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Sammendrag
For å ivareta kravene i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for bygge – eller anleggsplasser
(Byggherreforskriften) (FOR 2009-08-03-1028), (Bhf), er det gjennomført en fareidentifikasjon på
overordnet nivå for kommundelplanfasen.
Fareidentifikasjonen har fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakerne og har av
praktiske årsaker blitt gjort i en prosess sammen med ROS-analyse for ivaretakelse av
samfunnssikkerhet i henhold til PBL for prosjektet.
Fareidentifikasjonen ble gjennomført i eget fareidentifikasjonsmøte med deltakelse fra Statens
vegvesen og Norconsult. Møtet ble avholdt i Kristiansand den 14. mai 2014, ref. rapport fra
Norconsult: Kommunedelplan med konsekvensutredning, Deltemarapport: sårbarhetsanalyse, datert
31.5.14.
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1
1.1

Innledning
BAKGRUNN
”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)”
omfatter krav til prosjekterende om gjennomføring av risikovurdering. I henhold til forskriftens § 17
skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.
Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De
forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres jf. § 12. Dersom det kan
oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren.
Denne rapporten oppsummerer de identifiserte risikoer med tanke på sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø for arbeidstakeren, som det er mulig å avdekke på dette plannivået. Av praktiske
årsaker er fareidentifikasjonen gjort i ROS-møte 14.mai 2014. Grundigere analyse vil bli gjort i
neste planfase.

1.2

STYRENDE DOKUMENTER
Tabell 1.1 Styrende dokumenter

1.3

Ref.

Tittel

Dato

Utgiver

1.2.1

(Byggherreforskriften) (FOR 200908-03-1028)

2009

Arbeids – og sosialdepartementet

GRUNNLAGSDOKUMENTASJON
Tabell 1.2 Grunnlagsdokumentasjon
Ref.

Tittel, beskrivelse

Dato

Utgiver

1.3.1

Div tegninger over alternativene.

Div

Norconsult

1.3.2

Reservevannverk – Vann –
Delrapport

2010-10-17

Asplan Viak på oppdrag for
Kristiansand Ingeniørvesen.

1.3.3

Veileder for vurdering av
områdestabilitet ved utbygging på
kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper

2011

Norges vassdrags- og
energidirektorat

1.3.4

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
Deltemarapport:
sårbarhetsanalyse

31.5.14

Norconsult
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2
2.1

Tiltaksbeskrivelse
VEGSTANDARD
Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler.
Trafikkprognosene viser at ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss med rv.
451, som er vegen inn til flyplassen. Rv. 41 er utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H7 med
linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig av
alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver kjøreretning og areal for fysisk midtdeler som vist i
Figur 1.
Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er knyttet til
gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse trafikantgruppene langs
ny rv. 41.
Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 og
tofelts rv. 451 er planlagt som rundkjøring.

Figur 1: Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde
Rv. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er vist i
Figur 2 (B- korridoren) og Figur 3 (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 lagt nord for
rullebanen og vegen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet hastighet 80 km/ t
fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Dette tverrprofilet er vist i Figur 2. Den siste
strekningen av rv. 451 inn til flyplassterminalen planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse H1 og
med 60 km/ t som fartsgrense.

Figur 2: Tverrprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet
vegbredde
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Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter
dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet. Tverrprofilet
for denne strekningen er i henhold til vegklasse H4, som vist i Figur 3.

Figur 3: Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet vegbredde
Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det. Detaljerte
vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

2.2

VURDERTE TRASEER
Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 4. Tabell
1 viser lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller fra Timenes.
Dagens veg fra E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km.
Tabell 1: Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ

B3

B4

B6

Fra Skjøringsmyr
Fra Timenes

6100

5800

6000

C5D
5420

Figur 4: Oversikt over traseene som er utredet
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C5K
5220

C6D
5140

C6K
4940

F1D

F1K

F3D

F3K

5380

5180

4410

4210
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2.3

KORRIDOR B
B- korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene har felles
trase fra E18 og frem til Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og Bøen er det tre
ulike traseer frem til ny rundkjøring med dagens veg og ny riksveg 451 ved Bøen. Det bygges ny
bro over Topdalselva i alle alternativer.
Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten
tunnel.
Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for riksveg 451 inn mot flyplassen. Denne
tar hensyn til planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik.

Figur 5 viser de ulike veglinjene i B- korridoren.

Figur 5: Veglinjer i B- korridoren

2.4

KORRIDOR C
C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Timeneskrysset. Alle har adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles trase
gjennom Bjønndalen, der det planlegges nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går traseen i
tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to alternative tunneltraseer som leder til to ulike
plasseringer av nytt kryss med ny riksveg 451 og dagens veg. Krysset utformes som rundkjøring.
Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av rullebanen.
Forbi enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet fylling i elven og

11

Oppdragsnr.: 5135506
Dokument nr.: ROS
Revisjon: A01

Rv. 41/451 Kjevikveien | Kommunedelplan med konsekvensutredning

Topdalsfjorden, eller i kulvert under sikkerhetssonen på rullebanen. Begge løsningene her kan
kombineres med begge tunnelalternativene under Moneheia.
Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to tunnelene
og bokstavene D og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen. Alternative
veglinjer i C- korridoren fremgår av Figur 6

Figur 6: Veglinjer i C- korridoren

2.5

KORRIDOR F
F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet, som Ckorridoren. Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang daglinje som går
felles med B- korridoren frem til kryss ved Storemyr, derfra til Hamre og kryss med ny riksveg 451
og dagens veg, som i C- korridoren. Det andre alternativet er F3 som utgjør en lang tunnel direkte
fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av Hamrevann. Her er det ingen mellomliggende
kryss.
Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i Fkorridoren fremgår av Figur 7
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Figur 7: Veglinjer i F- korridoren
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3

Analyseobjekt
Analyseobjektet er delt inn på samme måte som de ulike aktuelle alternativene. I tillegg er to
alternativer som er felles for flere ved flyplassen definert som egne analyseobjekter. Dette betyr at
det totalt er 9 analyseobjekter.
Analyseobjekt nr.:

Alternativ

1

B3

2

B4

3

B6

4

C5

5

C6

6

F1

7

F3

8

C5/C6/F1/F3 kryssing av elv og veg i kulvert under rullebanen

9

C5/C6/F1/F3 kryssing av elv og veg i dagen rundt rullebanen

De ulike alternativene er vist på kartbildene under.
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B3

B6
B4

Figur 8 - Alternativer i B-korridoren

C5/C6 i kulvert
C5/C6 i dagen rundt
rullebanen

C6
C5

Figur 9 - Alternativer i C-korridoren

16

Oppdragsnr.: 5135506
Dokument nr.: ROS
Revisjon: A01

Rv. 41/451 Kjevikveien | Kommunedelplan med konsekvensutredning

F1/F3 i kulvert
F1/F3 i dagen rundt
rullebanen
F1

F3

Figur 10 - Alternativer i F-korridoren
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4
4.1

Fareidentifikasjon
INNLEDNING
Som et ledd i fareidentifikasjonen ble det arrangert et fareidentifikasjonsmøte med deltakelse fra
Statens vegvesen og Norconsult. Møtet ble avholdt i Kristiansand den 14. mai 2014. Deltakere på
møtet er gjengitt nedenfor:
Navn

Funksjon / Organisasjon

Jostein Akselsen

Vegeier, SVV Vegavdelingen Vest-Agder

Thomas K. Jensen

Planlegger, SSV Ressursavd. region sør

Per Qvalbein

Fagansvar vegplanlegging, SVV/ Asplan Viak

Kristine Dolven

Fagansvar naturmiljø/ naturressurs, SVV

Inge Grosås

Geoteknikker, SVV

Jone Strømsvåg

Geolog, SVV

Harald J. Solvik

Anleggsgjennomføring, SVV

Kjell Stangborli

Trafikksikkerhet, SVV

Camilla Espedealen

Fagansvarlig SHA, Norconsult

Terje Faanes

Oppdragsleder, Norconsult

Kevin H. Medby

Fagansvarlig samfunnssikkerhet, Norconsult
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5
5.1

Identifiserte SHA - situasjoner
OPPSUMMERING AV IDENTIFISERTE SITUASJONER
Følgende situasjoner som har et risikopotensiale for arbeidstakere er identifisert:
Alternativ/hendelse

Ustabil
rasfare

grunn

B3

–

B4/B6

C5/C6

F1

F3

C5-6/F13
i
kulvert

X

X

X

X

Akutt forurensning

X

X

X

X

X

Anleggstrafikk på
ordinært vegnett

X

X

X

X

X

Trafikkavvikling
anleggsfasen

X

X

Nærføring
høyspenttrasé

X

Fremkommelighet
for
utrykningskjøretøy

C5-6/F1-3
rundt
rullebanen

X

X

X

X

X

X

X

En nærmere beskrivelse av situasjonene beskrives nedenfor og har sammenfallende beskrivelse
med ROS-analysen, ref.1.3.4.

5.2

ALTERNATIV B3

5.2.1

Ustabil grunn
Det er lokalisert områder med kvikkleire langs Topdalselva. Det må i det videre arbeidet
gjennomføres stabilitetsvurderinger av grunnen for å identifisere avgrensning til disse områdene.
Også for traseen til Rv. 451 er det muligheter for at det finnes områder med kvikkleire. Områder
med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for skredfare, dette gjelder spesielt for
anleggsperioden. Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.

5.2.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for dette alternativet vurderes å være svært sårbart overfor forurensning i
anleggsfasen, dersom dette inntreffer i området rundt Vesvann eller i nærheten av Topdalselva.
Bakgrunnen for sårbarheten ved Vesvann er at den i fremtiden skal oppgraderes til å være
reservekilde for vannforsyningen i Kristiansand.
Det vil derfor være viktig at tanker for drivstoff til anleggsmaskiner plasseres utenfor disse to
områdene for å hindre avrenning mot Vesvann eller Topdalselva. Anleggsmaskiner bør også
hensettes utenfor de samme områdene når de ikke er i bruk for å unngå evt. lekkasje fra disse.
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Videre bør det oppbevares beredskapsutstyr for håndtering av akutt forurensning i disse
områdene. Temaet må følgelig håndteres gjennom det SHA-regimet som etableres for
anleggsperioden.

5.2.3

Anleggstrafikk ut på ordinært vegnett (på/ avkjørsel, skitne kjøretøy mv. )
Anleggsområdet vil i hovedsak ikke være i konflikt med dagens vegnett i området. Likefult må det
etableres noen krysningspunkter for inn/ uttransport til anleggsområde og eksisterende veinett. Det
vil være viktig med god planlegging av disse krysningspunktene for å hindre ulykker med ordinær
trafikk i området. Temaet må følgelig vurderes i SHA-arbeidet for anleggsgjennomføringen.

5.3

ALTERNATIV B4/B6

5.3.1

Ustabil grunn
Det er lokalisert områder med kvikkleire langs Topdalselva. Det må i det videre arbeidet
gjennomføres stabilitetsvurderinger av grunnen for å identifisere avgrensning til disse områdene.
Også for traseen til Rv. 451 er det muligheter for at det finnes områder med kvikkleire. Områder
med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for skredfare, dette gjelder spesielt for
anleggsperioden. Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.

5.3.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for dette alternativet vurderes å være svært sårbart overfor forurensning i
anleggsfasen dersom dette inntreffer i området rundt Vesvann eller i nærheten av Topdalselva..
Bakgrunnen for sårbarheten ved Vesvann er at den i fremtiden skal oppgraderes til å være
reservekilde for vannforsyningen i Kristiansand.
Det vil derfor være viktig at tanker for drivstoff til anleggsmaskiner plasseres utenfor disse to
områdene for å hindre avrenning mot Vesvann eller Topdalselva. Anleggsmaskiner bør også
hensettes utenfor de samme områdene når de ikke er i bruk for å unngå evt. lekkasje fra disse.
Videre bør det oppbevares beredskapsutstyr for håndtering av akutt forurensning i disse
områdene. Temaet må følgelig håndteres gjennom det SHA-regimet som etableres for
anleggsperioden.

5.3.3

Eksisterende kraftforsyning og infrastruktur for ekom
Disse alternativene vil ha to berøringspunkter mot eksisterende høyspenttrasé i området (to
parallelle linjer). Den første er i kryssområdet med E18 og så får den ytterligere et krysningspunkt
(litt forskjellig for de to alternativene) ved Vesvann med en påfølgende liten nærføring for alternativ
B4. Nærføringen er et forhold som må vurderes og håndteres gjennom SHA-arbeidet for et
fremtidig anleggsområde her.

5.3.4

Trafikkavvikling anleggsfasen
Anleggsperioden for begge alternativene vil bli komplisert å gjennomføre med arbeider tett innpå/
delvis sammenfallende med dagens vegtrase, etablering av kryss over dagens kryss for kryssing
av Topdalselva. En slik nærføring av anleggsområdet med eksisterende vei vil medføre
utfordringer knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og ivaretakelse av sikkerhet til
anleggsarbeiderne. I området her er det stor trafikk av skolebusser og annen transport av elever til
og fra Ve skole. Dette forholdet må følges opp gjennom SHA-arbeidet for anleggsperioden dersom
et av disse alternativene blir valgt. For anleggsperioden vurderes området som svært sårbart
overfor temaet trafikkavvikling anleggsfasen.

5.3.5

Anleggstrafikk ut på ordinært vegnett (på/avkjørsel, skitne kjøretøy mv. )
Anleggsområdet vil i mindre grad være i konflikt med dagens vegnett i området bortsett fra når det
skal etableres nytt kryss for krysning av Topdalselva. Frem til arbeidet i dette området starter og
underveis må det etableres krysningspunkter for inn/ uttransport til anleggsområde og eksisterende
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veinett. Det vil være viktig med god planlegging av disse krysningspunktene for å hindre ulykker
med ordinær trafikk i området. Anleggsområdet vurderes som lite til moderat sårbart overfor dette
temaet og det må følgelig vurderes i SHA-arbeidet for anleggsgjennomføringen.

5.4

ALTERNATIV C5 OG C6

5.4.1

Ustabil grunn
Det er områder med kvikkleire lokalisert på begge sider av tunnel. Faren vurderes å være større på
Hamre enn i Bjørndalen. Områder med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for skredfare, dette
gjelder spesielt for anleggsperioden. Temaet må følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.

5.4.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for korridor C5 og C6 frem til kryssing av elven vurderes som lite sårbart overfor
akutt forurensing. Temaet vil være en naturlig det av SHA-regimet som etableres for
anleggsperioden.

5.4.3

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy
Anleggsperioden vil bli noe komplisert med arbeider tett innpå dagens vegtrase, i den første
halvdelen av strekningen En slik nærføring av anleggsområde med eksisterende vei vil medføre
utfordringer knyttet til trafikkavvikling, og således begrenset fremkommelighet for
utrykningskjøretøy. Dette forholdet må følges opp gjennom SHA-arbeidet for anleggsperioden
dersom dette alternativet blir valgt.

5.4.4

Trafikkavvikling anleggsfasen
Anleggsperioden for begge alternativene vil bli komplisert å gjennomføre med arbeider tett innpå/
delvis sammenfallende med dagens vegtrase, i den første halvdelen av strekningen. En slik
nærføring av anleggsområde med eksisterende vei vil medføre utfordringer knyttet til
trafikkavvikling og ivaretakelse av sikkerhet til anleggsarbeiderne. Dette forholdet må følges opp
gjennom SHA-arbeidet for anleggsperioden dersom dette alternativet blir valgt.

5.4.5

Anleggstrafikk ut på ordinært vegnett (på/ avkjørsel, skitne kjøretøy mv. )
Som nevnt i temaet overfor vil anleggsområdet ligge tett innpå og delvis sammenfallende med
dagens vegtrase. Dette vil gi utfordringer for anleggstrafikk inn og ut av området. Spesielt gjelder
dette massetransport ut av området fra tunnel drivingen. Denne vil med stor sannsynlighet måtte
gå ut på eksisterende veg og mot E18. For anleggsperioden vil det være viktig med god
planlegging av krysningspunkter, av og påkjørsler med eksisterende veg og anleggsområdet. Dette
for å hindre ulykker med ordinær trafikk i området.
Ved transport ut på ordinært vegnett vil det også medføre utfordringer knyttet til skitne kjøretøy
som relativt raskt kommer ut på E18. Det må derfor vurderes å etablere vaskestasjoner før
anleggstrafikk forlater anleggsområdet.
Anleggsområdet vurderes som svært sårbart overfor dette temaet og det må ha svært høy prioritert
i arbeidet med planlegging av anleggsgjennomføringen. Temaet må følgelig følges opp gjennom
SHA-arbeidet for anleggsfasen.

5.5

ALTERNATIV F1

5.5.1

Ustabil grunn
Det er noe usikkerhet knyttet til grunnstabiliteten i området og det må gjennomføres tilstrekkelige
stabilitetsvurderinger for traseen, det kan finnes områder med kvikkleire. Spesielt gjelder dette opp
mot Topdalselva. Områder med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for skredfare, dette
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gjelder spesielt for anleggsperioden. Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i
anleggsfasen.

5.5.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for dette alternativet vurderes å være svært sårbart overfor forurensning i
anleggsfasen dersom dette inntreffer i området rundt Vesvann. Bakgrunnen for dette er at Vesvann
i fremtiden skal oppgraderes til å være reservekilde for vannforsyningen i Kristiansand. Det vil
derfor være viktig at tanker for drivstoff til anleggsmaskiner plasseres utenfor dette området for å
hindre avrenning mot Vesvann. Anleggsmaskiner bør også hensettes utenfor de samme områdene
når de ikke er i bruk for å unngå evt. lekkasje fra disse. Videre bør det oppbevares
beredskapsutstyr for håndtering av akutt forurensning i dette området. Temaet må følgelig
håndteres gjennom det SHA-regimet som etableres for anleggsperioden.

5.5.3

Anleggstrafikk ut på ordinært vegnett (på/ avkjørsel, skitne kjøretøy mv. )
Anleggsområdet vil ligge langt unna dagens vei som vil bli fult opprettholdt gjennom
anleggsperioden. Likefult må det etableres noen krysningspunkter for inn/ uttransport til
anleggsområde og eksisterende veinett. Det vil være viktig med god planlegging av disse
krysningspunktene for å hindre ulykker med ordinær trafikk i området. Anleggsområdet vurderes
som lite til moderat sårbart overfor dette temaet og det må følgelig vurderes i SHA-arbeidet for
anleggsgjennomføringen.

5.6

ALTERNATIV F3

5.6.1

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for korridor F3 frem til kryssing av elven vurderes som lite sårbart overfor akutt
forurensing. Temaet vil være en naturlig det av SHA-regimet som etableres for anleggsperioden.

5.6.2

Anleggstrafikk ut på ordinært vegnett (på/ avkjørsel, skitne kjøretøy mv. )
Anleggsområdet vil ligge langt unna dagens vei som vil bli fult opprettholdt gjennom
anleggsperioden. Likefult må det etableres noen krysningspunkter for inn/ uttransport til
anleggsområde og eksisterende veinett. Det vil være viktig med god planlegging av disse
krysningspunktene for å hindre ulykker med ordinær trafikk i området. Anleggsområdet vurderes
som lite til moderat sårbart overfor dette temaet og det må følgelig vurderes i SHA-arbeidet for
anleggsgjennomføringen.

5.7

ALTERNATIV C5-6/F1-3 I KULVERT
Dette analyseobjektet strekker seg fra og med krysset Rv. 41 og 451 for alternativene C5, C6, F1
og F3, krysning over Topdalselva og der vegen legges i kulvert under rullebanen på Kjevik lufthavn
og videre i ordinær dagløsning på motsatt side av rullebanen frem til flyplassområdet/
terminalbygget.

5.7.1

Ustabil grunn
Det er områder med kvikkleire lokalisert på begge sider av elva, det må gjennomføres nødvendige
grunnundersøkelser/ områdestabilitetsvurderinger i de videre planfasene og prosjekteringsfasene
dersom dette alternativet blir valgt. Områder med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for
skredfare, dette gjelder spesielt for anleggsperioden.
Ved etablering av kulvert vil det også være fare for senkning av grunnvannstand i området. Det må
derfor gjøres tilstrekkelige vurderinger også av denne problemstillingen i de videre fasene. Også
faren for setninger på rullebanen i forbindelse med etablering av kulvert er en problemstilling som
må analyseres grundig i det videre arbeidet.
Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.
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5.7.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for dette alternativet vurderes å være svært sårbart overfor forurensning i
anleggsfasen dersom dette inntreffer. Hele anleggsområder vil ligge i nær tilknytning til
Topdalselva og utløpet av denne.
Det vil derfor være viktig at tanker for drivstoff til anleggsmaskiner plasseres utenfor dette området
og heller lengre inn mot områdene for anleggsområdet fra E18 og mot elva. Anleggsmaskiner bør
også hensettes utenfor de samme områdene når de ikke er i bruk for å unngå evt. lekkasje fra
disse. Videre bør det oppbevares beredskapsutstyr for håndtering av akutt forurensning i disse
områdene. Temaet må følgelig håndteres gjennom det SHA-regimet som etableres for
anleggsperioden.

5.7.3

Trafikkavvikling Kjevik lufthavn under anleggsperioden
Anleggsperioden for dette alternativet vil være svært komplisert, spesielt når det skal etableres
kulvert under rullebanen. Kulverten kommer til å gå område av rullebanen som er en del av
sikkerhetsområdet og er utstyrt med hastighetsabsorberende masser for å stanse forulykkede fly
fra å skli for langt utenfor rullebanen. Avinor skal kunne opprettholde full drift på flyplassen under
anleggsperioden. Dette medfører at det ikke vil være mulig å ha arbeider i dette området på dagtid,
samt høydebegrensninger på utstyr som er plassert, parkert osv. innenfor eller tett innpå
flyplassområdet. Tidsvinduet for anleggsarbeid i området vil dermed bli svært begrenset, da
arbeidet vil kreve mobiliseringstid for opprigging og nedrigging av nødvendig utstyr.
Området vurderes som svært sårbart overfor temaet og dersom dette alternativet blir valgt må
planlegging av anleggsperioden gjennomføres i svært tett og god dialog med Avinor.
Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.

5.8

ALTERNATIV C5-6/F1-3 RUNDT RULLEBANEN
Dette analyseobjektet strekker seg fra og med krysset Rv. 41 og 451 for alternativene C5, C6, F1
og F3, krysning over Topdalselva og der vegen legges utenfor rullebanen og sikkerhetssonen på
Kjevik lufthavn.

5.8.1

Ustabil grunn
Det er områder med kvikkleire lokalisert på begge sider av elva. Traseen vurderes som moderat
sårbar overfor temaet og det må gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser/
områdestabilitetsvurderinger i de videre planfasene og prosjekteringsfasene dersom dette
alternativet blir valgt. Områder med kvikkleire kan også gjøre området utsatt for skredfare, dette
gjelder spesielt for anleggsperioden. Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i
anleggsfasen.

5.8.2

Akuttforurensning anleggsfasen
Anleggsområdet for dette alternativet vurderes å være svært sårbart overfor forurensning i
anleggsfasen dersom dette inntreffer. Hele anleggsområder vil ligge i nær tilknytning til
Topdalselva og utløpet av denne.
Det vil derfor være viktig at tanker for drivstoff til anleggsmaskiner plasseres utenfor dette området
og heller lengre inn mot områdene for anleggsområdet fra E18 og mot elva. Anleggsmaskiner bør
også hensettes utenfor de samme områdene når de ikke er i bruk for å unngå evt. lekkasje fra
disse. Videre bør det oppbevares beredskapsutstyr for håndtering av akutt forurensning i disse
områdene. Temaet må følgelig håndteres gjennom det SHA-regimet som etableres for
anleggsperioden.
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5.8.3

Trafikkavvikling Kjevik lufthavn under anleggsperioden
Anleggsperioden for dette alternativet vil være noe komplisert når arbeidet er i nærheten og rett
ved den sørlige enden av rullebanen. Avinor skal kunne opprettholde full drift på flyplassen under
anleggsperioden. Dette medfører at det ikke vil være mulig å ha arbeider i dette området på dagtid,
samt høydebegrensninger på utstyr som er plassert, parkert osv. innenfor eller tett innpå
flyplassområdet. Tidsvinduet for anleggsarbeid i området vil dermed bli svært begrenset, da
arbeidet vil kreve mobiliseringstid for opprigging og nedrigging av nødvendig utstyr.
Området vurderes som svært sårbart overfor temaet og dersom dette alternativet blir valgt må
planlegging av anleggsperioden gjennomføres i svært tett og god dialog med Avinor.
Dette forholdet må følgelig følges opp gjennom SHA-arbeidet i anleggsfasen.
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6

Konklusjon sårbarhetsvurdering KDP
Fareidentifikasjonen viser at de ulike alternativene er gjennomførbare med tanke på sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere.
Det er kommet frem en del forhold som vil kreve videre oppfølging både i neste planleggingsfase
av dette prosjektet og i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt oppfølging av faren knyttet til ustabil
grunn/kvikkleireområder, anleggstrafikk på ordinært vegnett, trafikkavvikling i anleggsfasen,
fremkommelighet for utrykningskjøretøy, nærføring til høyspenttrasé og akuttforurensning i
anleggsfasen.
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