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FORORD 
Denne ROS-analysen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for E134 Århus-
Seljord. Tiltaket omfatter en strekning på E134 i fra Eisand, og ned til avkjøring til Grimås 
(Grunningsdalsvegen). Strekningen er ca. 1 km og er en forlengelse av pågående tunnelprosjekt (E134 
Gvammen – Århus). Rapporten tar for seg temaet Risiko- og sårbarhet, i henhold til kravene i Plan- og 
bygningsloven. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. 
 

Hos Statens vegvesen leder Pål Helge Paulsen arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Mona Elisabeth Karlsen prosjektleder. Fagansvarlig for ROS har vært Øyvind Weholt. 

 

Mai 2019 
Fredrikstad 
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Sammendrag 
I forbindelse med detaljreguleringsplan for E134 Århus-Seljord. er det utarbeidet en ROS-analyse iht. 
bestemmelse i §4-3 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
Analysen synliggjør risiko knyttet til potensielle hendelser i anleggsfasen uten tiltak samt risiko etter 
anbefalte tiltak. Siden noen av de skisserte tiltakene vil måtte være overordnede og generelle i 
reguleringsplanfasen, vil det være nødvendig med en detaljert prosjektering av disse.  

Anleggsfasen før tiltak 

ROS-analysen har vurdert 21 hendelser i anleggsfasen som utgjør en potensiell risiko som er aktuell å 
redusere med særskilte tiltak. To hendelser krever at risikoreduserende tiltak må gjennomføres.  

Åtte hendelser krever at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres  

Anleggsfasen etter tiltak 

Etter anbefalte tiltak er det ikke påvist risiko som innebærer at tiltak må gjennomføres.  Analysen viser 
imidlertid at følgende hendelse ikke anses å kunne bli redusert til "akseptabel" risiko (grønt) i 
anleggsfasen selv etter tiltak: 

 Trafikkulykker som kan skade myke trafikanter under uttransport av masse. 

 
Siden flere tiltak må detaljprosjekteres i byggeplanplanfasen, vil endelig risiko for anleggsfasen først 
kunne vurderes etter at dette arbeidet er gjennomført. Med det strenge regelverket som gjelder for 
anleggsvirksomhet, og de oppfølgende detaljvurderinger som er påpekt må gjennomføres i 
byggeplanfasen, er det antatt som mulig å utarbeide tiltak som vil tilfredsstille akseptkriteriene for 
risiko for de fleste hendelser. 

Tabellen under viser et sammendrag av risiko knyttet til de analyserte fokusområdene før og etter 
anbefalte tiltak. 

Fokusområde/hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak Risiko 

før tiltak 

Risiko etter 

gjennomføring 

av tiltak 

1.0. Ras, skred og 

steinsprang 

Inngjerding og varsling. Lede gående forbi steder 

som er midlertidige rasfarlige under 

anleggsfasen. 

  

2.0 Flom, 

oversvømmelse 

Tilfredsstillende overvannsystem.   

3.0 Setninger Ingen spesielle   

4.0 Akutt forurensning  Krav om tilgjengelige absorbenter 

 Beredskapsplaner 

 Plassering av tanker i god avstand fra 

elva 

 Sikring av tanker og påfyllingssteder 

 

  

5.0 Vannforurensning Sikre mot overvann. Ev. sanering av brønn   
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6.0. Luftforurensning  Informasjon, dialog med naboer 

 Vanning, støvdempende midler 

 

  

7.0 Anleggsstøy  Dialog med naboer 

 Overholdelse av gjeldende 

retningslinjer for støy 

  

8.0 Sprengningsuhell  Forsikring om at kun kvalifisert 

personell har sprengningsansvar 

 Krav om vaktpersonell 

 Tildekking salve, styrt salveretning, 

størrelse på salve 

 Varslingsrutiner er klare og entydige. 

 Dialog med linjeeier 

 Kontraktskrav 

  

9.0 Trafikksikkerhet  Nedsatt fart, tilstrekkelig sikt, 

utforming av avkjøring, skilting (full 

stopp) 

 God varsling, skilting, sikring, 

opplysning alternative veger. 

 Skoleskyss nå skal bruke Flatin 

deponi. 

 Sikre egnet areal for myke trafikanter. 

  

10.0 Ferdsel og 

fremkommelighet 

Direkte kontakt med anleggsledelse, varsling ved 

uhell, varslingsrutiner 

  

11.0.Brann  Godt vedlikehold av maskiner 

 Tilgjengelig slokkeutstyr 

 Direktekontakt med anleggsleder 

 

  

12.0 Infrastruktur Tilgang på bruk av oppdatert ledningskartverk. 

Kabelpåvisning. 

  

13.0 Innbrudd/hærverk Låsbare containere, god belysning, inngjerding   
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Drifts- og vedlikeholdsfasen 

ROS-analysen har vurdert fem hendelser i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det er påvist en hendelse som 
utgjør en uakseptabel risiko: 

 Trafikkuhell landbruksadkomst gnr 55 bnr 1, landbruksveg har fall ut mot E134.  
 

Risiko anses som akspetabel etter tiltak på landbruksvegen. 

Tabellen under viser vurdering før og etter anbefalt tiltak. 

Hendelse Forslag til 

risikoreduserende 

tiltak 

Risiko før 

tiltak 

Risiko etter 

gjennomføring 

av tiltak 

5.0 Trafikkuhell kryss 

landbruksveg-E134 gnr 55 

bnr1 

Asfaltering et 

stykke inn på 

landbruksveg, 

tverrfall 
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1 Innledning 

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

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

       Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

1.2 Prosess 
Analysen ble gjennomført i en ROS- samling ved SVVs prosjektkontor i Seljord.  

Ved oppstart av analysen ble ulike tema og hendelser gjennomgått i en gruppe med som besto av 
personer med ulik fagkompetanse. Vurderingen foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlete 
kompetansen denne gruppa besitter. En oversikt over deltagere er vist i tabell 1.  

Tabell 1. Deltagere i ROS-samlingen 

Navn Rolle/stilling Firma 
Pål Helge Paulsen Planleggingsleder SVV 
Svein Andres Tovslid Fagansvarlig byggteknikk SVV 
Sven Erik Rui Fagansvarlig D/V SVV 
Egil Birkrem Beredskapsansvarlig Seljord kommune 
Trond Johansen Brann Seljord kommune 
Leif-Olav Røsholt Beredskapsleder Sykehuset 

Telemark 
Øyvind Weholt Fagansvarlig ROS COWI AS 

1.3 Formål 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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2 Metode 
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "DSB 
Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i 
planleggingen" utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), januar 2017) og 
"Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen" (DSB, oktober 2014). Det er gjort 
tilpasninger basert på erfaringer fra SVV som anses å passe bedre for denne type prosjekter. 

Hensikten med ROS-analysen er å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha påvirkning innenfor 
planområdet og i influensområdet som følge av tiltaket. Basert på vurderinger av sannsynlighet og 
konsekvens, skal det vurderes tiltak for å redusere risikoen for at hendelsen kan oppstå. ROS-analysen 
skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere 
utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås.  

2.1 Vurderingskriterier 

2.2 Vurderingskriterier sannsynlighet (S-nivå) 
Vurderingskriteriene for sannsynlighet er modifisert etter tidligere prosjekt for anleggsfasen i SVV. 
Det er benyttet samme gradering for sannsynlighet for anleggsfasen og etterbruksfasen.  

Tabell 2. Sannsynlighetsgradering 

S-nivå Frekvens 
S1 Lite sannsynlig  Sjeldnere enn hvert 30. år 
S2 Mindre sannsynlig 1 gang hvert 10.-30. år 
S3 Sannsynlig 1 gang hvert 2.-10. år 
S4 Meget sannsynlig Minst 1 gang i året  

2.3 Vurderingskriterier konsekvens (S-nivå) 
Konsekvens er vurdert for følgende tilpasset samfunnsverdier og konsekvenstyper som angitt i DSBs 
veileder (2017): 

 Liv og helse (liv og helse) 
 Omdømme inkl. trygghet (stabilitet) 
 Økonomi (eiendom og materielle verdier) 

Risiko knyttet til naturmiljø i planområdet er ivaretatt i egne utredninger. 

DSB har følgende definisjon på de ulike konsekvenstypene: 

Liv og helse 
Vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er påført 
helsemessige belastninger på grunn av uønskede hendelser. Gjelder 3.person. 

Omdømme/Stabilitet 
Vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av hendelsen 
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gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, 
husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.  

I denne ROS-analysen er omdømme ansett å være knyttet til stabilitet. 

Materielle verdier 
Vurderes ut fra materielle kostnader som følge av den uønskede hendelsen. 

Tabell 3. Konsekvensgradering 

K-nivå Konsekvens 
K1 Svært små a. Liv og helse: Lettere skadd 

b. Økonomi/Materielle verdier: Inntil 50 000 NOK 

c. Omdømme: Ikke truet 

K2 Små a. Liv og helse: Hardt skadd 

b. Økonomi/Materielle verdier: 50 000-2,5 MNOK 

c. Omdømme: Truet 

K3 Middels a. Liv og helse: 1-2 døde 

b. Økonomi/Materielle verdier 2,5-10 MNOK 

c. Omdømme: Kortvarig tapt 

K4 Stor a. Liv og helse: Flere enn 2 døde 

b. Økonomi/Materielle verdier: >10 MNOK 

c. Omdømme: Langvarig tapt 

2.4 Risikomatrise 
Risiko og akseptkriterier er vist med farger, slik det er vanlig i ROS-analyser. Det er valgt å rangere 
risiko med fire nivåer da dette er vanlig hos SVV. 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

K1 Svært små K2 Små K3 Middels K4 Stor 

S4 Meget 
sannsynlig 

     

S3 Sannsynlig     
S2 Mindre 
sannsynlig 

    

S1 Lite 
sannsynlig 

    

 
 Tiltak må iverksettes 
 Tiltak bør vurderes 
 Akseptabel risiko 
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3 Om prosjektet 
Planforslaget legger til rette for utbedring av E134 Flatdalsvegen gjennom reduksjon av 
standardsprang på vegen fra Eisand i nord til Grunningsdalsvegen i sør. Reguleringsplanen omfatter 
nødvendig areal for gjennomføring av tiltaket, inkl. skråningsutslag og rigg- og anleggsområder.  

 I nord omfatter nye tiltak ny skogsbilveg koblet på østsiden av E134 som erstatning for eksisterende 
veg lenger sør.   

Videre etableres nye kollektivholdeplasser nord for Flatinkrysset. Atkomst for myke trafikanter til 
holdeplassene skjer fra veg mot Flatin og delvis via avkjøring til Eisand.  

Ved avkjøring til Flatin går ny veg i skjæring gjennom fjellet, mens gammel trasé for E134 fungerer 
som atkomst til Flatin og blir g/s-veg videre sørover. Vegen skjærer seg inn i terrenget og treffer 
gammel trasé omtrent ved Bergtun. Her skifter g/s-vegen side for å gi bedre tilgjengelighet for 
boligene sørøst for vegen. Dette medfører en sideforskyvning av E134 mot nordvest, ut på dyrka mark.  
Det gjøres tilpasning av avkjørsler til boliger til ny vegløsning. Planen legger til rette for etablering av 
ny atkomst til gnr. 54 bnr. 38 fra Grunningdalsvegen.   

Ned mot prosjektets slutt, ved Grunningsdalsvegen sør i planområdet, kommer E134 inn i sin gamle 
trasé og fortsetter ned mot Seljord sentrum. 

 

Figur 3-1: Planområdets beliggenhet langs E134  
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4 Identifiserte fokusområder og uønskede hendelser 
Hendelsene er knyttet til identifiserte fokusområder. Alle fokusområder og hendelser er knyttet til 
konsekvenstypene i pkt. 2.4. 

For hvert fokusområde er det definert hendelser som kan innebære en potensiell risiko. Valgte 
hendelser er spesifisert i tabellen i vedlegg A. 

4.1 Anleggsfasen 
Tabell 4 viser at det ble identifisert 13 fokusområder i analysen. For hvert fokusområde er det definert 
hendelser som kan innebære en potensiell risiko. Valgte hendelser er spesifisert i analyseskjema 
Vedlegg A. 

Tabell 4: Identifiserte fokusområder i anleggsfasen 

ID-nr Fokusområde 
1.0 Ras, skred, steinsprang 
2.0 Flom 
3.0 Setninger 
4.0 Akutt forurensning 
5.0 Vannforurensning 
6.0 Luftforurensning 
7.0 Anleggsstøy 
8.0 Sprengningsuhell 
9.0 Trafikkuhell 
10.0 Ferdsel 
11.0 Brann 
12.0 Infrastruktur 
13.0 Innbrudd 

 
Hendelser som kan oppstå under anleggsarbeidene og som er spesielt knyttet til entreprenørens 
aktiviteter og som er regulert i lover, forskrifter og retningslinjer, skal også inngå i egen plan for ytre 
miljø. Det gjelder tema som støy, luftforurensning, vannforurensning, grunnforurensning, spill og søl 
fra anleggsdriften o.l.  

4.2 Drifts- og vedlikeholdsfasen 
Tabell 5 viser fokusområder som er vurdert i drifts- og vedlikeholdsfasen. 

Tabell 5. Identifiserte fokusområder i drifts- og vedlikeholdsfasen 

ID-nr Fokusområde 
1.0 Ras, skred, steinsprang 
2.0 Akutt forurensning 
3.0 Luftforurensing fra trafikk 
4.0 Trafikkstøy 
5.0 Trafikkuhell 
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet 

5.1 Analyseskjema 
Analyseskjema med resultater av ROS-analysen er vist i vedlegg A. Skjema viser de utvalgte 
hendelsene og sannsynlighet for og konsekvenser av disse, samt hvilken betydning hendelsene har for 
risiko. Risikoreduserende tiltak er også foreslått, og hvilken endring disse tiltakene kan ha for 
risikobildet er vist. 

5.2 Kommentarer til analysen 
I det følgende er det gitt kommentarer til de ulike fokusområdene i ROS-analysen.   

5.3 Anleggsfasen 

5.3.1 Ras, skred og steinsprang 
Planområdet er ikke av en karakter som gjør det spesielt utsatt for utløsning av skred i anleggsfasen. 
Det kan ikke sees bort fra at rystelsesinngrep fra anleggsarbeidet kan medføre destabilisering. Det ble 
også påpekt i ROS-samlingen at hobbygeologer kunne være interessert i å komme inn i områder der 
det har vært sprengning, men også at turgåere kunne bli utsatt for fare hvis de nærmer seg 
anleggsområdet. 

Anbefalte tiltak 

 Inngjerding og varsling. Lede gående bort fra steder som er midlertidige rasfarlige under 
anleggsfasen. 

 Oppfølgingskontroll av EN. 

5.3.2 Flom og overvann 
Elva (Vallaråi) vil ikke kunne påvirke planområdet selv under ekstremnedbør eller flom i elva. Sterk 
nedbør vil imidlertid kunne utløse kraftig vannføring i bekker i området. Dette vil kunne vaske vekk 
løsmasser som føres ut i elva.  Konsekvensen anses som "svært små". Eiendommer og materielle 
verdier nedstrøms anleggsområdet anses ikke å bli berørt. 

Anbefalte tiltak 

 Tilfredsstillende overvannsystem.  

5.3.3 Setninger 
Skader som kan utløses fra anleggsaktiviteter, f.eks sprengning, på private naboeiendommene anses 
som lite sannsynlig pga. avstanden til eiendommene.  

Anbefalte tiltak 

 Ingen spesielle 
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5.3.4 Akutt forurensning 
De største akutte forurensningen kan skje ved uhell som skader lagertanker med kjemikalier (diesel, 
olje) der det vil forekomme større utslipp som berører Vallaråi. Sannsynligheten anses i 
utgangspunktet som relativt liten, men hvis det allikevel skulle skje, vil synlig forurensning av elva ha 
betydning for omdømme. Dette er også et tema som vil omfattes av en YM-plan. 

Anbefalte tiltak 

 Krav om tilgjengelige absorbenter 

 Beredskapsplaner 

 Plassering av tanker i god avstand fra elva 

 Sikring av tanker og påfyllingssteder 

5.3.5 Vannforurensning 
Som omtalt i pkt. 5.3.4 vil vannforurensning i elva kunne skje ved uhellsutslipp fra tanker hvis det 
ikke er utført forebyggende tiltak og tilstrekkelig beredskap. Dette er også et tema som vil omfattes av 
en YM-plan. 

Det skal være en drikkevannsbrønn i området som muligens kan bli berørt av forurenset overvann i 
perioder med sterk nedbør. Store nedbørsmengder kan ta med seg masser fra anleggsområdet, noe som 
også kan medføre forurensning av privat brønn. 

Anbefalte tiltak 

 Som i pkt. 5.3.4 

 Sanering av brønn? 

 Sikring mot overvann 

5.3.6 Luftforurensing 
Det vil bli betydelig anleggstrafikk som kan føre til problemer med støv, noe som kan være en 
sjenanse for naboer. Dette vil omfatte et begrenset antall naboer, men det vil allikevel være nødvendig 
å begrense støvflukt. Dette er også et tema som vil omfattes av en YM-plan. 

Anbefalte tiltak 

 Informasjon, dialog med naboer 

 Vanning, støvdempende midler 

5.3.7 Anleggsstøy 
Det vil være umulig å unngå anleggsstøy, noe som kan være en ulempe for naboer. Det er forutsatt at 
gjeldende retningslinjer for støy overholdes. Dette er også et tema som vil omfattes av en YM-plan. 

Anbefalte tiltak 

 Dialog med naboer 
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 Overholdelse av gjeldende retningslinjer for støy 

5.3.8 Sprengningsuhell 
Kraftledningen som er hovedforsyning til Vestlandet krysser planområdet. Uhell som skader disse ved 
sprengning vil være svært alvorlig. Spredning av steinfragmenter kan også skade kjøretøy og 
bygninger i nærheten, men også ha konsekvenser for liv og helse for beboere og turgåere i nærheten av 
området. 

Erfaringer viser at det vil kunne skje uhell ved sprengning, selv om det foreligger profesjonelt 
personell og prosedyrer. Uhell som skyldes sprengning vil kunne innebære en høy risiko. 

Anbefalte tiltak 

 Forsikring om at kun kvalifisert personell har sprengningsansvar 
 Krav om vaktpersonell 
 Tildekking salve, styrt salveretning, størrelse på salve 
 Varslingsrutiner er klare og entydige. 
 Dialog med linjeeier 
 Kontraktskrav 

5.3.9 Trafikksikkerhet 
Trafikkulykker vil generelt kunne skje i områder der det er mye anleggstrafikk. Det vil forekomme en 
betydelig massetransport ut fra anleggsområdet. Spesiell fare vil være skade på skoleungdom og andre 
myke trafikanter som kan bli berørt av anleggsarbeidene. Størst fare kan oppstå ved krysning av vei 
ved bruk av Flatin deponi. 

Anbefalte tiltak 

 Nedsatt fart, tilstrekkelig sikt, utforming av avkjøring, skilting (full stopp) 
 God varsling, skilting, sikring, opplysning alternative veger. 
 Skoleskyss når skal bruke Flatin deponi. 
 Sikre egnet areal for myke trafikanter. 

5.3.10 Ferdsel og fremkommelighet  
Fremkommeligheten er spesielt vurdert i sammenheng med utrykningskjøretøy, noe som kan ha 
betydning for liv og helse. 

Anbefalte tiltak 

 Direkte kontakt med anleggsledelse, varsling ved uhell (VTS), varslingsrutiner 

5.3.11 Brann og eksplosjon 
Brann kan oppstå i lager for brennbare produkter, anleggsmaskiner og i brakker.  

Anbefalte tiltak 

 Godt vedlikehold av maskiner 

 Tilgjengelig slokkeutstyr 

 Direktekontakt med anleggsleder 
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5.3.12 Skade på infrastruktur 
Dette omfatter infrastruktur i grunnen, som VA-ledninger og kabler av ulike slag. Det finnes ikke VA-
ledninger i planområdet, men ledninger for gatelys. Sårbar infrastruktur kan også være kommunale 
veger. Om dette kan være et problem, vil være avhengig av deponisted. 

Anbefalte tiltak 

 Tilgang på og bruk av oppdatert ledningskart. Kabelpåvisning 
 Egnet deponisted gjøres i samråd med Seljord kommune. 

5.3.13 Innbrudd 
Dette vil være uvedkommende som kommer inn på anlegget for å stjele verdifullt utstyr. Innbrudd kan 
også skade maskinelt utstyr. 

Anbefalte tiltak 

 Låsbare containere, god belysning, avsperring av området 

5.4 Drifts- og vedlikeholdsfasen 

5.4.1 Ras/skred/steinsprang 
En rasulykke er tenkt knyttet til en fremtidig situasjon med ekstremnedbør. Da det ikke er spesiell 
rasfare i området og prosjektet ikke vil påvirke denne i negativt, er risiko knyttet til dette tema ansett 
som uaktuelt. 

5.4.2 Akutt forurensning 
Akutt forurensning kan skje i forbindelse med trafikkuhell der det skjer utslipp fra tankbiler og ved 
frakt av farlig gods. Siden prosjektet vil redusere faren for trafikkulykker, er risiko knyttet til dette 
tema ansett som uaktuelt. 

5.4.3 Luftforurensning 
Prosjektet vil ikke bidra til økt luftforurensning, og risiko knyttet til dette tema er ansett som uaktuelt. 

5.4.4 Støy 
Prosjektet vil ikke bidra til økt trafikkstøy, og risiko knyttet til dette tema er ansett som uaktuelt. 

5.4.5 Trafikkuhell 
Det er påpekt at det er en landbruksveg som vil komme inn på E134 i planområdet, og at dette stedet 
vil utgjøre et sårbart punkt knyttet til trafikkuhell. Vann og grus vil kunne føres inn på hovedvegen. 

Anbefalte tiltak 

Asfaltering et stykke inn på skogsbilvegen, tverrfall. 
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6 Risikoevaluering 
Skjema i Vedlegg A viser vurdert risiko for anleggsfasen og drifts- og vedlikeholdsfasen, både før og 
etter forslag til risikoreduserende tiltak. Figur 6-1 og 6-2 gir en oppsummering av evalueringen før og 
etter forslag til tiltak i anleggsfasen. Anleggsfasen 

6.1.1 Anleggsfasen uten risikoreduserende tiltak 
ROS-analysen har vurdert 21 hendelser i anleggsfasen.  

Tiltak må gjøres for følgende to hendelser: 

 8.1. Skade på kryssende høyspentlinje 
 9.2. Skade på myke trafikanter ved massetransport 

 
Tiltak bør vurderes for følgende åtte hendelser: 

 1.1. Ras som medfører stopp i remdrift 
 4.1. Spredning til elva ved akuttforurensning 
 8.2. Materielle skader fra sprengningsuhell 
 8.4. Personskade fra sprengningsuhell 
 9.1. Kollisjon mellom anleggsmaskiner og 3.part 
 11.1. Brann som medfører røyk og helsefare for naboer 
 12.2. Skade på veganlegg, kommunale veger 
 13.1. Tyveri/hærverk 
 

Ni hendelser er vurdert til akseptabel risiko: 

 1.2.  Ras/steinsprang som kan ramme 3.person 
 2.1. Utvasking av løsmasser til Vallaråi ifm. sterk nedbør 
 2.2. Skade på veganlegg ifm. sterk nedbør 
 2.3.  Spredning av forurensning ifm. sterk nedbør 
 3.1. Skade på naboeiendommer som skyldes setninger 
 6.1. Støvplager for naboer 
 7.1. Anleggsstøy for naboer 
 8.3. Materielle skader på eiendom til 3.part ved sprengning 
 10.1 Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
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Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

K1 Svært små K2 Små K3 Middels K4 Stor 

S4 Meget 
sannsynlig 

     

S3 Sannsynlig 2.1, 2.2, 2.3 4.1, 8.2, 9.1, 
11.1, 12.2, 
13.1 

8.1, 9,2  

S2 Mindre 
sannsynlig 

 5.1, 6.1, 7.1, 
8.3, 10.1 

1.1, 12,1, 8.4  

S1 Lite 
sannsynlig 

3.1    

 
Figur 6-1. Risikomatrise anleggsfasen før forslag til tiltak 

6.1.2 Anleggsfasen med forslag til risikoreduserende tiltak 
Tabell 7 viser en anbefaling av risikoreduserende tiltak for de ulike fokusområder. Hvert fokusområde 
omfatter ulike hendelser som kan ha ulik risiko. For noen av hendelsen som berører entreprenørens 
ansvar, er det forutsatt at det også utarbeides en YM-plan.  

Tabell 6. Risiko før og etter tiltak 

Fokusområde Forslag til risikoreduserende tiltak Risiko 

før tiltak 

Risiko etter 

gjennomføring 

av tiltak 

1.0. Ras, skred og 

steinsprang 

Inngjerding og varsling. Lede gående for steder 

som er midlertidige rasfarlige under 

anleggsfasen. 

  

2.0 Flom, 

oversvømmelse 

Tilfredsstillende overvannsystem.   

3.0 Setninger Ingen spesielle   

4.0 Akutt forurensning  Krav om tilgjengelige absorbenter 

 Beredskapsplaner 

 Plassering av tanker i god avstand fra 

elva 

 Sikring av tanker og påfyllingssteder 

 

  

5.0 Vannforurensning Sikre mot overvann. Ev. sanering av brønn   

6.0. Luftforurensning  Informasjon, dialog med naboer 

 Vanning, støvdempende midler 

 

  

7.0 Anleggsstøy  Dialog med naboer 

 Overholdelse av gjeldende 

retningslinjer for støy 

  

8.0 Sprengningsuhell  Forsikring om at kun kvalifisert 

personell har sprengningsansvar 

 Krav om vaktpersonell 

 Tildekking salve, styrt salveretning, 

størrelse på salve 

 Varslingsrutiner er klare og entydige. 
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 Dialog med linjeeier 

 Kontraktskrav 

9.0 Trafikksikkerhet  Nedsatt fart, tilstrekkelig sikt, 

utforming av avkjøring, skilting (full 

stopp) 

 God varsling, skilting, sikring, 

opplysning alternative veger. 

 Skoleskyss nå skal bruke Flatin 

deponi. 

 Sikre egnet areal for myke trafikanter. 

  

10.0 Ferdsel og 

fremkommelighet 

Direkte kontakt med anleggsledelse, varsling ved 

uhell, varslingsrutiner 

  

11.0.Brann  Godt vedlikehold av maskiner 

 Tilgjengelig slokkeutstyr 

 Direktekontakt med anleggsleder 

 

  

12.0 Infrastruktur Tilgang på bruk av oppdatert ledningskartverk. 

Kabelpåvisning. 

  

13.0 Innbrudd/hærverk Låsbare containere, god belysning, inngjerding   

 
 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

K1 Svært små K2 Små K3 Middels K4 Stor 

S4 Meget 
sannsynlig 

    

S3 Sannsynlig     
S2 Mindre 
sannsynlig 

4.1, 9.1 9.1, 11.1, 13.1 9.2  

S1 Lite 
sannsynlig 

1.1, 1.2, 2.2, 
2.2, 2.3, 3.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4 

5.1, 10.1, 12.2   

 
Figur 6-2. Risikomatrise anleggsfasen etter forslag til tiltak 

6.2 Drifts- og vedlikeholdsfasen 
ROS-analysen har vurdert fem hendelser i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det er ikke påviste 1 hendelse 
som utgjør en uakseptabel risiko. Dette gjelder trafikkuhell ved Flatin der landbruksveg kommer ut på 
E-134. Uhell kan skje ved tilfrysing eller hvis vann og grus skylles ut på E-134. 

6.2.1 Anbefalte tiltak 
 Asfaltering et stykke inn på skogsbilveg 

 Lage tverrfall 
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Tabell 6.3 Risiko før og etter tiltak 

Hendelse Forslag til 

risikoreduserende 

tiltak 

Risiko før 

tiltak 

Risiko etter 

gjennomføring 

av tiltak 

5.0 Trafikkuhell kryss 

landbruksveg-E134 på 

Flatin 

Asfaltering et 

stykke inn på 

landbruksveg, 

tverrfall 
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7 Konklusjon 
Analysen viser at to hendelser utgjør en uakseptabel ("høy) risiko i anleggsfasen: 

 Skade på kryssende høyspentlinje ved sprengning 
 Skade på myke trafikanter ifm. krysning av veg under uttransport av masser. 

Det er foreslått tiltak som vil redusere risiko for alle hendelser. Den høyeste risiko etter gjennomføring 
av tiltak er skade på myke trafikanter under uttransport av masser. 

Med det strenge regelverket som gjelder for anleggsvirksomhet, er det antatt som mulig å utarbeide 
tiltak som vil tilfredsstille akseptkriteriene for risiko for alle hendelser. 

I drifts- og vedlikeholdsfasen er det påvist en hendelse som utgjør en uakseptabel risiko: 

 Trafikkuhell i krysset ved Flatin der landburksveg går ut på E-134. 

Risiko anses som akspetabel etter tiltak på landbruksvegen. 
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9 Vedlegg 
Analyseskjema. ROS-analyse E134 Århus-Seljord 


