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1 Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyse 

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. 

Område 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 Metode 

HAZID (hazard identification) er en kvalitativ risikoanalyseteknikk som er lagt til grunn for 

risikovurderingen. Det ble gjennomført en samling der deltakerne representerte bred faglig 

kunnskap. Metoden omfatter 5 trinn: 

 

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 

2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Beskrive hvilke mulige/potensielle hendelser/farer kan 

inntreffe og hvorfor. 

3. Vurdere risiko. Vurdere hvor ofte de uønskede hendelsene kan inntreffe (sannsynlighet) og 

konsekvensen av hendelsen. 

4. Foreslå tiltak. Foreslå effektive risikoreduserende tiltak og vurdering av risiko etter tiltak. 

5. Dokumentere. Beskrive resultater av vurderingen og datagrunnlag (kildeliste). 

 

Analysen er gjennomført etter veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging 

av risiko og sårbarhet (desember 2011) fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap). 

1.3 Prosess 

Følgende personer deltok på ROS-analysen,  sted: Arendal dato: 28.11.2018 

Ole Nesse    (geologi) 

Inge Grosås    (geoteknikk) 

Øystein Lien    (vegteknikk, vegplanlegging) 

Arne Heggland   (naturmiljø, naturressurser) 

Bjarte Johannes Sandve  (landskap, estetikk) 

 

Deltakerne i samlingen representerte bred faglig kunnskap innenfor naturmiljø, kulturmiljø, 

landskap, estetikk, geologi, naturressurser, vegteknikk, vegplanlegging og drift- og 

vedlikehold av vegarealer. Vurderingen foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samla 

kompetansen denne gruppa besitter. 

 

For kulturmiljø benyttes kulturmiljø i planbeskrivelse som grunnlag, samt gruppens samlede 

kunnskap.  
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1.4 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. 

2 Analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse og avgrensing 

Planområdet ligger mellom Besteland og Helle sør i Valle kommune. Strekningen utgjør ca. 

5,3 km. Se utsnitt av planområdet i Figur 1. 

 

Figur 1: Kart med oppmeldt planområde, utvidet november 2018 

Dagens rv. 9 gjennom området har gjennomgående lav standard. Vegen er for smal til å ha gul 

midtstripe, det er mange avkjørsler og driftsavkjørsler og det ligger bolighus tett inntil vegen. 

Det er i dag ingen fysisk adskillelse av myke trafikanter på strekningen. Strekningen har også 

nedsatte fartsgrenser som gir nedsatt framkommelighet. 

 

Formålet med planen er å få en trygg og effektiv rv. 9. Dette består i å øke trafikksikkerhet, få 

god trafikkavvikling, redusere reisetid og redusere ulykkesfrekvens.  

 

Veg er planlagt etter vegstandard H2 Nasjonale hovedveger, med redusert vegbredde 7,5 m. 

Dimensjoneringsklasse H2 Nasjonale hovedveger med redusert bredde benyttes for veger med 

årsdøgntrafikk (ÅDT) under 1500. Fartsgrense settes iht. dimensjoneringsklasse til 80 km/t.  

 

Figur 2: Tverrprofil H2 med redusert vegbredde 7,5 m, N100 (2013). [Mål gitt i meter]  

Ny veg planlegges dels gjennom skogsterreng, dels langs eksisterende veg og dels på 

eksisterende veg. For deler av strekning krever planlagt linje ny krysning av elv ved 

Besteland, fylling i Otra ved Hagen og strekningsvis beslaglegging av dyrket mark ved 

Besteland, Bjørgi og Helle. Ved Helle skjærer planlagt veg inn i skjæring opp mot 20 m rett 

før avkjørsel til Straume bru.  
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3 Kartlegging av potensielle hendelser/forhold og 
vurdering av risiko 

3.1 Sjekkliste over mulige/potensielle hendelser/forhold 

Sjekklisten (tabell 1) er brukt som en huskeliste for å vurdere om de opplistede nummererte 

uønskede hendelsene eller forholdene bør undersøkes nærmere mht. til risiko- og sårbarhet i 

planområdet. Dersom vi vurderer at dette er relevant, må vi foreta en nærmere analyse eller 

utredning av hendelsen/forholdet og foreslå tiltak og eller oppfølging i reguleringsplan, 

anleggsfasen og etter utbygging (drift- og vedlikehold). 

Tabell 1 Mulige/potensielle hendelse/forhold 

Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

Naturgitte 1 Kvikkleireskred  Ikke aktuelt. 

 2 Jord og flomskred L, S 

 

Kart fra NGU viser 

jord- og 

flomskredsområder 

innenfor planområdet. 

Ingen registrerte skred i 

området. 

 

Ny veg plassert omtrent 

med lik plassering som 

tidligere.  

 

Lite sannsynlig med gitt 

plassering av veg, men 

kan ikke utelukkes.  

 3 Snøskred L, S 

 

Ingen registrerte skred i 

området.  

 

Lite sannsynlig med gitt 

plassering av veg, men 

kan ikke utelukkes. 

 4 Sørpeskred L, S 

 

Ingen registrerte skred i 

området.  

 

Lite sannsynlig med gitt 

plassering av veg, men 

kan ikke utelukkes. 
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

 5 Steinsprang L, S 

 

Registrert steinsprang i 

skjæringer sør i 

planområdet, samt ved 

Hagen. Ikke 

dokumentert at det har 

truffet veg, men kan 

ikke utelukkes.  

 6 Fjellskred L, S 

 

Det kan ha vært 

fjellskred innenfor 

planområdet i nyere tid.  

 7 Springflo/flom i sjø/vann  Ikke aktuelt.  

 8 Flom i elv/bekk  Hensynstatt med 200 

årsflom + klimatillegg.  

 9 Radon i grunnen  Ikke aktuelt ved 

vegbygging.  

 10 Spesielle vindforhold  Ikke aktuelt.  

 11 Spesielle nedbørsforhold  Ikke aktuelt. 

Nedbørsfattig område.  

 12 Annet (angi hva)  Ikke aktuelt.  

     

Infrastruktur 13 Veg 

(omkjøringsmuligheter) 

S Forutsetter trafikk langs 

anlegg.  

 

Anleggsveier etableres 

slik at trafikk kan flyttes 

bort fra eksisterende veg 

der ny veg ligger over 

eksisterende veg.  

 

Det planlegges ikke 

stenging av veg.  

 

Etablerte 

omkjøringsruter 

benyttes ved eventuell 

ulykkestilfelle, se ID 48. 

 

 14 jernbane  Ikke aktuelt.  

 15 på sjø/vann/elv  Ikke aktuelt.   

 16 i luft  Ikke aktuelt.  
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

Hendelser i/på 

nærliggende 

virksomhet 

17 giftutslipp  Ikke aktuelt.  

 18 strålekilder  Ikke aktuelt.  

     

Betydelig 

avbrudd i 

tjenester 

19 brann og eksplosjonsfare  Ikke aktuell. 

 20 Elektrisitet  Ikke aktuell.  

 21 Teletjenester S Fiber ligger i luftsepnn 

langs eksisterende veg 

og vil påvirkes av 

anlegg. Fiber dekker 

hele dalen. Må avklares 

med netteier under 

byggeplan. 

 22 Vann og avløp M Brønner blir berørt av 

linje som må hensynstas 

ved Besteland og ved 

Helle. Kommunale 

ledninger ved Helle må 

legges om.  

Risikerer at vannkvalitet 

til boligrer ved 

Besteland forringes ved 

å legge veg på overside 

av brønner.  

 

Videreformidles og 

hensynstas i byggeplan.  

 23 Drenering  Ingen spesielle 

problemstilling.  

 24 Renovasjon 

(søppelhenting) 

 Som normalt. Ikke 

aktuelt.  

 25 Høyspent i luft  Høgspent i luft langs 

hele linjen. Lite 

sannsynlig. Normal 

planlegging av 

sprenging og arbeider 

nær høygspent. 

 26 Graving på ekst. Kabel S Kan skje. 

Sannsynligheten er liten 

på grunn av beliggenhet. 
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

Forurensning 27 Forurensning i grunnen  Ikke sannsynlig med 

eksisterende 

forurensning (ingen 

kjente lokaliteter i 

grunnforurensningsdata

basen).  

Ikke aktuelt.  

 28 Akutt forurensning M Utslipp fra 

anleggsmaskin eller fra 

depot kan skje.  

 

Vegen blir i partier 

liggende noe nærmere 

Otra enn eksisterende 

veg. Evt. tankbilvelt 

med utslipp ut i Otra 

ville kunne gi 

katastrofale følger, men 

sannsynlighet er vurdert 

som så lav at dette ikke 

tas inn i risikovurdering 

for akutt foruresning. 

 29 Permanent forurensing  Lett forurensede masser 

i vegkant. Likt som 

dagens veg, vil 

forekomme langs ny 

veg, men ikke som 

konsekvens av 

anleggsdrift. Ikke 

aktuell.  

 30 Støv  Ikke aktuelt permanent.  

 

Anleggsfase er dette 

aktuell problemstilling. 

Ivaretas av 

forurensningsforskrifte.  
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

 31 Støy L Anleggsstøy. Ivaretas av 

T1442, men vanskelig å 

overholde støygrenser. 

Risikovurderes og tiltak 

planlegges.  

 

Permanent trafikkstøy. 

Boliger langs veg 

ivaretas av T1442 med 

støytiltak i planen. 

Tiltak ivaretatt i plan.  

 32 Farlige masser, alunskifer 

o.l. 

 Ikke aktuelt.  

 33 Annet (angi hva)  Ikke aktuelt.  

     

Trafikk 34 Ulykker ved 

transportmidler(trafikkuly

kker) 

L Trafikk planlagt langs 

anlegg under bygging 

veg. Myke trafikanter 

må også ivaretas.   

Permanent situasjon 

vurderes som ivaretatt i 

plan. 

 35 Viltpåkjørsler  Få viltpåkjørsler 

registrert langs 

eksisterende veg 

innenfor planområdet. 

Planen gir høyere 

hastighet langs ny veg, 

men rettere strekninger 

og åpnere sideterreng. 

Risiko antas å endres 

lite. Ikke aktuelt.  

     

Natur/kultur 36 Kulturminner/fortidsminn

e, nærhet/berøres 

 Ingen kjente vernede 

kulturminner berøres. 

Arkeologisk 

undersøkelse utført.  
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

 37 Verneområde, 

nærhet/berøres 

 Planen tangerer område 

for varig verna vassdrag 

Njardarheim, men 

planen medfører ikke 

negativ påvirkning av de 

verdier som ligger til 

grunn for 

vassdragsvernet.  

Ikke aktuelt. 

 38 Kvalitet/omfang 

rekreasjonsareal 

 Går gjennom noe 

skogsareal, men anses 

som liten konsekvens. 

Otra benyttes til fiske. 

Tiltak vurderes som 

mindre berøring av 

dette.  

Ikke aktuelt.  

 39 Kvalitet/omfang 

aktivitets-/idrettsareareal 

 Ikke aktuell.  

 40 Spredning av fremmede 

skadelige arter 

M En del fremmede arter 

kartlagt ved Helle.  

 41 Biologisk mangfold M Konsekvens av plan: 
- Fylling i Otra 

- Sideterreng veg  

     

Omgivelser 42 Usikker is pga. regulert 

vannstand 

 Regulert vannstand, 

men ikke aktuelt for 

dette prosjektet.   

 43 Farefullt terreng, stup o.l.  Skjæring ved Helle. 

Sikringsgjerde topp 

planlagt.  

 44 Gruver, sjakter, e.l.  Ikke aktuelt. 

 45 Farefulle forlatte 

installasjoner 

 Ikke aktuelt.  

 46 Annet  Ikke aktuelt.  

     

Beredskap 47 Brannberedskap 

(utilstrekkelig 

slokkevann, spesielt 

farlige anlegg) 

 Ikke aktuell.  
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Tema ID Hendelse/forhold Liv/Hels

e (L) 

Miljø 

(M) 

Samfunn 

(S) 

Forklaring/medvirkende 

faktorer 

sikkerhetsproblemer 

 48 Fremkommelighet ved 

utrykkning 

 Det er etablerte 

omkjøringsruter for rv. 

9, Omkjøring A-A Rv.9 

130907. Kart 09-Rv9-11 

gir omkjøring lette 

kjøretøy øst for Otra 

(Ose bru-Straume). Kart 

09-Rv9-12 gir 

omkjøring tunge 

kjøretøy (Evje-Svenes-

Vrådal-Holte bru-

Rotemo). Rute 

omkjøring lette kjøretøy 

langs veg med lav 

standard. Rute 

omkjøring tungtransport 

er lang.  

 49 Annet (angi hva)  Ikke aktuelt.  

     

Sabotasje 50 Spesielle utsatte mål  Ikke sannsynlig.  

 51 Annet (angi hva)  Ikke aktuelt.  

     

3.3 Vurdering av risiko 

Vurdering av sannsynlighet for mulige hendelser er delt i: 

 Meget sannsynlig – minst 1 gang per år 

 Sannsynlig – 1 gang hvert 2. – 10. år 

 Mindre sannsynlig – 1 gang hvert 10. – 50. år 

 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 50 år 

Vurdering av konsekvenser Liv/helse for mulige hendelser er delt i: 

 Ufarlig – ingen personskader 

 En viss fare – få og små personskader 

 Farlig – alvorlige personskader 

 Kritisk – alvorlige personskader/ en død 

 Katastrofalt – en eller flere døde 

Vurdering av konsekvenser Miljø for mulige hendelser er delt i: 

 Ufarlig – ingen skader 

 En viss fare – mindre skader, lokale skader 

 Farlig – omfattende skader regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år  
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 Kritisk – alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år 

 Katastrofalt – svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade 

Vurdering av konsekvenser Systembrudd på viktige samfunnsfunksjoner 
for mulige hendelser er delt i: 

 Ufarlig – systembrudd er uvesentlig 

 En viss fare – systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemer ikke finnes 

 Farlig – systembrudd settes ut av drift < 1 døgn  

 Kritisk – systembrudd settes ut av drift > 1 døgn 

 Katastrofalt – systembrudd settes varig ut av drift 

Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo frekvens og konsekvens av de ulike 

mulige/potensielle hendelser/forhold. Nummereringen (ID) av hendelse/forhold henviser til 

tabell 1. Anslagene og vurderingene er basert på analysegruppas kompetanse og diskusjoner i 

gruppa.  

 

Hendelsene/forholdene som er kommet i gul eller rød sone vil bli vurdert videre i analysen 

med forslag til tiltak, vurdering av risiko etter tiltak og oppfølging videre. 

 

3.4 Risikomatrise Liv/Helse/Miljø/Samfunnsfunksjoner 

Hendelser som er risikovurdert er plassert inn i risikomatrise under.  

      

Matrisen er hentet fra DBS 2011

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget sannsynlig 
(Minst 1 gang per år) 

31     

Sannsynlig 
(1 gang hvert 2. – 10. år) 

26 21, 22, 28, 40, 
41 

   

Mindre sannsynlig 
(1 gang hvert 10. – 50. år) 

  5, 6, 13   

Lite sannsynlig 
(sjeldnere enn hvert 50 år.) 

   2, 3, 4, 34  
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4 Forslag til tiltak og oppfølging 

4.1 Forslag til tiltak i ulike faser 

Skjematisk oppstilling av ulike hendelser/forhold, forslag til tiltak for reguleringsplan, byggeplan, anleggsfase og drift- og vedllikeholdsfase og 

til slutt en risikovurdering etter tiltak og oppfølging videre. 

ID Hendelse/ 

forhold       

Risiko og 

sannsynlighet 

Liv /Helse 

(L) 

Miljø (M) 

Samfunn (S) 

Forslag til tiltak 

reg. plan 

Forslag til tiltak 

byggeplan 

 

Forslag til tiltak 

anleggsfase 

Forslag til tiltak 

drift- og 

vedlikeholds-

fase 

2 Jord og 

flomskred 

Kritisk  + Lite 

sannsynlig 

L, S Gjennomføre 

skredfarevurdering. 

Gjennomføre 

skredfarevurdering og 

evt. prosjektering av 

tiltak. 

Oppfølging, 

evaluering og evt. 

omprosjektering 

av tiltak.  

Etablere rutiner 

for håndtering 

av skredfare og 

skredhendelser 

(f.eks ved bruk 

av 

naturefareplan). 

3 Snøskred Kritisk  + Lite 

sannsynlig 

L, S Gjennomføre 

skredfarevurdering. 

Gjennomføre 

skredfarevurdering og 

evt. prosjektering av 

tiltak. 

Oppfølging, 

evaluering og evt. 

omprosjektering 

av tiltak. 

Etablere rutiner 

for håndtering 

av skredfare og 

skredhendelser 

(f.eks ved bruk 

av 

naturefareplan). 

4 Sørpeskred Kritisk  + Lite 

sannsynlig 

L, S Gjennomføre 

skredfarevurdering. 

Gjennomføre 

skredfarevurdering og 

evt. prosjektering av 

tiltak. 

Oppfølging, 

evaluering og evt. 

omprosjektering 

av tiltak. 

Etablere rutiner 

for håndtering 

av skredfare og 

skredhendelser 

(f.eks ved bruk 
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av 

naturefareplan). 

5 Steinsprang Farlig + 

Mindre 

sannsynlig 

L, S Gjennomføre 

skredfarevurdering. 

Gjennomføre 

skredfarevurdering og 

evt. prosjektering av 

tiltak. 

Oppfølging, 

evaluering og evt. 

omprosjektering 

av tiltak. 

Etablere rutiner 

for håndtering 

av skredfare og 

skredhendelser 

(f.eks ved bruk 

av 

naturefareplan). 

6 Fjellskred Farlig + 

Mindre 

sannsynlig 

L, S Gjennomføre 

skredfarevurdering. 

Gjennomføre 

skredfarevurdering og 

evt. prosjektering av 

tiltak. 

Oppfølging, 

evaluering og evt. 

omprosjektering 

av tiltak. 

Etablere rutiner 

for håndtering 

av skredfare og 

skredhendelser 

(f.eks ved bruk 

av 

naturefareplan). 

13 Veg 

(omkjørings

muligheter) 

Farlig + 

Mindre 

sannsynlig 

S Sjekke opp 

omkjøringsmulighe

ter.  

Planlegge anleggsveier 

og arbeidsvarsling.  

Følge opp krav i 

kontrakt.  

 

21 Teletjenester En viss fare + 

Sannsynlig  

S Hensynsta oppsatt 

fiber ved 

planlegging av 

linje.  

Involvere netteier under 

prosjektering. Avklare 

om linje skal legges i 

bakken.  

Koordinere jobb 

med netteier. 

Følge opp evt. 

krav i kontrakt.  

 

22 Vann og 

avløp 

En viss fare + 

Sannsynlig 

M 

 

Kartlegging og 

dokumentering av 

vannbrønner 

innenfor 

planområdet.  

For de som har brønner 

som vil bli ødelagt av 

vegutbyggingen sørges 

det for ny 

vannforsyning. 

Hensynsta 

vannbrønner ved 

gjennomføring av 

anlegg.  

 

Videreformidle 

kunnskap til drift. 

Hensynsta 

evt.vannbrønner 

ved evt. salting 

av veier.   

28 Akutt 

forurensning 

En viss fare + 

Sannsynlig 

M Regulere inn 

tilstrekkelig stort 

Sette krav om at fylling 

drivstoff utføres > 20m 

Oppfølging krav i 

kontrakt.  
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anleggsområde 

som ikke ligger i 

umiddelbar nærhet 

til vannkilde.  

fra vann. Gir buffer i 

grunn ved eventuell 

akutt 

forurensning/uhell. 

31 Støy Ufarlig + 

Meget 

sannsynlig 

L Utføre 

støyberegninger for 

eksisterende og 

permanent 

situasjon.  

Etterstrebe å prosjektere 

vekk eventuelle 

prosesser som kan gi 

støy over grenseverdier.  

Planlegge 

gjennomføring av 

støyende 

aktiviteter og 

gjennomføre 

tiltak ved 

eventuelle 

støyende 

aktiviteter. 

 

34 Ulykker ved 

transportmidl

er (trafikk-

ulykker) 

Kritisk + lite 

sannsynlig 

L Regulere inn 

tilstrekkelig areal 

for sikker 

anleggsgjennomfør

ing. 

Planlegge 

arbeidsvarsling og 

sikring under utførelse 

og for ferdig anlegg.  

Myke trafikanter må 

også ivaretas.   

Sikring av trafikk 

gjennom anlegg 

under bygging 

veg.  

 

40 Spredning av 

fremmede 

skadelige 

arter og 

planteskadeg

jørere 

En viss fare + 

Sannsynlig 

M Forholdet omtales i 

planbeskrivelsen. 

Under 

miljøoppfølgging 

er det beskrevet 

tiltak og 

nødvendige 

vurderinger på 

neste plannivå 

Tiltak i form av evt 

ytterligere kartlegging, 

risikovurdering og 

utarbeidelse av 

arbeidsbeskrivelser til 

entreprisen. Evt. kan 

bekjempelse av noen 

arter starte i 

prosjekteringsperioden. 

Forholdet omtales i 

YM-plan. 

Bekjempelse og 

sikker 

massehåndtering i 

hht YM-planens 

tiltak.  

YM-plan for 

d/v-fasen. 

Evt. bekjemping 

av fremmede 

arter som 

fremdeles finnes 

i området.  

41 Biologisk 

mangfold 

En viss fare + 

Sannsynlig 

M Planvirkning og 

vurderte 

Følges opp gjennom 

YM-plan.  

Utføre bygging av 

mest mulig øko-

Ingen spesielle 
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Tabell 2 Tiltak, vurdering av risiko etter tiltak og oppfølging videre

alternativer som 

ikke gir negativ 

planvirkning er 

omtalt i plan-

beskrivelsen (slike 

alternativer er for-

kastet på annet 

grunnlag). Nød-

vendig miljø-

oppfølging i neste 

fase er omtalt. 

 

Planbeskrivelsen 

omtaler 

veikanttyper og 

arealer med masser 

egnet for naturlig 

revegetering. 

Arealminimerende 

løsninger vurderes som 

del av prosjek-teringen. 

Løsning som ivaretar 

god økologisk funksjon 

i utfyllingsområde og 

ny kantsone beskrives 

til kon-

kurransegrunnlag. 

 

Gjennom rigg- og 

marksikringsplan eller 

tilsvarende beskrives 

arealer hvor naturlig 

revegetering skal 

benyttes.  

logisk funksjonell 

kantsone iht. 

tegninger og 

beskrivelser i 

konkurransegrunn

lag.  

 

 

 

 

 

Utføre 

massehåndtering i 

hht prinsipper for 

naturlig 

revegetering der 

det er beskrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantslåttregime 

som ivaretar 

mest mulig 

artsrike 

veikanter. 
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4.2 Planforslagets endring av risikobildet 

Nedenfor tabell 3 viser hvordan planforslaget endrer risikobildet for de enkelte 

hendelsen/forholdene, forutsatt at riskoreduserende tiltak gjennomføres. 

 

Tabell 3 Endring av risiko 

Endring av risiko Anleggsfasen Permanent 

 

 Redusert Uendret Økt 

Naturgitte 

2. Jord og flomskred Uendret Uendret 

3. Snøskred Uendret Uendret 

4. Sørpeskred Uendret Uendret 

5. Steinsprang Uendret Redusert 

6. Fjellskred Uendret Uendret 

Infrastruktur 

13. Veg (omkjøringsmuligheter) Økt Redusert 

Hendelser i/på nærliggende  

virksomhet 

Betydelig avbrudd i tjenester 

21. Teletjenester Økt Redusert 

22. Vann og avløp Økt Redusert 

Forurensning 

28. Akutt forurensning Økt Redusert 

31. Støy Økt Redusert 

Trafikk 

34. Ulykker ved transportmidler 

(trafikkulykker) 

Økt Redusert 

Natur/kultur 

40. Spredning av fremmede 

skadelige arter 

Økt Redusert 

41. Biologisk mangfold Økt Redusert 

Beredskap 
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5 Konklusjon 
Kart fra NGU aktsomhetsområder innenfor planområdet. Ny veg plassert omtrent med lik 

plassering som tidligere. Ut fra registreringer i området og erfaringer vurderes sannsynlighet 

for skred som lite sannsynlig med gitt plassering av veg, men kan ikke utelukkes. Utredes 

videre i byggeplan.  

 

Trafikkavvikling under anlegg planlegges i byggeplan. Myke trafikanter langs vegprosjekt 

skal ivaretas. Omkjøringsruter tas inn i beredskapsplan.  

 

Fibernett må avklares med netteier under byggeplan.  

 

For de som har brønner som blir ødelagt av vegutbyggingen sørges det for ny vannforsyning. 

Nærområdet nedstrøms ny veg vil kunne få saltavrenning dersom det gjennomføres vår/høst 

salting av rv.9. Anleggsarbeider tilrettelegges slik at fare for akutt forurensning vannkilder 

minimeres.  

 

Anleggsområdet ligger for deler av strekning tett inn mot bebyggelse. Arbeider som genererer 

støy over grenseverdier planlegges slik at tiltak kan iverksettes.  

 

Konsekvenser for biologisk mangfold og rekreasjonsarealer må minimeres. Det etterstrebes å 

opprettholde vilttrekk og stier i terrenget. Strandlinje i Otra opprettholdes også etter anlegg. 

Tiltak prosjekteres i byggeplan. Tiltak i vassdrag prosjekteres og søkes inn i byggeplan. 

 

Det er ikke registrert særlig sjeldent eller truet naturmangfold. Registrerte svartlistede arter 

håndteres med tiltak i YM-plan under utarbeidelse av byggeplan. 
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6 Kilder 
 

 

http://www.miljostatus.no/ 

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

http://www.nve.no/ 

http://www.ngu.no/ 

http://artskart.artsdatabanken.no/ 

 Floghavreliste 

http://www.mattilsynet.no/ 

http://www.skrednett.no/ 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utgave 

desember 2011)  
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