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Det er gjennomført en ROS-analyse i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for dobbeltspor
mellom Kleberget i Moss og Såstad i Rygge kommune. Analysen tar for seg både Daglinjealternativet og
Carlbergalternativet (lang tunnel) og dekker både anleggsfasen og driftsfasen.
Risikovurderingene bygger på et ROS-seminar avholdt 1.6.2011. På seminaret vurderte deltakerne risiko
ut fra at en rekke risikoreduserende tiltak allerede var forutsatt. Til daglinjealternativet er det imidlertid
knyttet særdeles utfordrende geotekniske forhold pga. kvikkleire, og det er fortsatt ikke funnet konkrete
tiltak som vil avbøte dette. Konsekvensene av hendelser tilknyttet daglinjealternativet er derfor usikre.
Følgende forhold representerer størst risiko:
•

grunnforhold (kvikkleireskred, grunnbrudd)

•

trafikkuhell med tog og anleggsarbeid (avsporing, tungtrafikk med massetransport, anleggsarbeid
nær spor i drift)

•

arbeidsuhell i forbindelse med anleggsarbeid (sprengningsulykke)

•

sabotasje eller tyveri

Gjennomgangen viser at svært mange av hendelsene gjelder både daglinjen og Carlbergalternativet (23
av totalt 37). 10 hendelser er kun knyttet til daglinjealternativet, mens 4 kun er knyttet til
Carlbergalternativet. De aller fleste hendelsene gjelder for anleggsfasen, mens enkelte hendelser gjelder
både anleggs- og driftsfasen.
For de fleste hendelsene med størst risiko er sannsynligheten lav, men konsekvensen kan være høy om de
først skjer. Tre hendelser er imidlertid både vurdert som sannsynlig og har kritisk/alvorlig konsekvens.
For disse er det foreslått ytterligere avbøtende tiltak som vil bidra til å holde risikobildet på et akseptabelt
nivå. Gjenstående risiko er risiko som alltid vil være tilstede ved ferdsel i trafikk og ved anleggsarbeid av
denne typen. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker.
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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss og sørover
gjennom Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av
trasé skjer gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende
reguleringsplaner i Moss og Rygge kommuner. Tiltaket er konsekvensutredningspliktig og det
er derfor utarbeidet et planprogram som ble vedtatt av kommunestyret i Rygge 16.06.2011 og
Moss 23.05.2011.
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav om at det utarbeides ROS-analyse for denne typen
tiltak. Planprogrammet forklarer nærmere hva analysen skal bidra til. Hovedhensikten med
denne ROS-analysen er å sannsynliggjøre en del risikoforhold ved de enkelte alternativ som vil
bli tillagt vekt ved valg av alternativ.
ROS-analysen er utarbeidet på grunnlag av avholdt ROS-seminar 1. juni 2011 for de to
alternativene som forelå for dobbeltspor og for to alternativer for driftsbanegård ved Rygge
stasjon.
Multiconsult AS har vært ansvarlig for gjennomføring av ROS-analysen.
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Innledning /bakgrunn

1. Innledning /bakgrunn
1.1 Planprogram

I planprogrammet til kommunedelplanen (1) er følgende utredningskrav inntatt:
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet i henhold til
krav i plan- og bygningsloven. ROS-analysen vurderer man hvorvidt det planlagte tiltaket
vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Analysen skal
utføres for både anleggsfasen og driftsfasen.
Hovedhensikten med ROS-analysen er å sannsynliggjøre en del risikoforhold ved de
enkelte alternativ som bør tillegges vekt ved valg av alternativ. Dette gjøres ved å ha en
systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse
hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer må anslås.
Analysen gjennomføres etter DSBs metodikk.
Metodikken i ROS-analysen er tilpasset kommunedelplan med konsekvensutredning. Temaene
som tas opp her vil også være gjeldende på reguleringsplannivå. Gjennom reguleringsplan vil
avbøtende tiltak bli mer detaljert beskrevet enn det som er mulig på dette plannivået.

1.2 Forholdet til RAMS

RAMS, akronym for Reliability-Availability-Maintainability-Safety (pålitelighet,
tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet) er en prosesstyring basert på livssyklusfasene i
kjøreveien og er lovpålagt å implementere i prosjekteringen.
Endringer i risikobildet for strekningen Kleberget-Såstad skal vurderes i RAMS-analyser.
Videre skal man identifisere mulige risikoreduserende tiltak som kan bidra til å redusere risiko
til et nivå som er så lavt som praktisk gjennomførbart. Formålet med analysen er også å
identifisere faktorer som kan påvirke funksjonalitet (RAM-faktorer, pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet), da med spesielt fokus på faktorer som har innvirkning på oppetid for
togtrafikken.
RAMS er altså et verktøy for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og øke
driftssikkerheten. ROS-analysen har mer fokus på anleggsfasen, naturgitte forhold og andre ytre
faktorer som kan påvirke risikobildet.
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2. Metode

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet veileder for kommunale risikoog sårbarhetsanalyser (2). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av
sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser
ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av på hvilket nivå på planstadiet man er. I denne
sammenheng er vi på kommunedelplannivå. ROS-analysen som utføres her er av lavere
detaljeringsnivå enn en ROS-analyse som utarbeides på detaljplannivå.
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser, hendelser som kan
representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.
Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak,
vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller
kombinasjoner av slike forhold.
Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal
anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på
kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROSanalysen har vi benyttet klassifisering som vist i DSBs veileder.
Følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens ligger til grunn for analysen:
Tabell 2-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe
Begrep

Frekvens

Lite sannsynlig /
svært sjelden
Mindre sannsynlig /
sjelden
Sannsynlig /
ofte
Meget sannsynlig /
svært ofte

Mindre enn en gang hvert 50 år.

Vekt
1

Mellom en gang hvert 10 år og en
gang hvert 50 år.
Mellom en gang hvert år og en
gang hvert 10 år
Mer enn en gang hvert år.

2
3
4

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes.
Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter
forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og
for samfunnsviktige funksjoner.
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Tabell 2-2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse
Vekt

A
Mennesker

B
Miljø

Ufarlig

1

Ingen
personskader

Ingen
miljøskader

En viss fare /
mindre alvorlig

2

Få eller små
personskader

Mindre
miljøskader

Kritisk /
alvorlig

3

Få men alvorlige
personskader

Farlig / svært
alvorlig

4

Opp til 5 døde

5

Over 5 døde og
20 alvorlige
skadde

Begrep

Katastrofalt

C
Samfunnsviktige funksjoner
Systemer settes midlertidig ut av
drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for
reservesystemer.
Systemer settes midlertidig ut av
drift. Kan føre til skader dersom det
ikke finnes reservesystemer/
alternativer.

Omfattende
skader på
miljøet
Alvorlige
skader på
miljøet

Driftstans i flere døgn. For eks.
ledningsbrudd i grunn og luft.

Svært alvorlige
og langvarige
skader på
miljøet.

Systemet settes ut av drift for lengre
tid. Andre avhengige systemer
rammes midlertidig.
Hoved- og avhengige systemer
settes permanent ut av drift.
Kombinasjon av flere viktige
funksjoner ute av drift. Adkomst,
strømforsyning, vannforsyning.

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som
en hendelse representerer.
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som
havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har katastrofale konsekvenser og stor
sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er ufarlige og lite sannsynlige.
Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom
hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter
pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor.
Tabell 2-3 Risikomatrise, basert på uønskede hendelser
1
Konsekvens
Ufarlig
Sannsynlighet

2
En viss
fare

3

4

Kritisk

Farlig

5
Katastrofalt

4

Meget
sannsynlig

4

8

12

16

20

3

Sannsynlig

3

6

9

12

15

2

Mindre
sannsynlig

2222

4

6

8

10

1

Lite
sannsynlig

111

2

3

4

5

Mottiltak må iverksettes
Mottiltak bør vurderes
Utenfor risikoområdet
Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller
skadebegrensende.
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Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva
som er akseptabel risiko. Dette bør være basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller
teoretisk kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet.
Generelt kan det være utfordrende å tallfeste risiko for de fleste hendelsene som identifiseres.
Unntak for dette er flom, der ulike gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker,
der man har et statistisk grunnlag for ulike veistandarer. For de fleste hendelser er derfor
vurderingene skjønnsmessig. Siden risikomatrisen på oversiktsnivå således er beheftet med
betydelig usikkerhet, har man i vurderingene lagt en konservativ «føre var-holdning» til grunn
for vurderingene.
Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes deretter. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i
rød rute, må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse
for ev. å dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene.

2.1 Influensområde

Analysen tar for seg begge alternativene for dobbeltsporet jernbane mellom Kleberget og
Såstad, og for alternativer for driftsbanegård ved Rygge stasjon. Det vurderes både hvordan ytre
faktorer kan påvirke tiltaket og hvordan tiltaket påvirker omgivelsene.

2.2 ROS-seminar
1.6.2011 ble det avholdt et arbeidsseminar der kommunene, brannvesen, politi, Fylkesmann,
NVE og Jernbaneverket var invitert sammen med Multiconsults fagfolk. Følgende var til stede:
Virksomhet/etat

Fylkesmannen i Østfold
Rygge kommune
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult

Deltok med

Geir-Henning Hollup, samfunnssikkerhet og
beredskap
Anne-Grete Trevor, kommuneplanlegger
Helge Heyerdahl Larsen, prosjektleder
Einar Langdal, sikkerhetsrådgiver
Wibeke Norris, prosjektleder
Stina Kiil, RAMS-koordinator
Vibeke Lokøy, KU landskap, kulturmiljø
Dag Erik Julsheim, geoteknikk
Gunnar Bratheim, KU-ansvarlig
Armand Åsheim, byggeteknikk
Magnus Berget Sveum, ROS-ansvarlig

Det ble først holdt en gjennomgang av prosjektet og de to alternativene i plenum med spesiell
fokus på geologiske forhold i planområdet. Videre ble metodikken gjennomgått. Gjennom
gruppearbeid ble mulige uønskede hendelser og deres sannsynlighet for å inntreffe, deres
konsekvens og mulige avbøtende tiltak vurdert. Gruppene jobbet seg gjennom mulige uønskede
hendelser gjennom å fylle ut skjemaer som vist i vedlegg 1. Som utgangspunkt for mulige
hendelser ble Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner fra DSB
benyttet (3).
Første del av gruppearbeidet gikk ut på å identifisere aktuelle hendelser for de respektive
alternativene og vurdere sannsynligheten for at hendelsen skulle inntreffe. De to gruppene ble
sammensatt med tanke på å få til en faglig bredde og at begge gruppene hadde personer med
god kjennskap til ROS-metodikken og detaljer i prosjektet. Begge gruppene tok for seg alle
typer hendelser i begge alternativer. Andre del av gruppearbeidet besto i å vurdere konsekvens
og avbøtende tiltak for de hendelsene som ble identifisert. Etter gruppearbeidet ble det foretatt
en gjennomgang i plenum der sannsynlighet, konsekvens og mottiltak ble diskutert.
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Da deltakerne på seminaret var godt kjent med prosjektet, og flere har jobbet med
risikoreduserende tiltak, ble det funnet lite hensiktsmessig å først vurdere risiko for hendelsene
uten risikoreduserende tiltak implementert. Det er derfor gitt en risikovurdering etter at
forutsatte tiltak er iverksatt. Imidlertid er det fortsatt ikke funnet hvilke konkrete geotekniske
tiltak som vil avbøte risikobildet i tilstrekkelig grad for daglinjealternativet.
For hendelsene med høyest risikoverdi (gul sone; 6-9) er det foreslått eventuelle nye avbøtende
tiltak som kan settes i verk etter en nærmere vurdering. En skjematisk fremstilling av
hendelsene er gitt i kapittel 4.
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3. Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket omfatter i korte trekk:
•
•

nytt dobbeltspor mellom Moss/Kleberget-Såstad inkl. driftsveier og nødvendig
veiomlegging
Driftsbanegård med vending og hensetting av lokaltog ved Såstad

Figur 3-1: Oversiktskart med traséalternativene.

3.1 Mål for tiltaket

Fra hovedplanen refereres følgende mål:
•

Hastigheten sør for Moss skal økes fra dagens 100-130 km/h til minst 200 km/h.

•

Reduksjon av miljøproblemer og ulykker knyttet til andre transportmidler (miljøvennlig
og sikker transport).

•

Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes

•

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv retning

3.2 Alternativer

Multiconsult har utarbeidet en silingsrapport og gjennom dette arbeidet er antall alternativer
redusert fra 10 til to. Avgjørende for valg av alternativer har bl.a. vært grunnforhold, linjeføring,
samt hensyn til landskap og kulturmiljø som representerer store verdier i planområdet.
Alternativene som står igjen kalles ”Daglinjealternativet” og ”Carlbergalternativet”.
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Daglinjealternativet
Dette er en optimalisering av dagens linje for høyere hastighet. Alternativet følger hovedsakelig
dagens trasé, men går i tunnel gjennom Kleberget. Daglinjen har store usikkerheter knyttet til
grunnforholdene, med innslag av kvikkleire i området ved Festestranda. Tiltaket vil kreve dyre
sikringskonstruksjoner, og det omfattende sikringsbehovet medfører usikker fremdrift og høy
risiko. Daglinjealternativet har også de største negative konsekvensene for de ikke-prissatte
temaene. I tillegg har alternativet dårligst sporgeometri og dermed lavest hastighet, samt størst
ulemper for togfremføring på spor i anleggsfasen. Det er likevel anbefalt å utrede dette
alternativet, da også tunnelalternativet kan ha høye kostnader og usikkerhet knyttet til liten eller
manglende fjelloverdekning. Utredning av en dagløsning vil derfor gi en mer helhetlig oversikt
over det totale kostnadsbildet for prosjektet. Daglinjealternativet muliggjør også en etappevis
utbygging av strekningen Sandbukta-Moss-Såstad.
For nærmere beskrivelse av dagsoner, tunneler, tverrslag/rømningstunneler, geologi, veier m.m.
vises det til hovedrapporten.
Carlbergalternativet
Alternativet går i tunnel fra Kleberget til området ved Carlberg gård. Det er søkt en løsning som
optimaliseres med hensyn på fjelloverdekning, sporgeometri, kulturmiljøet på Carlberg gård og
foreslått landskapsvernområde. Traséen er også optimalisert med hensyn på kulturmiljøet på
Hestehagen.
For nærmere beskrivelse av dagsoner, tunneler, tverrslag/rømningstunneler, geologi, veier m.m.
vises det til hovedrapporten.
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3.3 Driftsbanegård
3.3.1 Tiltaket
1. Det skal dimensjoneres for 24 enkle togsett.
2. Driftsspor på 230 meter. Driftsvei parallelt med driftsspor, og 10 meter til materialer
utenfor driftsveien.
3. Mulighet for vaskeanlegg/tineanlegg ved det ytterste sporet.
4. Planoverganger for bilkjøring på hensettingsområdet.
5. Teknisk hus 200 m2 og servicebygg 300 m2
6. TV-overvåkning av området.
7. Gjerder.
8. Belysning.
9. Bygninger plasseres 15 meter fra KL-anlegg.

3.3.2 Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for nødvendig areal til hensettingsanlegg, se figur nedenfor.
Med behov for hensetting av 12 doble togsett vil det være behov for et areal på 65000 m2.

Figur 3-2: Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7 m og 7 m. Annenhver sporavstand i
hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for vedlikehold/service, gi plass til
driftsveier og for utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold.

3.4 Generelt om utforming
3.4.1 Sporgeometri
Banen utføres som dobbeltspor med sporsløyfe (overkjøringsspor) der dette er nødvendig av
kapasitetshensyn, fortrinnsvis på rett linje. Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er normalt
4,7 m. Der nytt spor legges inntil eksisterende spor er det behov for en økning av sporavstanden
slik at eksisterende spor kan ligge mens eksisterende spor bygges. For daglinjen er
sporavstanden 5,4 m der det er dyrka mark. Hensikten med en slik løsning er å unngå kostbare
midlertidige løsninger og i minst mulig grad forstyrre togtrafikken i anleggsfasen.

3.4.2 Tunnel
Ettløps tunnel er valgt for begge tunnelalternativer. For Carlbergalternativet vil det bli to
rømningsveier som kan benyttes ved eventuell evakuering.
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Det blir da et rømningskonsept basert på direkte evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m
hovedtunnel. Antall meter tunnel påvirker drifts- og vedlikeholdskostnader samt beredskap.

3.4.3 Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie kryssinger både for kryssende veier og gang- og
sykkelveier.

3.4.4 Veier og driftsveier langs banen
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det planlagt atkomst til denne for Jernbaneverkets
personell. For begge alternativene planlegges en ny driftsvei nær sporet mellom Carlberg og
Såstad. For øvrig benyttes jordbruksveier eller offentlig veinett, eventuelt ved sti langs banen.
På strekningen Moss – Carlberg kan eksisterende veier benyttes.
Dersom kjøreveier har nærføring langs banen skal tiltak innarbeides iht. Teknisk Regelverk, noe
avhengig av høydeforskjeller. Sikring mot kjøreledningsmaster (høyspent) vurderes spesielt.
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4. Risikoforhold
I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROSanalysen. I tabellen under gjennomgås mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse
med planlagte byggetiltak.
Temaene som er listet opp under Naturrisiko, Virksomhetsrisiko og Sårbare objekter til venstre
i tabellen ble gjennomgått i gruppearbeidet på ROS-seminaret.
Følgende tema fra sjekklisten ble vurdert som aktuelle:
•

Grunnforhold (overdekning tunnel, kvikkleire, grunnvannstand, ras og utglidninger,
sprenging og boring påvirker omgivelser)

•

Trafikksikkerhet (massetransport fra tunnel i anleggsfasen, generell anleggstrafikk)

•

Brannfare (gnister fra tog, gressbrann, kollisjoner)

•

Forurensning (transport av farlig gods, anleggsfasen, grunnforurensning,)

•

Forurenset grunn (kreosot, naturlige forekomster i berggrunn)

•

Elektromagnetisk felt

•

Sårbar natur og kulturminner

•

Fremkommelighet

•

Sabotasje og tyveri

15
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4.1 Grunnforhold
4.1.1 Geoteknisk vurdering
Hovedfokus ligger på strekningen mellom Kleberget og Feste, som har det mest krevende
utgangspunktet, med hellende terreng og bebyggelse og infrastruktur tett inntil aktuell korridor.
Multiconsult har utført grunnundersøkelser (4) i skråningen øst for jernbanen mellom Kleberget
og Feste samt også vest for denne og ned mot sjøen.
I sør og øst for jernbanen er det fjell i dagen. Her viser noen spredte boringer like vest for
jernbanen relativt små dybder til faste masser, rundt 2 – 4 m. Lenger nord viser boringene ved
Norrøna at det er ca. 15 – 30 m til fjell. Videre mot øst, oppover i skråningen, viser boringene
fjelldybder på opptil 14 m like vest for jernbanen og 17,5 m ved Dyreveien ved toppen av
skråningen.
I området ved Norrøna viser prøveseriene at løsmassene i området er leire med varierende
innhold med silt og sand. Fra rundt 3 – 6 m dybde blir leiren tilnærmet flytende ved omrøring,
dvs. det er kvikkleire.
Grunnforholdene i området betegnes som meget dårlige med bløt og middels fast siltig og
sandig kvikkleire og relativt store dybder til fjell. Vest for jernbanen i sør er terrenget brattere
enn lenger nord. Hvis grunnforholdene er tilsvarende dårlige også her, vil stabilitetsforholdene
være dårligere enn i nord.
I nord viser overslag over stabilitetsforholdene at det bør være tilfredsstillende sikkerhet mot
utglidning i dagens situasjon, også ved belastning fra tog. Ved utvidelse til dobbeltspor og med
belastning på begge sporene, reduseres sikkerheten i nord til et nivå som er lavere enn det som
normalt aksepteres ved disse grunnforholdene.
Forholdene kan være enda mer ugunstig lenger sør.
Hvis man skal bygge i slike områder må det være utvidet kontroll under alle faser av arbeidene.
Det bør settes ned målere for kontinuerlig kontroll av poretrykket samt eventuelle bevegelser i
massene.
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Figur 4-1: Grunnforhold ved Festestranda. Rutet, rødt område har dokumentert kvikkleire,
skravert rødt område sannsynlig kvikkleire. Området med lilla avgrensing er ikke undersøkt.
Grønt område viser gjennom boringer ikke kvikkleire, men fast leire over fjell.

4.1.2 Bergteknikk/ingeniørgeologi
Begge traséalternativene, inneholder fjelltunneler. Dagalternativet har kun en kort fjelltunnel på
ca. 600 m gjennom Kleberget, mens Carlbergalternativet omfatter en fjelltunnel med lengde ca.
2200 m.
Berggrunnen i området Kleberget – Carlbergåsen består generelt av finkornet gneis med
varierende sammensetning. Langs traséen for kort tunnel gjennom Kleberget er det tynt
løsmassedekke over berg eller berg i dagen. Traséen krysser enkelte mindre svakhetssoner og én
antatt større svakhetssone ved km 60,55. Fjelloverdekningen over tunnelen kan her være mindre
enn 5 m lokalt, og det må påregnes meget dårlig fjellkvalitet i sonen.
17
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Carlbergalternativet passerer store områder der det er middels til stor usikkerhet knyttet til
fjelloverdekning. Det antas videre at traseen vil måtte passere svakhetssoner med til dels stor
mektighet. Begge tunneltraséene passerer under områder med til dels tett bebyggelse
(hovedsakelig boliger). Dette gir et behov for å kartlegge løsmassefundamenterte bygg langs en
korridor som følger tunneltraséen. Denne kartleggingen forutsettes utført etter at det er foretatt
et trasévalg. I neste omgang må de enkelte byggene vurderes mht. setningsømfintlighet. Slike
vurderinger vil danne grunnlag for å vurdere grenseverdier for tillatt innlekkasje av grunnvann
til tunnelen.
Carlbergalternativet må ha rømningsveier for hver 1000 m.

4.1.3 Anleggsfasen
Nr

1
2
3

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt.

4

Begge
alt.

5
6
7

Begge
alt.
DL
DL

8

CB

9

CB

Uønskede hendelser

Senking av grunnvannstand
Ras under tunneldriving
Kalksementstabilisering/Anleggsvirksomhet
v/underganger kan føre til problemer for
eksisterende linje ved siden av.
Grunnbrudd pga massehåndtering,
midlertidige deponier.
Fare for setninger, skjevsetning nytt kontra
gammelt spor
Grunnbrudd
Kvikkleireskred pga anleggsarbeid i
kvikkleire-område ved
Kallum/Feste/Festestranda
Ras, fare for arbeidere, uhell ifm
anleggsdrift Ca 20 m grop mellom
betongtunnel og fjelltunnel v/Carlberg
Konflikt med hus over tunnel mht
setningsskader, sprekker i grunnmur etc.

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

2

1

2

2

4

1

4

2

3

4

1

4

2

3

4

1

5

2

4

5

4

1

1

1

4

1

4

1

3

4

1

5

2

4

5

1

4

1

2

4

2

1

1

2

4

Forklaring

1. Senking av grunnvannstand pga gravearbeider/tunneldriving. Forutsatte tiltak er
2.
3.

4.
5.

her vanntette konstruksjoner, tetting av tunnel, vedlikehold og kontroll av
tetting. Eventuelt tiltak er å innløse eiendommer.
Ras under tunneldriving pga lite overdekning, dårlig fjell (også tverrslag). Her
er det forutsatt grunnundersøkelser og sikring.
Kalksementstabilisering/Anleggsvirksomhet v/underganger kan føre til
problemer for eksisterende spor ved siden av. Skader på mennesker og
maskiner, spor glir ut. Forutsatte tiltak er god planlegging av arbeidene,
planlagte tiltak må gjennomføres
Massehåndtering, midlertidige deponier mhp. stabilitet. Feil deponering kan gi
grunnbrudd. Her er det forutsatt at deponeringsplan må være koordinert med
fagområdet for geoteknikk.
Fare for setninger, skjevsetninger der nytt spor legges inntil gammelt spor.
Forutsatte tiltak er god planlegging og å bruke utkilinger.
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6. Grunnbrudd kan skje pga uforutsette grunnforhold, svikt i sikringstiltak, brudd

på bestemmelser/prosedyrer. Forutsatte tiltak er her grunn-undersøkelser,
kvalitetssikring, kontroll under anleggsarbeid, saktekjøring av tog, midlertidig
fraflytting.
7. Kvikkleireskred pga anleggsarbeid i kvikkleireområde ved
Kallum/Feste/Festestranda. Kan utløses av store anleggsmaskiner på ustabil
grunn. Forutsatt tiltak er her kartlegging og god planlegging.
8. Ved den ca 20 m lange gropen mellom betongtunnel og fjelltunnel v/Carlberg
kan det være fare for ras, fare for arbeidere, uhell ifm anleggsdrift. Eneste tiltak
som er forutsatt er god planlegging.
9. Utgraving av tunnel kan gi setningsskader og sprekker etc. på hus over.
Forutsatt tiltak er å dokumentere tilstand på boligene over tunnel før og etter
anleggsperioden

4.1.4 Driftsfasen
Nr

10

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
DL

Uønskede hendelser

Kvikkleireskred nord for spor ved
Feste

Sannsynlighet
1

Konsekvens
A
B
C

5

2

4

Risiko
etter
forutsatte
tiltak
5

Forklaring

10. Kvikkleireskred kan utløses for eksempel pga byggeaktivitet utenfor

Jernbaneverkets områder. Et stort ras vil kunne ramme både jernbanen og
nabobebyggelsen. Forutsatt tiltak er restriktiv saksbehandling i kommunen, at
det innarbeides hensynssone i kommunedelplanen samt at det informeres til
beboere i området.
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4.2 Trafikksikkerhet
4.2.1 Dagens situasjon
Fra Nasjonal vegdatabank framgår det at det i perioden 2000-2007 har vært én dødsulykke ved
planovergangen på Festeveien, i tillegg til en ulykke med meget alvorlig skade ved
planovergangen på Larkollveien. For øvrig er det planoverganger ved Festeveien, Larkollveien
(Dilling) i tillegg til at det finnes noen mindre veier, bl.a. jordbruksveier som krysser sporet i
plan.

Figur 4-2 Trafikkulykker 2000 - 2007. Kilde: Viskart, Statens vegvesen

4.2.2 Tiltaket
Tiltaket forutsetter at alle planoverganger stenges, noe som vil bedre trafikksikkerhetssituasjonen i området betydelig.
4.2.3 Anleggsfasen:
Nr

11

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge

Uønskede hendelser

Kollisjon mellom tog/bil/mennesker

Sannsynlighet
1

Konsekvens
A
B
C

4

1

2

Risiko
etter
forutsatte
tiltak
4
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alt.

12 Begge
13

Anleggstrafikk med massetransport:
kollisjon med myke trafikanter
Trafikksikkerhetsrisiko og miljøulemper
ved massetransport Carlberg

alt.
Begge
alt.

14 Begge
15

Avsporing i dagsone av godstog med
farlig gods
Anleggstrafikk og anleggsvirksomhet
nær spor i drift: togstans eller skade på
linje
Veier stenges for biltrafikk pga
trafikkuhell/anleggstrafikk

alt.
DL

16 DL

2

4

2

2

8

2

4

1

1

8

2

4

3

2

8

3

3

1

2

9

2

1

1

1

2

Forklaring

11. Ved midlertidige veiomlegginger kan det oppstå uventede og uoversiktlige

situasjoner under omleggingen, noe som i verste fall kan føre til kollisjoner
dersom det for eksempel oppstår misforståelser.
12. Lastebiler som trafikkerer boligområder kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko
dersom det kjøres uforsiktig eller omgivelsene ikke er tilstrekkelig oppmerksom
på situasjonen. Kan føre til alvorlige ulykker med personskade/død. Forutsatte
tiltak er god planlegging, atskilte traseer for gangtrafikk.
13. Massetransport forbi Carlberg kan føre til konflikter i form av miljøulemper og
økt ulykkesrisiko langs traseene. Forutsatt tiltak er å legge midlertidig
driftsvei/anleggsvei til Larkollveien for Carlbergalternativet. For
daglinjealternativet må dagens veinett brukes.
14. Avsporing i dagsone av godstog med farlig gods har høyere risiko i
anleggsfasen enn i driftsfasen pga mulig påvirkning og konflikter med
anleggsvirksomheten. Forutsatte tiltak er nedsatt hastighet i anleggsfase/forbi
anleggsvirksomhet, ledeskinner på utsatte steder samt tilstrekkelig beredskap.
15. Anleggsvirksomhet nær spor i drift gir risiko for uhell som kan påvirke
togdriften. Størst risiko for daglinjealternativet. Forutsatte tiltak er å følge
regelverk og prosedyrer, HMS-oppfølging og nedsatt hastighet for togtrafikken.
16. Ved trafikkuhell er det risiko for at veien kan bli stengt i korte perioder (ikke
for gangtrafikk). Dette medfører ulemper for lokalbefolkningen også i forhold
til trafikksikkerhet for veier som får mer trafikk i anleggsperioden. Tiltak her
vil være omkjøring.

4.2.4 Driftsfasen
Nr

17
18
19

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt.

Uønskede hendelser

Avsporing i tunnel, godstog med farlig
gods
Avsporing i tunnel, persontog
Avsporing i dagsone av godstog med
farlig gods

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

3

Forklaring

17. Avsporing av godstog med farlig gods i tunnel kan gi både

miljøskader/brannskader og personskader. Risiko er vurdert som lav (2) og det
er ikke vurdert som nødvendig med spesielle tiltak utover standardkrav for
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jernbanetunneler. Det er imidlertid foreslått på seminaret å flytte veksel ut av
tunnel om dette er mulig, selv om risikoen er lav.
18. Avsporing av persontog kan gi personskader dersom det skjer i høy hastighet og
det kan også utvikles brann. Risiko er imidlertid vurdert som lav også her (2).
Flytting av veksel ut av tunnel kan vurderes.
19. Avsporing i dagsone med av godstog med farlig gods er vurdert å gi større
risiko for miljøskader og personskader enn avsporing i tunnel. Forutsatt tiltak er
ledeskinner på utsatte steder samt tilstrekkelig beredskap ved ulykke.

4.3 Sårbare objekter, natur og kulturminner
4.3.1 Dagens situasjon
Jernbanen går i dag inntil Bogslunden naturreservat. Gnister fra tog kan tenkes å utgjøre
en fare ved svært tørre forhold.
4.3.2 Tiltaket
Begge alternativene går gjennom det foreslåtte landskapsvernområdet Værne Kloster. I
tillegg vil Daglinjealternativet gå i dagens trasé inntil Bogslunden naturreservat.
4.3.3 Anleggsfasen
Nr

20
21
22
23

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt.
DL

24 DL

Uønskede hendelser

Spredning av plantesykdommer
Anleggsdrift nær landskapsvernområde
Uoppdagede kulturminner påtreffes

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

2

1

2

1

4

3

1

2

1

6

3

1

2

1

6

Uforutsette inngrep i kulturminner ved
Carlberg/Bogslunden

3

1

2

1

6

Anleggsdrift nær Bogslunden

2

1

2

1

4

Forklaring:
20. Spredning av plantesykdommer kan skje dersom jorder er infisert og
anleggsmaskiner drar med seg jord. Forutsatt tiltak er spyling av maskiner og
utstyr og egne prosedyrer for håndtering av løsmasser.
21. Anleggsdrift som medfører uønskede inngrep i landskapsvernområde kan
forekomme av samme årsak som uønskede inngrep i naturvernområdet.
Forutsatte tiltak vil også være de samme. Sannsynligheten og risiko er vurdert
som høyere – derfor er det foreslått sanksjoner/bøter som ekstra tiltak ved
behov.
22. Planområdet er svært rikt på kulturminner. Det er derfor en mulighet for at det
gjøres nye arkeologiske funn. Umiddelbar varsling til kulturminnemyndighetene er satt som forutsatt tiltak, uten at dette har betydning for
sannsynligheten.
23. Uforutsette inngrep i kulturminner ved Carlberg/Bogslunden er vurdert som
sannsynlig pga trange forhold, samtidig som det er fare for grunnbrudd.
Sprengningsuhell er også en mulig årsak. Sikring med gjerder er forutsatt som
tiltak. Eventuelt sanksjoner/bøter.
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24. Anleggsdrift nær naturreservatet Bogslunden kan føre til uønskede inngrep

dersom anleggsarbeidere for eksempel ikke skulle være klar over restriksjonene
og bestemmelser som gjelder. Forutsatte tiltak er å informere entreprenør om
situasjonen, sikring med gjerder samt miljøoppfølgingsprogram.

4.3.4 Anleggs- og driftsfasen
Nr

25

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
DL

Uønskede hendelser

Skogbrann i Bogslunden

Sannsynlighet
2

Konsekvens
A
B
C

1

2

1

Risiko
etter
forutsatte
tiltak
4

25. Skogbrann kan oppstå pga gnister fra jernbanen, tekniske feil med tog, varmt
arbeid, etc. Her er det forutsatt generell brannberedskap.
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4.4 Annen risiko: forurensning, brannfare, elektromagnetisk
felt, sabotasje/tyveri
4.4.1 Dagens situasjon
Det må antas at kreosotsviller avgir noe forurensning til grunnen. Det kjennes ikke til
virksomheter eller forhold som gjør området spesielt utsatt for brann, sabotasje eller
andre forhold.
4.4.2 Tiltaket
Ny jernbane legges med betongsviller.
Det antas at driftsbanegården kan bli noe utsatt for sabotasje, hærverk, tagging og
lignende.
4.4.3 Anleggsfasen
Nr

26
27
28
29
30
31
32

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt.
Begge
alt. (H3)
Begge
alt.
Begge
alt.

Uønskede hendelser

Ballastpukk, lett forurensede masser,
kreosot
Vanskeligheter med sammenkobling
nytt og gammelt spor
Skader på arbeidere eller materiell
langs eksisterende spor
Sprengningsuhell som skader spor eller
boliger
Jobbing nær høyspentlinje ved
driftsbanegård, alternativ H3
Bygging under høyspent; kontakt
Tyveri fra anleggsområde (kobber)

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

4

1

1

1

4

4

1

1

1

4

2

4

1

2

8

3

3

1

2

9

1

4

1

1

4

1

4

1

2

4

3

1

1

3

9

Forklaring:
26. Ballastpukk kan være lett forurenset pga bruk av kreosotimpregnerte sviller.

Det er forutsatt at regelverk følges, utarbeidelse av tiltaksplaner levering til
godkjent deponi, MOP.
27. Vanskeligheter med sammenkobling kan skyldes tekniske uforutsette forhold
som medfører forsinkelser. Forutsatte tiltak er god og tilstrekkelig tid til
planlegging/kartlegging.
28. Ulykker som involverer arbeidere eller materiell kan skje som følge av brudd på
prosedyrer eller teknisk feil. Det er forutsatt at regelverk og prosedyrer følges
(HMS), nedsatt hastighet for togtrafikk, sikkerhetsskjerm, sikkerhetsvakt,
barrierer og ombygging av spor.
29. Sprengningsuhell som skader spor eller boliger ved tunnelpåhugg i Kleberget.
Forutsatt tiltak er forsiktig sprenging og stenging av spor for trafikk ved
sprenging.
30. Jobbing nær høyspentlinje kan medføre fare for nærkontakt/nedriving og i
verste fall avbrudd på strømforsyning. Her er det forutsatt egen sikkerhetsmann
og god planlegging.
31. Anleggsvirksomhet under høyspent (kjøreledning) gir risiko for kontakt med
denne. Gir høyest risiko for mennesker (4). Forutsatt tiltak er følging av
prosedyrer og regelverk.
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32. Det er vurdert at det er relativt stor risiko for tyveri fra anleggsområdene selv
om det er forutsatt inngjerding og låsing. Lagring av for eksempel kobber i
containere og videoovervåking bør vurderes.

4.4.4 Anleggs- og driftsfasen
Nr

33
34
35

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
Begge
alt
Begge
alt.

Uønskede hendelser

Mennesker tar seg inn i tunnel
Elektromagnetisk stråling ved
servicebygg
Brann i tunnel pga ulykker med tog eller
anleggsmaskiner

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

1

4

1

1

4

1

2

1

1

2

1

5

1

3

5

Forklaring:
33. Mennesker kan finne det fristende å ta seg inn i tunnelen mens den er under

bygging. Det forutsettes at områdene sikres så godt det lar seg gjøre mot dette

34. Servicebygg i forbindelse med driftsbanegården kan bli plassert i en avstand til
høyspentlinje slik at det kan bli nødvendig med kontrollmålinger av
elektromagnetisk felt, med tanke på mulig helsefare. Tilstrekkelig avstand er
lagt inn som en nødvendig forutsetning.
35. Brann i tunnel kan utvikles dersom tog eller anleggsmaskiner skulle havarere.
Det er forutsatt prosedyrer for opplæring, restriksjoner på transport av farlig
gods, brannvann og brannslukningsapparat i tunnel, skilting og rømningsveier
iht. regelverk.

4.4.5 Driftsfasen
Nr

36
37

Daglinje
(DL) /
Carlberg
(CB)
Begge
alt.
DL

Uønskede hendelser

Taggere eller andre inne på
hensettingsområde/driftsbanegården
Personer kommer i kontakt med
kjøreledning ved leilighetsbygg ved
Feste

Sannsynlighet

Konsekvens
A
B
C

Risiko
etter
forutsatte
tiltak

2

4

1

1

8

1

4

1

2

4

Forklaring:
36. Dersom uvedkommende tar seg inn i driftsbanegården kan det oppstå fare for
påkjørsel. Det forutsettes gjerder, lys og overvåking.

37. Nytt leilighetsbygg bygges relativt nært inntil jernbanen ved Feste. Det kan bli

mulig å for eksempel komme i kontakt med ledning dersom tau el. l. slenges
mot ledningen. Det er forutsatt fysiske barrierer, at kjøreledningsmast kun settes
opp på den ene siden av traseen.
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5. Oppsummering
De aller fleste av de identifiserte hendelsene gjelder begge alternativer. For å
oppsummere analysen på en mest mulig oversiktlig måte har vi valgt å fordele
hendelsene i risikomatriser for henholdsvis Begge alternativer, Daglinjealternativet og
Carlbergalternativet. Under disse kategoriene er det egne matriser for anleggsfasen og
driftsfasen.
For en del av hendelsene som har havnet i gul sone er det vurdert ekstra mottiltak der
risikoen for hendelsene kan minimeres ytterligere. Dette er diskutert mot slutten av
kapittelet.

5.1 Hendelser som gjelder begge alternativer
5.1.1 Anleggsfasen
I tabell 5-1 er hendelsene som kan inntreffe i anleggsfasen summert opp i en risikomatrise.
Ingen hendelser er vurdert til å ligge innenfor rød sone, etter at forutsatte tiltak er inkludert i
vurderingen. Det er innenfor denne kategorien at de fleste hendelsene har havnet i. (21
hendelser), mens tre ligger i grønn sone. I neste delkapittel blir risikoreduserende tiltak vurdert.
Tabell 5-1 Risikomatrise for anleggsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig

5, 26, 27,
30, 32

Farlig

Sannsynlig

21, 22,

29, 32

Mindre
sannsynlig

1, 20

12, 13,
14, 28

Lite
sannsynlig

34

2, 3, 11,
30, 31,
33

Katastrofalt

4, 35
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5.1.2 Driftsfasen
For driftsfasen er det like mange hendelser i grønn sone som i gul sone (fire).
Tabell 5-2 Risikomatrise for driftsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig

32

36

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

19

33

35

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

17, 18, 34

5.2 Hendelser som kun gjelder daglinjealternativet
5.2.1 Anleggsfasen
Her er det en liten overvekt av hendelser i gul sone.
Tabell 5-3 Risikomatrise for anleggsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

23

15

Farlig

Katastrofalt

6

7

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

16

24, 25
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5.2.2 Driftsfasen
To hendelser ligger i gul sone, én i grønn.
Tabell 5-4 Risikomatrise for driftsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

37

10

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig

25

Lite
sannsynlig

5.3 Hendelser som kun gjelder Carlbergalternativet
5.3.1 Anleggsfasen
Her er det kun identifisert én hendelse i grønn og én i gul sone.
Tabell 5-5 Risikomatrise for anleggsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

9
8
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5.3.2 Driftsfasen
Ingen hendelser gjelder kun for driftsfasen i Carlbergalternativet.
Tabell 5-6 Risikomatrise for driftsfasen
Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig
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5.4 Ytterligere risikoreduserende tiltak
Her redegjøres for tiltak som vil redusere sannsynligheten ytterligere for at hendelsen skal
inntreffe, eller redusere konsekvensen av hendelsen dersom den inntreffer. Risikoen ved de mest
alvorlige hendelsene vurderes så i etterkant av at det er truffet risikoreduserende tiltak.
Arbeidsgruppene på ROS-seminaret har gjort de fleste risikovurderingene og foreslått både
forutsatte tiltak og mulige ytterligere tiltak. Multiconsult har i tillegg kommet med enkelte
ytterligere mottiltak i etterkant.

5.4.1 Anleggsperioden
1. Senking av grunnvannstand (Begge alt.): Dersom gravearbeid og tunneldriving ikke
kan gjennomføres uten alvorlige skader på eiendommer er kan et tiltak være å innløse
eiendommer.
2. Ras under tunneldriving (Begge alt.): Et aktuelt tiltak kan være evakuering av
eiendommene over tunnelen i anleggsperioden.
5. Fare for setninger, skjevsetning der nytt spor legges inntil gammelt (Begge alt): Det
foreslås hyppige målinger for å unngå skjevsetninger.
6. Grunnbrudd (Daglinje): Et mulig mottiltak er her å stoppe togtrafikken ved kritiske
faser i anleggsperioden.
7. Kvikkleireskred pga. anleggsarbeid ved Kallum/Feste/Festestranda (Daglinje):
Eventuelt må det enda flere undersøkelser til og jobbes videre med flere
stabiliseringsløsninger, men dette er av geoteknikere ansett som lite realistisk og kan bli
uhensiktsmessig dyrt. I ytterste fall må området få ligge i ro og det kan ikke bygges her.
12. Anleggstrafikk med massetransport gjennom boligområder, kollisjon med
persontrafikk. (Begge alt.): Det er foreslått å begrense transporten til definerte ruter, i
tillegg til å arrangere informasjonsmøter ved skolene i nærheten.
13. Trafikksikkerhetsrisiko og miljøulemper ifm. massetransport ved Carlberg (Begge
alt.): Dersom nabolaget for eksempel opplever plager med høy trafikk og det blir mye
støy kan et mulig tiltak være å legge restriksjoner på kjøretiden for massetransport.
15. Anleggstrafikk og anleggsvirksomhet nær spor i drift: togstans eller skade på linje
(Daglinje): Dersom det etter en nærmere vurdering viser seg nødvendig er det foreslått å
ha ekstra HMS-fokus for alle involverte.
21. Anleggsdrift nær landskapsvernområde (Begge alt.): Dersom det skjer uønskede
inngrep til tross for informasjon og fysisk sikring vil det være aktuelt med sanksjoner og
bøter.
23. Uforutsette inngrep i kulturminner ved Carlberg/Bogslunden (Daglinje): Også her er
det aktuelt med sanksjoner/bøter.
28. Ulykker som involverer arbeidere eller materiell langs eksisterende spor (Begge
alt.): For å unngå alvorlige ulykker er det her foreslått å iverksette ekstra HMSopplæring for alle arbeidere i anlegget. Dette må vurderes nærmere før oppstart.
29. Sprengningsuhell som skader spor eller boliger ved tunnelpåhugg i Kleberget
(Begge alt.). I tillegg til å forutsette stenging av spor for trafikk ved sprenging kan det
vurderes evakuering, informasjon til nærmiljøet, samt å unngå morgen- og
ettermiddagstrafikk.
31. Bygging under høyspent/kontaktledning (Begge alt.): Her kan det vurderes å slå av
strømmen ved visse arbeidsoperasjoner og ha egen sikkerhetsmann til stede.
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5.4.2 Driftsfasen
10. Kvikkleireskred nord for spor ved Feste (Daglinjen): Et foreslått tiltak er å
informere grunneierne for eksempel konkret om hvilken type terrenginngrep som kan
utløse ras.
34. Elektromagnetisk stråling ved servicebygg (Begge alt.): Det forutsettes at bygget
plasseres slik at det ikke kommer innenfor utredningsgrense i forhold til
elektromagnetisk felt, men dersom det skulle være usikkerhet om spenning el.l.
anbefales måling av elektromagnetisk felt.
36. Taggere eller andre inne på hensettingsområde/driftsbanegården. Et mulig tiltak her
er vakthold. (Fra før er det forutsatt lys, gjerder og overvåking).
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6. Konklusjon
6.1 I anleggsfasen

Det er spesielle utfordringer knyttet til grunnforhold i planområdet, da særlig
Daglinjealternativet. Det er forutsatt at man finner fram til stabiliserende tiltak som gir lav
sannsynlighet, derfor er risikonivået relativt lavt. Konsekvensene dersom det for eksempel
skulle bli utløst et kvikkleireskred er imidlertid store, og det er identifisert ni ulike hendelser
knyttet til grunnforhold.
Bygging av tunnel innebærer risiko for ulykker med dødelig utgang som følge av arbeid med
sprengstoff eller ras. Risikoen er likevel ikke høyere enn at dette er akseptabelt så lenge
gjeldende standarder og regler følges. Forutsatte tiltak reduserer risikoen, men fjerner den ikke.

6.2 I driftsfasen

I driftsfasen er det identifisert relativt få uønskede hendelser, og de har hovedsakelig lav risiko.
Det er ikke identifisert hendelser som kun gjelder Carlbergalternativet. Brann i tunnel har lav
sannsynlighet, men kan få store konsekvenser dersom det først skjer. Det samme gjelder om
uvedkommende tar seg inn på driftsbanegården eller inn i tunnelen.

6.3 Generelt

Analysen viser at det i stor grad vil være mulig å forebygge uønskede hendelser, eller redusere
konsekvensen av disse. Etter at forutsatte tiltak er tatt med i vurderingene har ingen hendelser
havnet i rød sone. For hendelsene som er vurdert som meget sannsynlig er konsekvensen relativt
liten. Tilsvarende gjelder for hendelser med potensiell katastrofal konsekvens; disse er vurdert
som lite sannsynlig. Tre hendelser er imidlertid vurdert som både sannsynlig og har
kritisk/alvorlig konsekvens. Foreslåtte avbøtende tiltak vil imidlertid bidra til å holde
risikobildet på et akseptabelt nivå. Gjenstående risiko er risiko som alltid vil være tilstede ved
ferdsel i trafikk og ved anleggsarbeid av denne typen. God planlegging av prosjektet vil bidra til
å redusere omfanget av eventuelle ulykker.
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