Figur 4 Mostad – Reipkrokelva 

 

 

Figur 5 Anleggsvei Reipkrokelva 
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Reipkrokelva – Kjørneset 

• Vegen legges ned langs sjøen forbi skredutsatt område ved Storkollen. Området sikres med 
en ca. 300 meter lang og 6-8 meter høy skredvoll, samt skredforebygninger oppe i Storkollen. 

• Fv. 7902 forskyves ut og legges på fylling i fjæra/sjøen forbi Storkollen.  

 

Figur 6 Reipkrokelva – Kjørneset 

 

Kjørneset - Skredelva 

• Det etableres flere kulverter og småbruer for å lede vann/sørpeunder ny E8. Blant annet 
etableres det bru med landbruksadkomst ved Steinbakkelva og skredvoll og bru med 
landbruksadkomst ved Skredelva. 

• Det etableres forbikjøringsfelt i sørgående retning om lag mellom Mellajordelva og 
Steinbakkelva. 

 

 

Figur 7 Utsnitt Steinbakkelva + utsnitt Skredaelva 
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Skredaelva – Hans Larsa-neset 

• Bru med landbruksadkomst Mellajordelva 
• Påkobling til fv. 7902 ved Hans Larsa-neset med belyst kanalisert T-kryss.  

 

 

Figur 8 Skredaelva – Hans Larsa-neset 

 

Hans Larsa-neset – Lauksletta 

• Ramfjorden krysses med en ca. 870 m lang bru og ca. 400 m lang sjøfylling. 
• Vegen stiger fra ca. 12 moh. på fyllingen til ca. 47 moh. ved påkobling eksisterende E8 og 

tiltakets slutt ved Laukslett.  
• Tilkobling til gammel E8 med kanalisert T-kryss ved Lauksletta. Lauksletta og Asko Nord AS får 

adkomst via gammel E8. 
• Ved kryss mot Asko Nord AS legges det til rette foretablering av kollektivholdeplass, «kiss & 

ride», nattoppstillingsplass for busser samt hvilebu sjåfører. 
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Figur 9 Hans Larsa-neset – Lauksletta 

 

 

Figur 10 Tilkobling til gammel E8 med kanalisert T-kryss ved Lauksletta. Lauksletta og Asko får 
adkomst via gammel E8. 
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I planbeskrivelsen (foreløpig versjon 11.03.2020) er de overordnede mål for prosjektet beskrevet slik:  

•            Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø.  

- Ny E8 gjennom Ramfjord i Tromsø kommune skal øke trafikksikkerheten, bedre   
transportkvaliteten, gi en jevnere fartsprofil og bygges med høyere vegstandard.  

• Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet veg (dagens E8).  

- Store deler av lokalbefolkningen langs dagens E8 vil få en betydelig forbedring av bo- og 
nærmiljø. Dette på grunn av redusert støynivå, mindre svevestøv og betydelig økt trygghet 
for myke trafikanter.  

• Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.  

- Det skal planlegges for en jevnere fartsprofil og kortere distanse. Dette vil medføre 
miljømessige fordeler i form av mindre slitasje på kjøretøy og lavere utslipp av miljøgasser.  

- Det skal planlegges for en forsvarlig overvannshåndtering (med utgangspunkt i 
dimensjonering av nedbørsfelt og vannmengde) og det skal prosjekteres skredsikringstiltak i 
henhold til nye retningslinjer for akseptnivå for skred på veg. 

Henviser for øvrig til oppdatert detaljert informasjon i planbeskrivelsen f.eks. om vegens 
plassering, utforming og tilstøtende arealbruk.  

 

1.6 Samfunnssikkerhet 
 

Robusthet 

Robusthet handler om den planlagte infrastrukturens tåleevne, for eksempel hva den er 
dimensjonert for å tåle sammenlignet med eksisterende infrastruktur. Det sentrale spørsmålet er: 
Hvor fysisk robust blir nytt transportsystem sammenlignet med eksisterende transportsystem? 

Det planlagte veganlegget fremstår med tiltakene i fagrapporter og de mange grundige 
undersøkelser som et robust veganlegg. Det er tatt hensyn til klimaendringer, skred av ulike typer, 
grunnforhold og da spesielt undersøkelser ifm. Ramfjordbrua og veganlegget ved Leirbakken. 

Redundans 

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. Det 
sentrale spørsmålet er: Gir ny veg/veginfrastruktur flere og/eller bedre alternative fremføringsveier 
enn eksisterende transportsystem? 

Det planlagte veganlegget vil ha meget god redundans da det finnes en komplett omkjøringsveg via 
den eksisterende E8, dvs. fremtidig fylkesveg eller kommunal veg (omklassifiseringen er ikke 
bestemt). Det vil også for størstedelen av strekningen være redundans via fylkesveg 7902 (tidligere 
294). 
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Figur 11 Kart som viser omkjøringsmuligheter 

 

Restitusjon 

Restitusjon handler om hvor raskt det er mulig å gjenopprette infrastrukturen til opprinnelig eller 
redusert ytelse/kapasitet ved et lengre/varig brudd i forbindelsen. Det sentrale spørsmålet er: Hvor 
raskt kan nytt transportsystem gjenopprettes, helt eller delvis, sammenlignet med eksisterende 
transportsystem? Mulighet for raskere restitusjon betyr økt samfunnssikkerhet. Restitusjon har en 
betydning først og fremst der det ikke finnes redundans. Der det finnes alternative løsninger, kan 
man legge mindre vekt på vurderingen av restitusjon, eller man kan eventuelt frafalle den helt. 

For dette veganlegget vil hastigheten på restitusjon være av mindre betydning siden redundansen er 
meget god. Skulle det bli brudd på vegen er man relativt tett på Tromsø hvor det finnes flere store 
entreprenører og innlandet har også en del samt forsvaret er bare noen timer unna. Skulle en av de 
lengre bruer få skade og ikke fungere vil det selvfølgelig føre til en lengre restitusjonstid enn veg. 
Men igjen anses dette i samfunnssikkerhets sammenheng å være uproblematisk siden 
omkjøringsmulighetene er så gode som de er her. 

Konklusjonen når det gjelder samfunnssikkerhet er at dette prosjektet gir bedre samfunnssikkerhet 
en dagens vegtrasé, da det gir enda en omkjøringsmulighet. At det bygges nytt veganlegg med 
fartsgrense 90 km/t og kortere avstand, gjør at nødetater fortere kan rykke ut inn i Lavangsdalen og 
sør for dette området. Likeså vil ambulanser som er stasjonert i Nordkjosbotn og andre steder øst og 
sør for Nordkjosbotn vil få kortere kjøretid mot UNN. Bedre redundans i dette området er positivt for 
samfunnssikkerheten både av lokal, regional betydning. Det er også av nasjonal betydning da det i 
Tromsø finnes en større flyplass og havn, regionsykehus, samt at Tromsø med tilhørende 
beredskapsaktører og samfunnsviktige funksjoner er viktig for hele regionen. Tromsø faller inn under 
definisjonen storby, som er kravet for om en by har nasjonal betydning i beredskapssammenheng, 
når en by har mere enn 50.000 innbyggere og har bla. lufthavn med internasjonal kapasitet. 
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1.7 Klimaendringer 
 
Klimaprofilen for Troms er hentet fra Klimaservicesenter.no 
Figuren viser forventede endringer fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske 
forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten 
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Kort oppsummert ang. klimaprofilen for Troms 

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

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

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

For dette prosjektet er stormflo ikke relevant pga. kotehøyden. Men det er utfordringer ifm. 
klimaendringer ang. nedbør, flom, våtsnøskred, jord-, flom- og sørpeskred samt kvikkleireskred. Det 
er dog fullt håndterbart og vil kreve ulike sikringstiltak. Se fagrapporter for ytterligere informasjon. 

Dette prosjektet er valgt ut til å være et pilotprosjekt ifht. klimaendringer, slik at det utover allerede 
fastsatte krav ang. klimaendringer her vil blir en ekstra kvalitetssjekk ifht. prosjektets tilpasning ifht. 
klimaendringer, spesielt fokus på skred og vannhåndtering. 
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2. Risikoidentifisering 

Risikoidentifisering er presentert i Sjekkliste for risikoidentifisering, se vedlegg 1. Følgende risiko er 
identifiserte (hendelser merket med «Ja»): 

De aller fleste risikoforhold er allerede undersøkt gjennom fagrapporter, andre er under pågående 
undersøkelser nå frem mot prosjektering begynner. Andre risikoforhold vil bli undersøkt under 
prosjektering f.eks. YM-plan og SHA-plan.  

Av de risikoforhold som ROS-analysen har funnet behov for å anbefale tiltak er det relativt få tiltak og 
lite omfattende å gjennomføre dem. At en ROS-analyse finner anbefaler så få tiltak som her er typisk 
når ROS-analysen gjøres mot slutten av reguleringsplanarbeidet og at det er fagrapporter på det 
meste av risikoforhold. I veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging rapport 632 er det 
beskrevet at ROS-analysen i utgangspunktet ikke skal overprøve fagrapporters risikovurderinger og 
tiltak. Det vil kun være behov for å vurdere risiko og sårbarhet på nytt hvis det skulle vise seg at 
fagrapport ikke har belyst alle risikoforhold eller at nye opplysninger fremkommer. I denne 
reguleringsplan har det ikke kommet frem nye opplysninger og fagrapporter har dekket alle 
risikoforhold innen deres respektive fag. 

Det er i ROS-analysen anbefalt 5 tiltak hvor av 2 er det samme tiltaket, men dekker 2 ulike 
risikoforhold. Tiltakene er listet opp i tabell 2. For å forstå hvordan ROS-analysen har vurdert seg 
frem til disse tiltak henvises til vedlegg 1 og 2. 

 

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/ uønskede hendelse er presentert i et 
risikoskjema, se vedlegg 1 og 2.  

En kort beskrivelse av feltene 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 1 og 2. Tabellen 
viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. Det er også en egen kolonne for 
videre oppfølging og status for tiltakene. Prosjektet frem til åpning av anlegget er ansvarlige for 
gjennomføring og oppfølging av tiltakene. De har også ansvar for at tiltak i driftsfasen blir formidlet 
til Divisjon drift og vedlikehold. 

Hendelsene/risikoforhold er ikke listet opp i prioritert rekkefølge i tabellen. 

Tabell 2 Oppsummering av foreslåtte tiltak i skjema risikoindentifiserings og risikoskjema, vedlegg 1 og 2 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak Gjennomføres i 
følgende fase 

ROS-analyse 2020     
E8 Sørbotn – Laukslett 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

Re
gu

le
rin

gs
pl

an
 

 
By

gg
ep

la
n 

An
le

gg
sf

as
e 

Dr
ift

sf
as

e 

Status / oppfølging 
 

12. Snøfokk Tiltak 12.1: Minst mulig bruk av rekkverk og rett 
type rekkverk (f.eks. rørrekkverk).  
 

 By
gg

ep
la

n 
og

 

An
le

gg
sf

as
e 

 

 

12. Snøfokk Tiltak 12.2: Gode rutiner i driftsfasen kan 
redusere både sannsynlighet og konsekvensen. 

   Dr
ift

sf
as

e  

12. Snøfokk – 
For høye snøskavler 
fører til at det blir mer 
snø som legger seg på 
vegen ved snøfokk. 

Tiltak 12.3: Det bør vurderes om det skal settes 
krav til fres i driftskontrakten. 

   Dr
ift

sf
as

e 

 

34. Økt ulykkesrisiko -
Ramfjordbrua ikke 
tilrettelagt for myke 
trafikanter og 
fartsgrense 90 km/t 

Tiltak 34.1: ROS-analysen anbefaler at det 
skiltes anbefalt sykkelrute via gamle 
E8/fremtidig fylkesveg. 

 By
gg

ep
la

n 
og

 

An
le

gg
sf

as
e 

 

 

34. Økt ulykkesrisiko 
pga. smalere veg på 
vinteren 

Tiltak 34.2: ROS-analysen anbefaler at det skal 
settes krav til fres i driftskontrakten. 

   Dr
ift

sf
as

e  
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5. Oppsummering 

Det helhetlige risikobilde er at det er noen utfordringer ang. skred av ulike type og grunnforhold. 
Men dette er problemstillinger som finnes på mange strekninger i Norge og spesielt i Troms når det 
gjelder skred. Det er og blir grundig undersøkt og er fullt ut håndterbart med de tiltakene som 
anbefales i fagrapportene. Ellers er risikobildet på strekningen positiv med tanke på 
trafikksikkerheten og samfunnssikkerheten. Strekningen vil være lite sårbar med tanke på 
klimaendringer siden dette blir ivaretatt i form av skredsikring og håndtering av overvann, hvor det 
blir dimensjonert med klimapåslag. 

Endringen i risikobildet sammenlignet med dagens E8 er primært at Trafikksikkerheten forberedes 
for folk som bor i Ramfjorden. Men trafikksikkerheten for trafikantene vil også bli bedre, spesielt 
møteulykker og utforkjøringsulykker. Sårbarheten ved at dagens E8 har lang omkjøringsveg hvis 
denne skulle bli brudd på eller bli stengt vil forsvinne når det med den nye E8 vil være gode 
omkjøringsmuligheter. 

Konklusjonen når det gjelder samfunnssikkerhet er at dette prosjektet gir bedre samfunnssikkerhet 
en dagens vegtrasé, da det gir enda en omkjøringsmulighet. At det bygges nytt veganlegg med 
fartsgrense 90 km/t og kortere avstand, gjør at nødetater fortere kan rykke ut inn i Lavangsdalen og 
sør for dette området. Likeså vil ambulanser som er stasjonert i Nordkjosbotn og andre steder øst og 
sør for Nordkjosbotn vil få kortere kjøretid mot UNN. Bedre redundans i dette området er positivt for 
samfunnssikkerheten både av lokal, regional betydning. Det er også av nasjonal betydning da det i 
Tromsø finnes en større flyplass og havn, regionsykehus, samt at Tromsø med tilhørende 
beredskapsaktører og samfunnsviktige funksjoner er viktig for hele regionen. Tromsø faller inn under 
definisjonen storby, som er kravet for om en by har nasjonal betydning i beredskapssammenheng, 
når en by har mere enn 50.000 innbyggere og har bla. lufthavn med internasjonal kapasitet. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Sjekkliste risikoindentifisering 
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 Ja Henviser til skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 
2. Flomskred Ja Henviser til skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 
3. Sørpeskred Ja Henviser til skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 
4. Steinsprang eller 
steinskred 

Ja Henviser til skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 
Det er relativt lite potensial for Steinsprang og steinskred. 

5. Fjellskred Nei Ingen kjent fjellskredfare i området. 
6. Snøskred  Ja Henviser til skredfaglig rapport B11172-SKRED-01 
7. Ustabil grunn/Fare for 
utglidning av vegbanen. 

Ja Henviser til geoteknisk rapport   2010000548-23 (hele strekningen) 
Henviser til geoteknisk rapport B11172-GEOT-01 /foreløpig (Leirbakken) 

8. Kvikkleireskred Ja Henviser til geoteknisk rapport   2010000548-23 (hele strekningen) 
Henviser til geoteknisk rapport B11172-GEOT-01 /foreløpig (Leirbakken) 

9. Undersjøiske skred, 
fare for utglidning av 
sjøbunn. 

Ja Henviser til geoteknisk rapport   2010000548-23 (hele strekningen) 
Henviser til geoteknisk rapport B11172-GEOT-01 /foreløpig (Leirbakken) 

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 Alle bruer, rør og stikkrenner for elver og bekkekrysning dimensjoneres for 200 

årsflom med klimapåslag. Bruker NVE sin beregningsmodell for å beregne flomverdi. 
 
Fra foreløpig planbeskrivelse om konstruksjoner:  
For tre av vassdragene som krysses, Steinbakkelva, Skredelva og Mellomjordelva, er 
det registrert løp for sørpeskred som gjør at det planlegges bruer som er lengre enn 
det vassdraget med dimensjonerende flomvannstand ville kreve. 
 
Den nye vegen krysser ytterligere to bekker av en viss størrelse på strekningen, 
Kjørneselva og Kjoselva, hhv. ved profil 4170 og 8885. Vannmengden er relativt lav, 
og teknisk vil det være tilstrekkelig å lede disse i rør med lysåpning mindre enn 2,5 
meter for å ta unna dimensjonerende flomvannføring. 
 
Henviser til hydrologisk rapport som er under arbeid og ferdigstilles høsten 2020.  

11. Flom i bekk Ja Alle bruer, rør og stikkrenner for elver og bekkekrysning dimensjoneres for 200 
årsflom med klimapåslag. Bruker NVE sin beregningsmodell for å beregne flomverdi. 
 
Henviser til hydrologisk rapport som er under arbeid og ferdigstilles høsten 2020. 
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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 Drivsnø er en mulig problematikk i Sørbotn oppfor Sakariasjorda. Snøskjermer som 

avbøtende tiltak, samt redusere bruk av rekkverk i området med tanke på vinterdrift 
av vegen.  

13. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, 
særlig lave broer) 

Ja Fra foreløpig planbeskrivelse om konstruksjoner:  
En problemstilling som ikke ble omtalt i forprosjektet fra 2010 er isgangen i fjorden. 
Indre del av fjorden danner et stabilt isdekke, og dette vil i normale og kalde vintre 
kunne strekke seg ut til brustedet. Dette gir en påkjenning på brufundamentene som 
de må dimensjoneres for, i tillegg til andre ytre krefter.  
 
Det skal igangsettes måling av is i Ramfjord vinteren 2020. Med bakgrunn i disse 
målinger vil prosjektering av Ramfjordbrua ta hensyn til islasten. 

14. Bølger Nei Laveste punkt på vegen ligger i høyde langt over areal som blir påvirket. Bru er 
dimensjoneres for både bølger og isgang. Det er relativt lite store bølger i området. 

15. Stormflo Nei Laveste punkt på vegen ligger i høyde langt over areal som blir påvirket av 
havnivåstigning – (ca. kote +9). Bru dimensjoneres for stormflo. 

16. Vindutsatt (inkl. lokale 
forhold, f.eks. kastevind) 

Nei Vind på brua ble undersøkt i 2006 av Metrologisk institutt, det ble konkludert med 
at det ikke var problematisk ifht. Plassering av brua. 

17. Sandflukt Nei Ikke relevant her 
18. Store 
nedbørsmengder, intens 
nedbør  
(som fører til overvann) 

Ja Viser også til punkt 10 og 11.  
 
Dette prosjektet er valgt ut til å være et pilotprosjekt ifht. klimaendringer, slik at det 
utover allerede fastsatte krav ang. klimaendringer her vil blir en ekstra kvalitetssjekk 
ifht. prosjektets tilpasning ifht. klimaendringer, spesielt fokus på skred og 
vannhåndtering.  
 
Henviser til hydrologisk rapport som ferdigstilles høsten 2020. 

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  
(Primært relatert til 
skjæringer, tunnelportaler 
og under broer) 

Nei Lite skipstrafikk under Ramfjordbrua. Lokalveger under de mindre bruer vil ha 
begrenset med trafikk og lav fart, slik at det ikke utgjør noen fara for liv og helse. På 
bru er dette mest relevant ifht. Nedfall av is høyder på en hengebru, eller veg med 
høy fartsgrense 70 km/t + som krysser under bru.  

20. Ustabil vegskjæring, 
nedfall fra skjæring. 

Nei Ingen bergskjæringer, hvis det blir noen blir de maks 2 m høy. Det er også 8 m 
sikkerhetsavstand. 

21. Skogbrann/lyngbrann Nei Ikke relevant her 
22. Annen naturfare 
(f.eks. 
sprengkulde/frost/tele/ 
tørke/nedbørsmangel/ 
jordskjelv - ifm. 
bru/tunnel) 
 

Nei Det er krav til at det utføres vurderinger ang. jordskjelv ifm. prosjektering av 
Ramfjordbrua ihht. Eurocode 8. Området er ikke spesielt utsatt for jordskjelv. 
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Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
23. Omkjøringsmuligheter Nei Omkjøring via dagens E8 (fremtidig fylkesveg) og via fylkesveg 7902. Det er her gode 

omkjøringsmuligheter. 
24. Adkomst til jernbane, 
havn, flyplass 

Nei Ingen jernbane, havn, flyplass i umiddelbar nærhet. 

25. Tilkomst for 
nødetater 

Ja Midtrekkverk og plassering av åpninger. Likt som i Lavangsdalen. Oppfyller krav i 
håndboka.  

Dette er ikke en hendelse og egner seg derfor ikke i skjema 2.  
26. Adkomst 
sykehus/helseinstitusjone
r 

Nei Ingen sykehus/helseinstitusjoner i umiddelbar nærhet. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 
27. Skole/barnehage Nei Ingen skole/barnehage i umiddelbar nærhet 
28. 
Sykehus/helseinstitusjon 

Nei Ingen sykehus/helseinstitusjoner i umiddelbar nærhet 

29. Flyplass/jernbane 
/havn/bussterminal 

Nei Ingen jernbane, havn, flyplass i umiddelbar nærhet 

30. Vannforsyning 
(drikkevannskilder- og 
ledninger)  

Ja Kartlegging av vanntilførsel ivaretas. Kartlegging av brønner pågår og vil bli ferdigstilt 
sommeren 2020. Det skal tas vannprøver på alle brønner. Behov for erstatning av 
vannbrønner vil bli vurdert i prosjekteringsfasen og eventuelle omlegginger skal 
gjennomføres før anleggsstart. SVV er pliktig til å ivareta vanntilførsel med lik 
kvalitet som før bygging.  
 
Midlertidige tiltak i anleggsperiode: midlertidige rør og andre tiltak ved behov.  
 
Med bakgrunn i hydrologisk rapport som ferdigstilles høst 2020 vil risikovurdering 
utføres i prosjekteringsfasen inkl. SHA-plan. Skjema 2 blir derfor ikke fylt ut ifm. ROS-
analysen. 

31. Avløpsinstallasjoner Nei Vegen legges på oversiden av hus og avløpsinstallasjoner blir ikke berørt.  
32. Kraftforsyning, og 
datakommunikasjon  
(f.eks. kabel i bakken 
luftspenn eller 
trafostasjoner) 

Ja Det er opprettet dialog med Troms kraft ang. høyspent og lavspent. Troms kraft 
har/skal skissere opp løsninger for omlegging og dette ivaretas i prosjekteringsfasen. 
Det skal etterstrebes at omleggingen er gjort før anleggsstart. 
 
I dette prosjektet er nok det viktigste punktet arbeid nært høyspent og tiltaket her 
er jo å følge e-verket sine instrukser for dette. I tillegg er det fare for fallskader mtp. 
arbeid i høyden (mast/armatur).  
 
Risikovurdering utføres i prosjekteringsfasen inkl. SHA-plan. Skjema 2 blir derfor ikke 
fylt ut ifm. ROS-analysen. 
 
Mulig sjøkabel i Ramfjord (Fra Fagernes til Olavsvern), https://kart.kystverket.no/. 
Prosjektet varsler mulige eiere av kabelen. 

https://kart.kystverket.no/
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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 • Ny veg med 8 m sikkerhetsavstand i sideterrenget, positivt mtp. 
trafikksikkerhet. 

• Fullkanaliserte kryss, positivt mtp. trafikksikkerhet. 
• Ramfjordbrua er ikke planlagt med særskilte tiltak for sykling som f.eks. 

adskilt gang- og sykkelveg/felt, da mengden myke trafikanter her vil være 
minimalt. Dog mener vi på ROS-analysen at vi kan oppfordre de få som 
sykler (f.eks. sykkelturister) til å sykle lang eksisterende E8, dvs. fremtidig 
fylkesveg. Strekningen er ikke nasjonal sykkelrute, men nasjonal sykkelrute 
går via Tromsø, men kun forbi i det området hvor det planlegges nytt 
veganlegg ved avkjørsel til Asko nord AS. og fortsetter videre inn gjennom 
Ramfjord inn til Breivikeidet. Dvs. at den krysser ikke Ramfjordbrua. 

• Det er ikke registret noen elgpåkjørsler i planområdet siden 2010, det er 
derfor ikke grunnlag for spesielle tiltak. 

• Redusert ulykkesrisiko sammenlignet med eksisterende E8. 
• TS-revisjon er planlagt på alle nivå, omtalt i denne rapporten. 
• Med tanke på at dette er en ny veg med nye krav til trafikksikkerhet 

kombinert med midtrekkverk og fullkanaliserte kryss er det ikke økt 
ulykkesrisiko, derfor tas denne ID ikke med videre til skjema 2. 

• 10 m vegbredde med midtdeler kan gi noe smalere veg på vinteren ved 
store snømengder. Det anbefales at det settes krav om fres i 
driftskontrakten. 

• Det er plass til 3 vogntog (25 m) i det kanaliserte kryss inn mot Asko nord, 
det er positivt mtp. Trafikksikkerheten. 

• Det er før TS-revisjon kun 1 fravikssøknad (ifht. krav i håndbøker) på hele 
prosjektet, det er positivt mtp. Trafikksikkerheten. 

• Trafikkmengden tilsier H1 veg på 9 m med forsterket midtoppmerking, men 
det oppgraderes til 10 m og midtdeler og vekselvis forbikjøringsfelt. Det er 
positivt mtp. Trafikksikkerheten, spesielt møteulykker. 

 
Tiltak 34.1: ROS-analysen anbefaler at det skiltes anbefalt sykkelrute via gamle 
E8/fremtidig fylkesveg. 
 
Tiltak 34.2: ROS-analysen anbefaler at det skal settes krav til fres i driftskontrakten. 

35. Særskilte forhold som 
bør vurderes/er vurdert i 
en 
trafikksikkerhetsrevisjon 
(TS-revisjon 

Nei TS-revisjon på reguleringsplan pågår pr. mars 2020 med fokus på geometritegninger 
for hovedveg, kryss og sideveger.  
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36. Økt trafikk 
(og spesielt transport av 
farlig gods): 
- Skole/barnehage 
- Sykehus/helse-
institusjoner 
- Boligområder 
- Tunneler 

Nei Bygger ny veg som har omkjørings langs eksisterende E8. Lokaltrafikk ifm. bygda i 
Ramfjorden vil foregå på eksisterende E8 dvs. fremtidig fylkesveg. Ingen skole, 
barnehage, sykehus/helseinstitusjoner.  
 
 
 
 

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 Ingen industri i planområdet og heller ikke noen industri omfattet av 
storulykkeforskriften i umiddelbar nærhet.  

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

Nei Det er ikke kjent at det finnes naturlige farlige masser i planområdet. Skulle det 
likevel bli oppdaget slike masser skal det ivaretas i YM-plan og i forbindelse med 
anleggsperioden. Det vil sannsynligvis hellere ikke bli behov for noe permanent 
massedeponi etter bygging som har potensiale til å lage miljøproblemer for fisk i 
vassdrag ved avrenning fra et stort massedeponi med f.eks. sulfidholdige masser 
som også inneholder tungmetaller eller spesielt aluminium, som er svært skadelig 
for fisk i vassdrag. 

39. Forurenset grunn Nei Det er ingen funn i kart. Ingen kjente deponier eller eksisterende eller nedlagt 
industri i planområdet. 
Ved grunnboring i sjø skal det vurderes å ta prøver av mudringsmassen. Dette er 
allerede planlagt av prosjektet og ROS-analysen ser derfor ikke behov for ytterligere 
tiltak.  

40. Terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Nei  

41. Annen fare i 
omgivelsene 

Nei  

42. Annen miljøfare og 
miljøskader pga. større 
uønsket hendelse 

Ja Generell fare for utslipp til vann eller jord. Blir ivaretatt i YM-plan. 
 
Spesielt ved Leirbakken er det ålegress i en bløtbunnsområde. Ålegress er en viktig 
naturtype som fungerer som et yngleområde for flere typer fisk. Hvis det kommer 
mye finstoff i anleggsperioden kan det fører til at ålegresset ikke får nok sollys og 
dermed dør. Følgeskaden vil da være at det blir vanskelige forhold for fiskene som 
yngler der. Området er ikke spesielt sårbart i driftsfasen. 
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Vedlegg 2 Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 1 + 2 Jordskred + flomskred 
Henviser til fagrapport skred og fagrapport geoteknikk 
Sårbarhet 
Henviser til fagrapport skred og fagrapport geoteknikk. 
Lite sårbarhet, ny veg og tiltak blir iverksatt for å unngå at jordskred og flomskred kommer ned på vegen.  
Det er også gode omkjøringsmuligheter. 
Barrierer 
Henviser til fagrapport skred og fagrapport geoteknikk  
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapporter 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det vil alltid være noe usikkerhet, se fagrapporter for øvrig informasjon. 

 x  
Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 
  x Tiltak i fagrapporter gir lav sannsynlighet for at jordskred og flomskred når vegen 

 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet   x  Gode omkjøringsmuligheter. 
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Det er i fagrapporter beskrevet tiltak som skal redusere risiko ifm. jordskred. 
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapporter. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 3 Sørpeskred 
Henviser til fagrapport skred 
Sårbarhet 
Lite sårbarhet, ny veg og tiltak blir iverksatt for å unngå at sørpeskred kommer ned på vegen 
Barrierer 
Henviser til fagrapport skred  
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapport 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det vil alltid være noe usikkerhet, se fagrapporter for øvrig informasjon. 

 x  
Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 
  x Tiltak i fagrapport gir lav sannsynlighet for at sørpeskred når vegen 

 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet   x  Gode omkjøringsmuligheter. 
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Det er i fagrapport skred beskrevet tiltak som skal redusere risiko ifm. sørpeskred. 
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapport for skred. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 4 Steinsprang eller steinskred 
Henviser til fagrapport skred 
Sårbarhet 
Lite sårbarhet, ny veg og tiltak blir iverksatt for å unngå at steinsprang eller steinskred kommer ned på vegen. Det er også 
gode omkjøringsmuligheter. 
Barrierer 
Henviser til fagrapport skred  
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapport 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det vil alltid være noe usikkerhet, se fagrapporter for øvrig informasjon. 

  x  

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x Tiltak i fagrapport gir lav sannsynlighet for at steinsprang eller steinskred når vegen 
 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet   x  Gode omkjøringsmuligheter. 
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Det er i fagrapport skred beskrevet tiltak som skal redusere risiko ifm. steinsprang eller steinskred. I tillegg vil grøfter fange 
opp stein og de bygges som standard etter krav i håndbok N200. 
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapport for steinsprang eller steinskred. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 6 Snøskred 
Henviser til fagrapport skred 
Sårbarhet 
Lite sårbarhet, ny veg og tiltak blir iverksatt for å unngå at snøskred kommer ned på vegen. Det er også gode 
omkjøringsmuligheter. 
Barrierer 
Henviser til fagrapport skred  
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapport 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det vil alltid være noe usikkerhet, se fagrapporter for øvrig informasjon. 

 x  
Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 
  x Tiltak i fagrapport gir lav sannsynlighet for at snøskred når vegen 

 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet   x  Gode omkjøringsmuligheter. 
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Det er i fagrapport skred beskrevet tiltak som skal redusere risiko ifm. snøskred. 
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapport for skred. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 7 Ustabil grunn/Fare for utglidning av vegbanen. 
Geoteknisk er det kun problematisk når det er mye nedbør, som primært er knyttet til anleggsfasen. Det er likevel 
håndterbart ved at det i fagrapporter for geoteknikk er anbefalt flere tiltak. Det er omtrent ikke leire på strekningen. Det er 
leire på Leirbakken men dette er grundig undersøkt og fult ut håndterbart med de tiltakene som anbefales i fagrapporten. 
Henviser til fagrapporter for geoteknikk. 
Sårbarhet 
Lav sårbarhet i driftsfasen, men det er noe sårbarhet knyttet til anleggsfasen. Det er gode omkjøringsmuligheter.  
Barrierer 
Henviser til tiltak i fagrapporter for geoteknikk. Mye er allerede ivaretatt i reguleringsplanen, resten tas i SHA-plan. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapporter 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det vil alltid være noe usikkerhet, se fagrapporter for øvrig informasjon. 

  x  

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig) 
Henviser til fagrapporter for geoteknikk. 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse 

 x* x  
* I anleggsfasen er det er del risiko knyttet til arbeid og utglidning. 
Dette skal ivaretas i prosjektering SHA-plan. 
 

Miljø   x   
Framkommelighet 

  x  Gode omkjøringsmulighet 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapporter for geoteknikk. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 8  Kvikkleireskred 
Det er påvist kvikkleire, men forekomsten vurderes å ikke ha reel påvirkning på stabiliteten.  
Sårbarhet 
Lav sårbarhet, det er påvist kvikkleire, men forekomsten vurderes å ikke ha reel påvirkning på stabiliteten. 
Fra geoteknisk rapport/planbeskrivelsen: «Forekomsten av sensitiv leire vurderes å ha en beliggenhet og styrke som gjør at 
den ikke har reell betydning for stabiliteten i området. Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale i massene som utgjør platået. 
Der det er påvist masser med sprøbruddsegenskaper er terrenget flatt, og et eventuelt brudd i massene vil ikke ha noe 
utløp. Området vurderes derfor å ikke oppfylle kriteriene som skal til for å definere et område som ei kvikkleiresone etter 
NVE veileder 7/2014. Brua over Ramfjorden fundamenteres på peler. Det er varierende grunnforhold langs brua, og 
supplerende grunnundersøkelser må utføres for endelig prosjektering. 
 
Sjøfylling Leirbakken: Fyllinga skal anlegges i foten av den bratte skråningen som står der i dag. Grunnen består i hovedsak 
av siltig sand over dagens havnivå og leire med lag av sand og silt under havnivå. Det vurderes at leirelaget med varierende 
grad av silt/sand fortsetter inn under den store sandavsetningen. Det er funnet mindre forekomster av sensitiv (og noe 
kvikk) leire dypere enn 7,5m utenfor skråningsfoten. Lenger ut – ut mot kanten av langfjæra – er det påvist fast leire som 
ikke er kvikk.» 
For ytterlige informasjon henvises til geoteknisk rapporter.  
Barrierer 
Motfyllinger og sjøfylling, for ytterligere informasjon se geotekniske rapporter. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapporter og grunnboringer. 
 x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Pga. flere runder med grunnboringer og ekstern 3. partskontroll regnes usikkerheten som 

lav.   x 

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x 
Grunnboringer, undersøkelser, analyser, tiltak i geotekniske rapporter (f.eks. motfyllinger og 
sjøfylling) gjør at sannsynligheten er meget lav. Se geotekniske rapporter for ytterligere 
informasjon 

 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse 

x    
Hvis området ved leirbakken skulle rase ut i et kvikkleireskred kan 
det gå tapt liv, men tiltak i geoteknisk rapport vil gjøre at 
sannsynligheten er meget lav og dermed akseptabel risiko.  

Miljø   x   
Framkommelighet   x  Det er gode omkjøringsmuligheter 
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapporter for geoteknikk. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 9 Undersjøiske skred, fare for utglidning av sjøbunn. 
Ved Storkollen er det i geoteknisk fagrapport lagt inn tiltak som mudring for å sikre stabilitet.  
Ved Ramfjordbrua kan det også bli nødvending med noe fylling på fjordbunnen, det vil bli besluttet i prosjekteringsfasen. 
Sårbarhet 
Det er sårbart i anleggsfasen mtp. Dagen fylkesveg, det er dog ingen hus i nærheten av Storkollen. Det er 
omkjøringsmulighet. 
Barrierer 
Henviser til tiltak i fagrapport geoteknikk. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav Fagrapport 
x   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Vil bli undersøkt nærmere i prosjekteringsfasen 

  x  

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x Det er middels sannsynlighet for at noe kan skje i anleggsfasen, derfor blir det undersøkt 
og i driftsfasen regnes sannsynligheten som lav. 

 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse 

 x* x  
* I anleggsfasen er det er del risiko knyttet til arbeid og 
utglidning. Dette skal og er planlagt ivaretatt i prosjektering og 
SHA-plan. 

Miljø   x   
Framkommelighet 

  x  Gode omkjøringsmuligheter 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som finnes i de aktuelle fagrapporter for geoteknikk. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 10 + 11 Flom i elv/vassdrag + Flom i bekk 
Alle bruer, rør og stikkrenner for elver og bekkekrysning dimensjoneres for 200 årsflom med klimapåslag. Bruker NVE sin 
beregningsmodell for å beregne flomverdi. 
 
Fra foreløpig planbeskrivelse om konstruksjoner:  
For tre av vassdragene som krysses, Steinbakkelva, Skredelva og Mellomjordelva, er det registrert løp for sørpeskred som 
gjør at det planlegges bruer som er lengre enn det vassdraget med dimensjonerende flomvannstand ville kreve. 
Den nye vegen krysser ytterligere to bekker av en viss størrelse på strekningen, Kjørneselva og Kjoselva, hhv. ved profil 
4170 og 8885. Vannmengden er relativt lav, og teknisk vil det være tilstrekkelig å lede disse i rør med lysåpning mindre 
enn 2,5 meter for å ta unna dimensjonerende flomvannføring. 
 
Henviser til fagrapport for hydrologi som regnes ferdigstilt sommeren 2020. Noe dimensjonering er utført pr. d.d. men det 
gjenstår noe befaring og samle alle data, beregninger og vurderinger i en samlet rapport.  
Sårbarhet 
Lav sårbarhet når tiltak som er planlagt blir gjennomført. Det er også gode omkjøringsmuligheter. 
Barrierer 
Pga. sørpeskredfare er 3 bruer over vassdragene, Steinbakkelva, Skredelva og Mellomjordelva, gjør at det planlegges bruer 
som er lengre enn det vassdraget med dimensjonerende flomvannstand ville kreve. 2 andre bekker og generell 
vannhåndtering gjennom stikkrenner blir dimensjonert for 200 årsflom med klimapåslag. Bruker NVE sin beregningsmodell 
for å beregne flomverdi. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav * Kunnskapsstyrke vil være høy når fagrapport foreligger høst 2020 
x* x  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav * Usikkerhet vil være lav når fagrapport foreligger høst 2020. 

Det er generell usikkerhet knyttet til klimaendringer.  x x* 

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x  
 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet 

  x  Gode omkjøringsmuligheter 
 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i fagrapport blir gjennomført og at det er 
tatt hensyn til klimapåslag i fagrapport. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som blir å finne i fagrapport for hydrologi når den ferdigstilles 
høst 2020 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 12 Snøfokk 
Drivsnø er et generelt problem i åpne områder i Nord-Norge. Snøskjermer som avbøtende tiltak, samt redusere bruk av 
rekkverk i området med tanke på vinterdrift av vegen. Dette blir undersøkt videre i prosjektering. 
Sårbarhet 
Lav sårbarhet pga. beliggenheten og vegetasjon rundt. For høye snøskavler fører til at det blir mer snø som legger seg på 
vegen ved snøfokk. 
Barrierer 
Henviser til tiltak som iverksettes ved prosjektering. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav * Når dette undersøkes videre ved prosjektering vil kunnskapsstyrken være høy 
x* x  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav * Når dette undersøkes videre ved prosjektering vil usikkerheten være lav 

 x x* 
Sannsynlighet 

Høy Middels Lav Forklaring 
 x   

Minst mulig bruk av rekkverk og rett type rekkverk (f.eks. rørrekkverk) samt gode rutiner i driftsfasen kan redusere både 
sannsynlighet og konsekvensen. Det bør vurderes om det skal settes krav til fres i driftskontrakten. 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø    x  
Framkommelighet   x   
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Minst mulig bruk av rekkverk og rett type rekkverk (f.eks. rørrekkverk) samt gode rutiner i driftsfasen kan redusere både 
sannsynlighet og konsekvensen.  
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak ved prosjektering blir gjennomført.  
Tiltak 
Tiltak 12.1: Minst mulig bruk av rekkverk og rett type rekkverk (f.eks. rørrekkverk).  
Tiltak 12.2: Gode rutiner i driftsfasen kan redusere både sannsynlighet og konsekvensen.  
Tiltak 12.3: Det bør vurderes om det skal settes krav til fres i driftskontrakten. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 13 Isgang 
Fra foreløpig planbeskrivelse om konstruksjoner:  
En problemstilling som ikke ble omtalt i forprosjektet fra 2010 er isgangen i fjorden. Indre del av fjorden danner et stabilt 
isdekke, og dette vil i normale og kalde vintre kunne strekke seg ut til brustedet. Dette gir en påkjenning på 
brufundamentene som de må dimensjoneres for, i tillegg til andre ytre krefter.  
 
Det skal igangsettes måling av is i Ramfjord vinteren 2019/2020. 
Laster på bruene i forbindelse med sørpeskred er/skal ivaretas i prosjekteringen/utarbeidelsen av konkurransegrunnlag. 
Sårbarhet 
Lav sårbarhet når brufundamentet dimensjoneres for iskrefter/laster 
Barrierer 
Brua dimensjoneres for isgang 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav * Det gjøres kartlegging av is i Ramfjorden i 2020 vil gjøre at kunnskapsstyrke kan plasseres 
på høy. x* x  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Tas hensyn til i dimensjonering av brufundament 

  x  

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x  
Lav sannsynlighet da det dimensjoneres for dette. 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse    x  
Miljø    x  
Framkommelighet    x  
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak ved prosjektering blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som fremkommer ved prosjektering. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 18 Store nedbørsmengder, intens nedbør 
Relatert til ID 10 og 11. 
Henviser til rapport for hydrologi belyser også avrenning fra hele nedbørsfeltet som er aktuelt for planområdet. Det tas 
hensyn til klimapåslag  
Sårbarhet 
Lav sårbarhet når avrenningsberegninger tar hensyn til klimapåslag og at det i driftskontrakten er gode rutiner på 
håndtering av stikkrenner m.m. 
Barrierer 
Klimapåslag i avrenningsberegninger og gode rutiner i driftskontrakt. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav * Når hydrologisk rapport foreligger vil kunnskapsstyrken være høy 
x* x  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav * Når hydrologisk rapport foreligger vil usikkerheten være lav, dog er det generell 

usikkerhet knyttet til klimaendringer.  x x* 

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  x  
 
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse   x   
Miljø   x   
Framkommelighet   x   
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i hydrologisk rapport blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som kommer i hydrologisk rapport. 
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Risiko- og sårbarhetsforhold 
ID 42 Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse 
Generell fare for utslipp til vann eller jord. Blir ivaretatt i YM-plan 
Sårbarhet 
Ved leirbakken er det ålegress i en bløtbunnsområde. Ålegress er en viktig naturtype som fungerer som et yngleområde 
for flere typer fisk. Hvis det kommer mye finstoff i anleggsperioden kan det fører til at ålegresset ikke får nok sollys og 
dermed dør. Følgeskaden vil da være at det blir vanskelige forhold for fiskene som yngler der. Området er ikke spesielt 
sårbart i driftsfasen. 
Barrierer 
Henviser til YM-plan som spesifikt vil ha tiltak ifm. dette. I YM-plan legges det inn en buffer på 20 m slik at dieseltanker 
ikke plasseres nærmere enn 20 m fra vannkilder. 
Kunnskapsstyrke  

Høy Middels Lav * Kunnskapsstyrke vil etter videre undersøkelser og utarbeidelse av YM-plan gi høy 
kunnskapsstyrke. x* x  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav * Området med ålegress ble kartlagt 2009, men det skal gjøres nye undersøkelser i 2020. 

Etter undersøkelse i 2020 antas det at usikkerheten kan plasseres på lav.  x x* 

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

 x x* Etter undersøkelse i 2020 antas det at sannsynlighet kan plasseres på lav, når evt. Tiltak 
gjennomføres i anleggsfasen. 

Det er planlagt at tiltaket i YM-plan blir at det skal brukes siltgardin for å hindre spredning av finstoff, dette fungerer 
normalt bra, men er avhengig av vind og værforhold.  
Konsekvens 
 Høy Middels Lav Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse    x  
Miljø   x   
Framkommelighet    x  
Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
Videre undersøkelse kan føre til at noe ålegress må flyttes. 
 
Oppgitt risiko (sannsynlighet og konsekvens) er med utgangspunkt i at tiltak i YM-plan blir gjennomført. 
Tiltak 
ROS-analysen har ingen ytterligere tiltak ut over de tiltak som kommer i YM-plan 
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