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SAMMENDRAG
Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke i Vestfold.
Det skal bygges en 12.3 km lang jernbanetunnel med Holmestrand stasjon inne i fjellet som en
del av denne tunnelen. Rambølls oppdrag for Jernbaneverket er avgrenset til parsell 5.3
Holmestrand – Nykirke (Fegstad).
Som en del av reguleringsplanarbeidet, er det krav om gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Re og Holmestrand kommune. Dette for å kartlegge
behovet for eventuelle sikkerhetstiltak i forbindelse med gjennomføring av planen og å legge til
rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, for derigjennom redusere antall og
omfang på fremtidige uønskede hendelser. Denne rapporten presenterer resultatene fra risikoog sårbarhetsanalysen.
Formålet med ROS-analysen er å gi en vurdering av:

situasjonen i området i anleggsfasen for etablering av dobbeltspor i Re og Holmestrand
kommune

situasjonen i området etter ferdigstillelse av jernbanetiltaket
Denne rapporten dokumenterer og presenterer resultatet fra ROS-analysen i forbindelse med
reguleringsplan for Re og Holmestrand kommune.
Eventuelle uønskede hendelser i anleggsfasen og normal drift etter ferdigstilt jernbanetiltak er
konsekvensvurdert i forhold til tre risikostyringsmål:


Liv og helse:

konsekvens for mennesker (3.person); fysiske skader og
psykisk belastning som resultat av en uønsket hendelse



Ytre miljø:

konsekvens for miljøet; skade på ytre miljø, eksempelvis
utslipp til vann eller grunn, utglidninger, samt skade på
naturområder, og evt. kulturminner og kulturmiljøer som
resultat av en uønsket hendelse



Tap av materielle verdier:

materielle skadekostnader som resultat av en uønsket
hendelse

Holmestrand kommune
I risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert 18 uønskede hendelser for anleggsfasen og 3
hendelser for normal drift av jernbanetiltaket for Holmestrand kommune.
For anleggsfasen er 1 (én) hendelse vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde):


Anleggskjøretøy kjører på myke trafikanter.

Denne hendelsen gjelder i anleggsområdet mellom søndre og nordre adkomsttunnel, samt
stasjonsområdet/kollektivterminalen i Holmestrand.
Ytterligere 15 hendelser er funnet å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde) for
anleggsfasen.
ROS-analysen viser at jernbanetiltaket skal bygges i et område i Holmestrand hvor mange
forhold og mulige hendelser må ha fokus og ivaretas i anleggsfasen. Mange risikoreduserende
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tiltak er allerede iverksatt og/eller planlagt. Disse tiltakene ligger til grunn for det risikobildet som
er presentert i rapporten for Holmestrand kommune. I analysen er det identifisert forslag til
ytterligere risikoreduserende tiltak for anleggsfasen, og det anbefales at disse tiltakene også
vurderes iverksatt:











Forebygge mot trafikkulykker ved stasjonsområdet/kollektivterminalen og
adkomsttunneler i Holmestrand sentrum; etablere oppmerksomhetssone, skilting og
god, belysning, påse at buss-stopp ikke kommer i konflikt med anleggstrafikk, gi innspill
til riggplan slik at det ikke blir konflikt med siktlinjer for vegen, etablere rutiner for
rydding/spyling/vanning av vegene.
Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.
Forebygge mot utglidninger; motfylling i sjøen, utvidet bruk av kalk- og
sementstabilisering på utsatte steder.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.
Påse at entreprenører etterfølger krav til rystelsesnivå.
Forsterket sikring av fjellet på utsatte steder.
Resirkulere og gjenbruke prosessvann.
Ettersyn på eksisterende jernbanetrase i anleggsperioden.
Ivareta trafikksikkerhet i vegtunnelen på fv313; overvåking, beredskapsplan
dersom hendelser inntreffer.

For normal drift etter ferdigstilt jernbanetiltak, er det kun identifisert få uønskede hendelser.
Ferdigstilt jernbanetiltak er analysert til å medføre liten endring i risiko for Holmestrand
kommune. Ingen hendelser er vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde), mens 2 (to)
hendelser er vurdert å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde). Det anbefales at de
risikoreduserende tiltak som er identifisert i analysen, vurderes iverksatt:




Forebygge mot sedelighetstilfeller og voldskriminalitet i adkomsttunnelene til
og i selve stasjonshallen; securityanalyse av nye Holmestrand stasjon,
kameraovervåking og god, belysning, vurdere utforming og dimensjonering av
gangtunnelene med hensyn på slike hendelser.
Oppsamlingskom for utslipp fra tunnelen for å forebygge mot forurensning fra
tunnelen i normal drift

Re kommune
I risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert 10 uønskede hendelser for anleggsfasen og 1
hendelse for normal drift av jernbanetiltaket for Re kommune.
For anleggsfasen er ingen hendelser vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde), mens
7 hendelser er funnet å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde).
ROS-analysen viser at jernbanetiltaket skal bygges i et område hvor flere forhold og mulige
hendelser må ha fokus og ivaretas i anleggsfasen. Mange risikoreduserende tiltak er allerede
iverksatt og/eller planlagt. Disse tiltakene ligger til grunn for det risikobildet som er presentert i
rapporten for Re kommune. I analysen er det identifisert forslag til ytterligere risikoreduserende
tiltak for anleggsfasen, og det anbefales at disse tiltakene også vurderes iverksatt:




Rambøll

Forebygge mot utglidninger; motfylling i sjøen, utvidet bruk av kalk- og
sementstabilisering på utsatte steder.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.
Resirkulere og gjenbruke prosessvann.
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Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.
Følge opp resultater fra arkeologiske registreringer og sikre beskyttelse av alle
funn av kulturminner/kuturmiljøer gjennom anleggsperioden.
Ettersyn på eksisterende jernbanetrase i anleggsperioden.

For normal drift er ferdigstilt jernbanetiltak analysert til å medføre liten endring i risiko for Re
kommune.

Ramboll
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn og mål
Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke (Fegstad) i
Vestfold. Det skal bygges en 12.3 km lang jernbanetunnel med Holmestrand stasjon inne i fjellet
som en del av denne tunnelen. Rambølls oppdrag for Jernbaneverket er avgrenset til parsell 5.3
Holmestrand – Nykirke (Fegstad).
Som en del av reguleringsplanarbeidet, er det krav om gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Re og Holmestrand kommune. Dette for å kartlegge
behovet for eventuelle sikkerhetstiltak i forbindelse med gjennomføring av planen og å legge til
rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, for derigjennom redusere antall og
omfang på fremtidige uønskede hendelser. Denne rapporten presenterer resultatene fra risikoog sårbarhetsanalysen.
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal identifisere og analysere risiko tilknyttet foreslåtte endringer i
reguleringsområdet. Analysen skal vurdere:

situasjonen i området i anleggsfasen for etablering av dobbeltspor i Re og Holmestrand
kommune

situasjonen i området etter ferdigstillelse av jernbanetiltaket
Uønskede hendelser er konsekvensvurdert i forhold til følgende tre risikostyringsmål:

1.2



Liv og helse:

konsekvens for mennesker (3.person); fysiske skader og
psykisk belastning som resultat av en uønsket hendelse



Ytre miljø:

konsekvens for miljøet; skade på ytre miljø, eksempelvis
utslipp til vann eller grunn, utglidninger, samt skade på
naturområder, og evt. kulturminner og kulturmiljøer som
resultat av en uønsket hendelse



Tap av materielle verdier:

materielle skadekostnader som resultat av en uønsket
hendelse

Organisering av arbeidet
Arbeidet er gjennomført av Rambøll Norge AS, Risk Management med innspill fra ulike kilder1.
Det er avholdt et arbeidsmøte med aktuelle aktører for kartlegging av uønskede hendelser og
identifikasjon av risikoreduserende tiltak.
Deltakere på arbeidsmøte 9.8.2010:
Navn
Ørnulf Rønning
Gunnar Kleven
Bente Brekke
Renate Sigurdsen
Odd Tandberg
Reidar Jørgensen
Hege Haslestad
Knut Knutsen
1

Rambøll

Se kapittel 1.8 – Referanser.

Rolle

Firma

Beredskapsavdelingen
Saksbehandler plan og anlegg
Rådgiver
Kommunalteknikk
Byggeleder
Koordinator SVV / JBV
Kvalitetsleder
Prosjektleder UVB

Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
Re kommune
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Jernbaneverket
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Navn
Hanne Wiig Sagen
Elsebeth A. Bakke
Stine Undrum
Geir-Ove Nordgård
Rune Tøndell
Linn Gulbrandsen
Grete Kirkeberg Mørk
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Rolle

Firma

Fagansvarlig geologi
Prosjekteringsleder regulering
Prosjektleder
Fagansvarlig veg
Fagansvarlig reguleringsplan
Rådgiver risiko
Prosessleder, fagansvarlig ROS-analyse

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Rambøll Norge AS
Rambøll Norge AS
Rambøll Norge AS
Rambøll Norge AS

Rapport er utarbeidet av Risk Management, Rambøll Norge AS

1.3

Forutsetninger og avklaringer
ROS-analysen er for anleggsfasen begrenset til å omfatte personsikkerhet for 3. person. En
vurdering av risiko for anleggsarbeidere på anleggsområdet er ikke en del av denne
risikovurderingen. Dette dekkes av planlagte SHA- og sikker jobb analyser (SJA).
Arbeidet forutsetter at de opplysningene som er innhentet fra gitte kilder, er korrekte.

1.4

Fremgangsmåte og metode
Rambølls metodikk for ROS-analysen er i samsvar med NS 5814 og DSB retningslinjer for
gjennomføring av slike analyser. Arbeidsmetoden foregår i 4 trinn:

Planlegging og initiering

Identifikasjon og analyse av uønskede forhold og hendelser

Kartlegging av eksisterende/ planlagte tiltak og identifikasjon av nye risikoreduserende
tiltak

Rapportering

1.5

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet
(hendelsesfrekvens). Følgende sannsynlighetsinndeling ligger til grunn for analysen:
Tabell 1 Sannsynlighetsinndeling (frekvens)

Ekstremt
sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

Mindre enn
0,1 %

Mindre enn 1 %

1 – 10 %

10 – 60 %

Mer enn 60 %

(Mellom én gang
hvert 100. år og
én gang hvert
1000.år)

(Mellom én gang
hvert 10. år og
én gang hvert
100.år)

(Mellom én gang
hvert år og én
gang hvert
10.år)

(Mer enn én
gang hvert år)

(Sjeldnere enn
hvert 1000.år)

Tabellen under viser inndeling av konsekvensskala for hvert risikostyringsmål. De må leses hver
for seg da konsekvensene ikke er sammenlignbare. Eksempelvis mener vi at svært store
materielle skader ikke er likestilt med dødelig skade.

Ramboll
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Tabell 2 Konsekvensinndeling for hvert risikostyringsmål

Risikostyringsmål
Konsekvenskategori

Liv & helse

Ytre miljø

Tap av materielle
verdier

Svært liten
konsekvens

Ubetydelig/ingen
personskade

Liten miljøskade.
Påvirkning på
verneverdige kulturminner

Materielle skader
0 – 50 kNOK

Liten konsekvens

Lettere personskade
(uten fravær)

Materielle skader
50 kNOK – 500 kNOK

Middels
konsekvens

Personskade med
fravær, men uten
varige skader

Lokal* miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år.
Påvirkning på fredete
kulturminner
Lokal* miljøskade,
restitusjonstid over 1 år.
Ødeleggelse av
kulturminner / påvirkning
på prioriterte kulturmiljøer

Stor konsekvens

Alvorlig personskade
med varige skader,
langtidsvirkninger

Store materielle skader
1 – 10 MNOK

Meget stor
konsekvens

Dødelig skade, en
eller flere personer

Regional miljøskade**,
restitusjonstid inntil 1 år.
Ulovlig ødeleggelse av
kulturminner/ vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer
Regional miljøskade**,
restitusjonstid over 1 år.
Ulovlig ødeleggelse av
særlig viktige
kulturminner / vesentlig
påvirkning på særlig
viktige kulturmiljøer

Materielle skader
500 kNOK – 1 MNOK

Svært store materielle
skader > 10 MNOK

* Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av
utslippspunktet.
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene i kommunen

1.6

Risikomatriser
Risiko er definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte hendelser
gis en sannsynlighet, samt en konsekvens i forhold til hvert risikostyringsmål. For å presentere
risikoene benyttes en risikomatrise for hvert risikostyringsmål. På bakgrunn av gitt sannsynlighet
og konsekvens, plasseres hendelsene i risikomatrisene, som så rangerer hendelsene etter hvor
alvorlig risikoen er.
Risikomatrisene er delt inn 3 risikoområder:




Rambøll

Rød – hendelser som havner i det røde området har høy risiko. Risikoreduserende tiltak
er nødvendig.
Gul – hendelser som havner i det gule området har betydelig risiko. Risikoreduserende
tiltak bør vurderes.
Grønn – hendelser som havner i det grønne området har lav risiko. Risikoreduserende
tiltak er ikke nødvendig.
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Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært
sjelden
Ekstremt
sjelden
Figur 1 Risikomatrise for Liv & helse, tom matrise til bruk i det videre arbeidet

Ytre miljø

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært
sjelden
Ekstremt
sjelden
Figur 2 Risikomatrise for Ytre miljø, tom matrise til bruk i det videre arbeidet

Tap av
materielle
verdier

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært
sjelden
Ekstremt
sjelden
Figur 3 Risikomatrise for Tap av materielle verdier, tom matrise til bruk i det videre arbeidet

Ramboll
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Forkortelser
DSB
g/s-veg
JBV
MOP
NGI
NS
NVE
ROS
SVV
VIV

1.8

Rambøll

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Gang/-sykkelveg
Jernbaneverket
Miljøoppfølgingsprogram
Norges Geotekniske Institutt
Norsk Standard
Norges vassdrags- og energidirektorat
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Statens vegvesen
Vestfold Interkommunale Vannverk

Referanser
/1/

Reguleringsplanbeskrivelse Re kommune; Detalj- og reguleringsplan Holm – Nykirke,
UVB Vestfoldbanen; Dokument nummer UVB-53-A-17403; datert 2010-08-09.

/2/

Reguleringsplanbeskrivelse, endringer Holmestrand kommune - fase 1; Detalj- og
reguleringsplan Holm – Nykirke, UVB Vestfoldbanen; Dokument nummer UVB-53-A15405; datert 2010-07-03.

/3/

Risikoanalyse av Store basseng, Detalj- og reguleringsplan Holm – Nykirke UVB
Vestfoldbanen; Dokument nummer UVB-53-Q-14004, datert 2010-06-28

/4/

Risikoanalyse av massetransport, Detalj- og reguleringsplan Holm – Nykirke UVB
Vestfoldbanen; Dokument nummer UVB-53-Q-14008, datert 2010-06-17.

/5/

Notat G13 ROS-analyse. Dokumentasjonsrapport; Multiconsult, datert 2008.05.07.
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2.1

Holmestrand kommune
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Planområdet som omfattes av risiko- og sårbarhetsanalysen for Holmestrand kommune er
presentert i figurene nedenfor. Planområdet består av et område i nordre del av Holmestrand
sentrum, samt et område i sør ved Peter Pan.
Området i Holmestrand sentrum omfatter dagens stasjonsområde og sørover langs eksisterende
jernbanetrase til noe sør for det gamle politihuset. Dette er areal til nordre og søndre
adkomsttunnel samt et areal for nytt tverrslag mellom den regulerte jernbanetunnelen og
Holmestrandtunnelen (fv. 313).
Figur 4, Figur 5, Figur 6 viser oversiktskart og bilder av det aktuelle området i Holmestrand
sentrum.

Figur 4 Reguleringsområdet Holmestrand sentrum, Holmestrand kommune (kartgrunnlag JBV).

Nordre adkomsttunnel vil gå fra den regulerte stasjonshallens nordre del og munne ut ved
eksisterende jernbanestasjon. Søndre adkomsttunnel vil gå fra den regulerte stasjonshallens
søndre del og munne ut sør for det gamle politihuset. Mellom nordre og søndre adkomsttunnel
skal det anlegges g/s-veg der eksisterende jernbanetrase går i dag. For ytterligere beskrivelse av
planområdet henvises til reguleringsplanbeskrivelse, ref/2/.
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Figur 5 Kollektivterminal og nordre stasjonsinngang, Holmestrand kommune (kartgrunnlag JBV).

Figur 6 Søndre stasjonsinngang og g/s-veg, Holmestrand kommune (kartgrunnlag JBV).
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Området ved Peter Pan er vist i Figur 7 og Figur 8 nedenfor.

Figur 7 Reguleringsområdet ved Peter Pan (1), Holmestrand kommune (kartgrunnlag JBV).

Figur 8 Reguleringsområdet ved Peter Pan (2), Holmestrand kommune (kartgrunnlag JBV).
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Området ved Peter Pan omfatter arealer til tverrslag inn til jernbanetunnelen, samt arealer til
beredskapsplass og midlertidig anleggsområde. Det skal vurderes å anlegge en midlertidig
anleggsvei langs fv313 til kommunegrensen mot Re.
For ytterligere beskrivelse av planområdet, henvises til reguleringsplanbeskrivelse, ref/2/.

2.2

Re kommune
Planområdet som omfattes av risiko- og sårbarhetsanalysen for Re kommune er presentert i
Figur 9, Figur 10 og Figur 11 nedenfor.
Planområdet i Re kommune strekker seg fra kommunegrensen mot Holmestrand kommune i nord
og til Fegstad ved Nykirke i sør. I nord går jernbanetraseen i tunnel i fjellet vest for Peter Pan
frem til traseen kommer ut i dagen ved Fegstad. På Fegstad forenes ny trase med eksisterende
dobbeltspor som ble åpnet i 2002. Jernbanestrekningen i Re kommune har en lengde på 3 km,
hvorav 0,4 km er i dagsone.

Figur 9 Reguleringsområdet Re kommune (kartgrunnlag JBV).
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Figur 10 Snekkestad, Re kommune (kartgrunnlag JBV).

Figur 11 Fegstad, Re kommune (kartgrunnlag JBV).
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Planområdet består av alt areal som vil bli påvirket av tiltaket, både i anleggsfasen og permanent
driftsfase. Foruten selve arealet til banelegemet, omfatter planområdet tunnelareal og alt areal
som trengs i anleggsfasen, inklusiv riggområde i Mulvika. Med i planområdet inngår også arealer
til tverrslag og anleggsveger, der anleggsmaskiner skal inn og massetransport ut. Nye krav til
rømningsmuligheter i tunnel gjør at det må bygges rømningstunneler for hver 1000 m. Disse
inngår i reguleringsplanen, det samme gjør beredskapsplass og veger fra rømningstunnelene ned
til offentlig veg.
For ytterligere beskrivelse av planområdet, henvises til reguleringsplanbeskrivelse, ref/1/.
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IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER
Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med
reguleringsplan for henholdsvis Holmestrand og Re kommune. Hendelsene er fordelt på
anleggsfase og normal drift. Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede
hendelsene.

3.1

Holmestrand kommune
Tabell 3 Uønskede hendelser Holmestrand kommune – anleggsfase

Nr

Uønsket hendelse – anleggsfase

1

Utglidning i grunnen ved stasjonsområdet/ kollektivterminalen

2

Utglidning i grunnen i området Rove, Nordre Klev i Holmestrand

3

Setningsskader

4

Steinsprang fra fjell i dagen i Holmestrand sentrum

5

Steinsprang / ras i vegtunnelen på fv313

6

Sprengningsuhell i forbindelse med søndre og nordre adkomsttunnel

7

Anleggskjøretøy kjører på myke trafikanter

8

Kollisjon mellom anleggskjøretøy og andre kjøretøy

9

Brudd på kloakkledning ("syrebekken") sør for stasjonsområdet

10

Skade på bevaringsverdige objekter

11

Støy fra anleggsområder ved stasjonsområdet, nordre og søndre adkomsttunnel

12

Forurensning av sjø, bekker

13

Spredning av forurenset masse

14

Uakseptable boforhold mellom søndre og nordre adkomsttunnel

15

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

16

Støy fra anleggsområdet ved Peter Pan

17

Steinsprang fra fjell i dagen ved Peter Pan

18

Skade på eksisterende jernbane

Tabell 4 Uønskede hendelser Holmestrand kommune – normal drift

3.2

Nr
1

Uønsket hendelse – normal drift
Sedelighetstilfeller og voldskriminalitet i adkomsttunnelene til og i selve stasjonshallen

2

Påkjørsel av myke trafikanter på g/s-veg mellom søndre og nordre adkomsttunnel

3

Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Re kommune
Tabell 5 Uønskede hendelser Re kommune - anleggsfase

Nr
1

Uønsket hendelse – anleggsfase
Forurensning av sjø, bekker

2

Spredning av forurenset masse

3

Tapping av private vann- og energibrønner

4

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

5

Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad
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Nr

Uønsket hendelse – anleggsfase

6

Skade på kulturminner/miljøer ved Fegstad

7

Støy fra anleggsområder ved Peter Pan

8

Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad

9

Uakseptable driftsforhold for dyrehold

10

Skade på eksisterende jernbane

Tabell 6 Uønskede hendelser Re kommune – normal drift

Nr
1

3.3

Uønsket hendelse – normal drift
Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Uønskede hendelser som ikke analysert videre
Følgende forhold er identifisert i ROS-analysen, men ikke funnet å være aktuelle i den videre
analysen:

Spredning av miljøgifter i anleggsfasen fra gamle avfallsdeponier oppe på fjellet og i
strandsonen mellom Peter Pan og Felleskjøpet.

Påvirkning på høyspentlinje fra trafostasjon i Holmestrand (nord for Felleskjøpet) og opp
på fjellet.

Påvirkning på Tangenbekken naturreservat. Søndre påhugg for jernbanetunnelen ligger
rett vest for reservatet. I naturbasen er lokaliteten gitt verdi A, svært viktig.
Fredningsformålet er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt
ravinelandskap. Tangenbekken naturreservat blir derimot ikke direkte berørt av
tunnelbyggingen.

Folk og vilt inn i tunnelen eller tverrslag/ rømningstunneler (ubevisste handlinger).
Tunnelmunningene skal gjerdes inn og det skal settes opp viltgjerder. Tverrslag og
rømningstunneler skal ha låste porter.

Bekymrede beboere – røyk, lukt som kommer ut av tunnelåpninger og tverrslag ved
sprengning. Informasjon skal sendes ut i forkant av anleggsperioden.

Støy fra jernbanen under normal drift etter ferdigstilt jernbanetunnel. Når jernbanen
legges i tunnel, er forholdene vurdert til å bli bedre enn i dagens situasjon med jernbane
i dagen gjennom Holmestrand sentrum.

Trafikale forhold i forhold til massetransport fra jernbanetunnelen. Dette dekkes av egen
risikovurdering.

Utdrenering av diverse små dammer i fjellsiden ved Peter Pan og av avrenningsdam for
E18 oppe på fjellet. Smådammene i fjellsiden ved Peter Pan er små og ikke funnet å ha
noen betydning i forbindelse med reguleringsplanen. Det samme gjelder
avrenningsdammen. Overdekningen fra jernbanetunnelen opp til E18 og
avrenningsdammen er ca. 80 m. Utdrenering og dambrudd ved Store basseng er vurdert
i egen risikovurdering.

Brudd på hovedvannledning til Holmestrand. Vanntilførsel til Holmestrand er fra
hovedvannledningen tilknyttet Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV). Ledningen som
går mellom Larvik og Eikeren, er lokalisert opp på fjellet langt unna Holmestrand
sentrum. Vanntilførselen til Holmestrand sentrum skjer via mindre vannledninger fra
denne hovedvannledningen.

Samtidig stenging av Langgata og fv 313. Slike hendelser er et tema for planlegging og
samarbeid mellom Holmestrand kommune og Jernbaneverket, og må unngås i
anleggsperioden.

Rambøll

ROS-ANALYSE FOR RE OG HOLMESTRAND KOMMUNE

4.

21 (69)

ANALYSE – HOLMESTRAND KOMMUNE
De identifiserte hendelsene i tilknytning til reguleringsområdet i Holmestrand kommune er i
analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte
risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurdering av hver
enkelt hendelse;





Beskrivelse av årsaker til hendelsen.
Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak.
Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for
disse valgene.
Forslag til nye risikoreduserende tiltak.

Resultatet av vurderingen er presentert i det følgende for Holmestrand kommune. Avsnittene 4.1
og 4.2 presenterer det etablerte risikobildet for henholdsvis anleggsfasen og normal drift, ved
bruk av risikomatriser, én matrise for hvert risikostyringsmål, dvs. liv & helse, ytre miljø og tap
av materiell verdier. Risikoreduserende tiltak som er identifisert i analysearbeidet er presentert i
avsnitt 4.3. Detaljert analyseinformasjon for Holmestrand kommune er presentert i Vedlegg 1 for
anleggsfasen og Vedlegg 2 for normal drift.
Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å
opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg
i Holmestrand kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til
de uønskede hendelsene.

4.1

Resultater anleggsfase – presentasjon av risikonivå
Resultatet for anleggsfasen i Holmestrand kommune er presentert i risikomatrisene nedenfor.
Tallene i matrisen tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. Merk at sannsynligheten for en
uønsket hendelse er den samme uansett risikostyringsmål, mens konsekvensen kan være
forskjellig.

Liv & helse
Svært ofte
Ofte

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens
11, 14
8, 16

Sjelden

6

4, 5

7

Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

1, 2, 15

Figur 12 Risikomatrise Holmestrand kommune anleggsfase – Liv & helse
Tabell 7 Risikonivå Holmestrand kommune anleggsfase – Liv & helse

Nr

Liv & helse – anleggsfase:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune

7

Anleggskjøretøy kjører på myke trafikanter

Risikonivå
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Nr

Liv & helse – anleggsfase:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune

Risikonivå

1

Utglidning i grunnen ved stasjonsområdet/ kollektivterminalen

2

Utglidning i grunnen i området Rove, Nordre Klev i Holmestrand

4

Steinsprang fra fjell i dagen i Holmestrand sentrum

5

Steinsprang / ras i vegtunnelen på fv313

8

Kollisjon mellom anleggskjøretøy og andre kjøretøy

11
14

Støy fra anleggsområder ved stasjonsområdet, nordre og søndre
adkomsttunnel
Uakseptable boforhold mellom søndre og nordre adkomsttunnel

15

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

16

Støy fra anleggsområdet ved Peter Pan

6

Sprengningsuhell i forbindelse med søndre og nordre adkomsttunnel

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Ytre miljø
Svært ofte
Ofte

16

Sjelden

12

Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

9, 13

10

2

1, 15

Figur 13 Risikomatrise Holmestrand kommune anleggsfase – Ytre miljø
Tabell 8 Risikonivå Holmestrand kommune anleggsfase – Ytre miljø

Nr

Rambøll

Ytre miljø – anleggsfase:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune

10

Skade på bevaringsverdige objekter

12

Forurensning av sjø, bekker

16

Støy fra anleggsområdet ved Peter Pan

1

Utglidning i grunnen ved stasjonsområdet/ kollektivterminalen

2

Utglidning i grunnen i området Rove, Nordre Klev i Holmestrand

9

Brudd på kloakkledning ("syrebekken") sør for stasjonsområdet

13

Spredning av forurenset masse

15

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

Risikonivå
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verdier
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Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Svært ofte
Ofte

8

Sjelden

6

3, 4, 17

Svært sjelden

5, 18
9

10

Ekstremt
sjelden

1, 2, 15

Figur 14 Risikomatrise Holmestrand kommune anleggsfase – Tap av materielle verdier
Tabell 9 Risikonivå Holmestrand kommune anleggsfase – Tap av materielle verdier

Nr
1

Tap av materielle verdier – anleggsfase:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune
Utglidning i grunnen ved stasjonsområdet/ kollektivterminalen

2

Utglidning i grunnen i området Rove, Nordre Klev i Holmestrand

3

Setningsskader

4

Steinsprang fra fjell i dagen i Holmestrand sentrum

5

Steinsprang / ras i vegtunnelen på fv313

9

Brudd på kloakkledning ("syrebekken") sør for stasjonsområdet

10

Skade på bevaringsverdige objekter

15

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

17

Steinsprang fra fjell i dagen ved Peter Pan

18

Skade på eksisterende jernbane

6

Sprengningsuhell i forbindelse med søndre og nordre adkomsttunnel

8

Kollisjon mellom anleggskjøretøy og andre kjøretøy

Risikonivå
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Resultater normal drift – presentasjon av risikonivå
Resultatet for normal drift i Holmestrand kommune er presentert i risikomatrisene nedenfor.
Tallene i matrisen tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. Merk at sannsynligheten for en
uønsket hendelse er den samme uansett risikostyringsmål, mens konsekvensen kan være
forskjellig.
For normal drift er det ikke funnet noen konsekvenser for tap av materielle verdier.

Liv & helse

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

vært ofte
Ofte
Sjelden

1, 2

Svært sjelden
Ekstremt
sjelden
Figur 15 Risikomatrise Holmestrand kommune normal drift – Liv & helse
Tabell 10 Risikonivå Holmestrand kommune normal drift – Liv & helse

Nr
1
2

Liv & helse – normal drift:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune
Sedelighetstilfeller og voldskriminalitet i adkomsttunnelene til og i selve
stasjonshallen

Risikonivå

Påkjørsel av myke trafikanter på g/s-veg mellom søndre og nordre
adkomsttunnel
Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Ytre miljø
Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært sjelden

3

Ekstremt
sjelden
Figur 16 Risikomatrise Holmestrand kommune normal drift – Ytre miljø
Tabell 11 Risikonivå Holmestrand kommune normal drift – Ytre miljø
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Nr

Ytre miljø – normal drift:
Uønskede hendelser Holmestrand kommune

3

Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Risikonivå
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Risikoreduserende tiltak Holmestrand kommune
Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å
opprettholde og ivareta sikre forhold både i anleggsperioden og under normal drift etter
ferdigstilt jernbaneanlegg i Holmestrand kommune.
Det er allerede identifisert, gjennomført og planlagt risikoreduserende tiltak. Disse tiltakene
ligger til grunn for det risikobildet som er presentert i rapporten for Holmestrand kommune. Blant
annet er følgende tiltak planlagt:
Anleggsfasen:

Undersøkelser av grunnforholdene. Undersøkelser er gjennomført, pågående og
ytterligere undersøkelser er planlagt. Bæreevnen i grunnen er kjent på flere av
planområdene.

Kalk- og sementstabilisering i utsatte områder.

Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og
overvåking av nivået i anleggsperioden.

Tilstandsregistrering av bygninger.

Det er allerede eksisterende sikringstiltak av fjellsider i Holmestrand på utsatte steder i
form av nett, bolter, rasgjerder og voller.

Vegtunnelen er tidligere undersøkt av geologer.

Arbeidstidsregulering for anleggsaktiviteter.

Rensing av prosessvann ved hvert tverrslag. Ledning til akseptabelt utslippspunkt.
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for anleggsperioden beskriver målsetninger og
avbøtende tiltak for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for
behandling av drifts- og drensvann fra tunnelanlegget. Avløp fra brakkerigger, kontorer,
verksteder osv. skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og behandles etter kommunalt
reglement.

Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning
for naboer som entreprenør må etterfølge.

Det forutsettes avstenging av fv313 og vegtunnelen under sprengingsarbeid i
jernbanetunnelen og tverrslag/rømningstunneler. Det samme gjelder andre nærliggende
veger. Vegtunnelen må stenges ved bygging av kulvert for adkomsttunnel til
stasjonshallen.

Konsekvenser ved evt. spredning av forurenset masse følges i
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP).

Det forutsettes at entreprenør følger pålagte og egne SHA/HMS-rutiner.
I ROS-analysen er det identifisert ytterligere risikoreduserende tiltak for både anleggsfase og
driftsfase som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellene nedenfor, Tabell 12 og
Tabell 13. Fargen i høyre kolonne tilsier risikonivået på de tilknyttede hendelsene.
Det anbefales at disse tiltakene vurderes og iverksettes i henhold til følgende:
For hendelser som er vurdert å ha høyt risikonivå (rødt område), er risikoreduserende
tiltak nødvendig. For hendelser med betydelig risikonivå (gult risikoområdet), bør det
vurderes risikoreduserende tiltak. Tiltak bør iverksettes sett i forhold til et kost-nytte
perspektiv.
Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt.
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Tabell 12 Forslag til risikoreduserende tiltak Holmestrand kommune – anleggsfase

Holmestrand kommune anleggsfase
Tiltak
nr

Hva

Beskrivelse

Tilknyttet
risiko

T-1

Forebygge mot trafikkulykker ved
stasjonsområdet/kollektivterminalen
og adkomsttunneler i Holmestrand
sentrum;
Anleggskjøretøy – myke trafikanter
og anleggskjøretøy – andre kjøretøy





7





T-2

Informasjon om anleggsaktiviteter
til beboere i forkant av
anleggsperiode.

8

Informasjon om anleggsaktiviteter
som sprengninger, støy og
rystelser, samt områder med
anleggstrafikk og massetransport.

7




Motfylling i sjøen.
Utvidet bruk av kalk- og
sementstabilisering på utsatte
steder.
For aktiviteter som kan medføre
utglidninger, steinsprang/ ras,
sprengningsuhell etc.

1, 2, 15

8, 11, 14,
16
6

T-3

Forebygge mot utglidninger.

T-4

Innarbeide krav til arbeidsrutiner i
SHA-plan.

T-5

Forebygge mot setningsskader.

Påse at entreprenører etterfølger
krav til rystelsesnivå.

3, 9, 10

T-6

Forebygge mot steinsprang, ras.

Forsterket sikring på utsatte steder.

4, 17

T-7

Forebygge mot forurensning av sjø,
bekker.

Resirkulere og gjenbruke
prosessvann.

12

T-8

Forebygge mot skade på
eksisterende jernbane.

Ettersyn på eksisterende
jernbanetrase i anleggsperioden.

18

T-9

Ivareta trafikksikkerhet i
vegtunnelen på fv313.



5



Rambøll

Etablere oppmerksomhetssone.
Skilting og god belysning.
Påse at buss-stopp ikke
kommer i konflikt med
anleggstrafikk.
Gi innspill til riggplan slik at det
ikke blir konflikt med siktlinjer
for vegen.
Etablere rutiner for
rydding/spyling/vanning av
vegene.

Overvåking av vegtunnelen i
anleggsfasen.
Beredskapsplan dersom
hendelser inntreffer.

1, 2, 4, 5,
15, 17
6
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Tabell 13 Forslag til risikoreduserende tiltak Holmestrand kommune – normal drift

Holmestrand kommune normal drift
Tiltak
nr

Hva

Beskrivelse

Tilknyttet
risiko

T-1

Forebygge mot sedelighetstilfeller
og voldskriminalitet i
adkomsttunnelene til og i selve
stasjonshallen.



1




T-2

Forebygge mot forurensning fra
tunnelen.

Securityanalyse av nye
Holmestrand stasjon.
Kameraovervåking og god
belysning.
Vurdere utforming og
dimensjonering av
gangtunnelene med hensyn på
slike hendelser.

Oppsamlingskom for utslipp fra
tunnelen.

3
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ANALYSE – RE KOMMUNE
De identifiserte hendelsene i tilknytning til reguleringsområdet i Re kommune er i analysearbeidet
gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte risikostyringsmål
dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurdering av hver enkelt hendelse;





Beskrivelse av årsaker til hendelsen.
Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak.
Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for
disse valgene.
Forslag til nye risikoreduserende tiltak.

Resultatet av vurderingen er presentert i det følgende for Re kommune. Avsnittene 5.1 og 5.2
presenterer det etablerte risikobildet for henholdsvis anleggsfasen og normal drift, ved bruk av
risikomatriser, én matrise for hvert risikostyringsmål, dvs. liv & helse, ytre miljø og tap av
materiell verdier. Risikoreduserende tiltak som er identifisert i analysearbeidet er presentert i
avsnitt 5.3. Detaljert analyseinformasjon for Holmestrand kommune er presentert i Vedlegg 3 for
anleggsfasen og Vedlegg 4 for normal drift.
Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å
opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg
i Re kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de
uønskede hendelsene.

5.1

Resultater anleggsfasen – presentasjon av risikonivå
Resultatet for anleggsfasen i Re kommune er presentert i risikomatrisene nedenfor. Tallene i
matrisen tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. Merk at sannsynligheten for en uønsket
hendelse er den samme uansett risikostyringsmål, mens konsekvensen kan være forskjellig.
Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Liv & helse
Svært ofte
Ofte

7

Sjelden
Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

8

4, 5

Figur 17 Risikomatrise Re kommune anleggsfase – Liv & helse
Tabell 14 Risikonivå Re kommune anleggsfase – Liv & helse
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Nr

Liv & helse – anleggsfase:
Uønskede hendelser Re kommune

4

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

5

Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad

7

Støy fra anleggsområder ved Peter Pan

Risikonivå
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Nr

Liv & helse – anleggsfase:
Uønskede hendelser Re kommune

Risikonivå

8

Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Ytre miljø
Svært ofte
Ofte

7

Sjelden

1

Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

2
8

6
4, 5

Figur 18 Risikomatrise Re kommune anleggsfase – Ytre miljø
Tabell 15 Risikonivå Re kommune anleggsfase – Ytre miljø

Nr

Ytre miljø – anleggsfase:
Uønskede hendelser Re kommune

1

Forurensning av sjø, bekker

6

Skade på kulturminner/miljøer ved Fegstad

7

Støy fra anleggsområder ved Peter Pan

2

Spredning av forurenset masse

4

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

5

Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad

8

Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad

Tap av
materielle
verdier

Risikonivå

Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

10
3

9
4, 5

Figur 19 Risikomatrise Re kommune anleggsfase – Tap av materielle verdier
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Tabell 16 Risikonivå Re kommune anleggsfase – Tap av materielle verdier

5.2

Nr

Tap av materielle verdier – anleggsfase:
Uønskede hendelser Re kommune

4

Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

5

Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad

9

Uakseptable driftsforhold for dyrehold

10

Skade på eksisterende jernbane

3

Tapping av private vann- og energibrønner

Risikonivå

Resultater normal drift – presentasjon av risikonivå
Resultatet for normal drift i Re kommune er presentert i risikomatrisene nedenfor. Tallene i
matrisen tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. Merk at sannsynligheten for en uønsket
hendelse er den samme uansett risikostyringsmål, mens konsekvensen kan være forskjellig.
For normal drift er det ikke funnet noen konsekvenser for liv & helse eller for tap av materielle
verdier.
Svært liten
Liten
Middels
Stor
Meget stor
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

Ytre miljø
Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært sjelden
Ekstremt
sjelden

1
Figur 20 Risikomatrise Re kommune normal drift – Ytre miljø
Tabell 17 Risikonivå Re kommune normal drift – Ytre miljø

5.3

Nr

Ytre miljø – normal drift:
Uønskede hendelser Re kommune

1

Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Risikonivå

Risikoreduserende tiltak Re kommune
Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å
opprettholde og ivareta sikre forhold både i anleggsperioden og under normal drift etter
ferdigstilt jernbaneanlegg i Re kommune.
Det er allerede identifisert, gjennomført og planlagt risikoreduserende tiltak. Disse tiltakene
ligger til grunn for det risikobildet som er presentert i rapporten for Re kommune. Blant annet er
følgende tiltak planlagt:

Rambøll
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Anleggsfasen:

Undersøkelser av grunnforholdene. Undersøkelser er gjennomført, pågående og
ytterligere undersøkelser er planlagt. Bæreevnen i grunnen er kjent på flere av
planområdene.

Kalk- og sementstabilisering i utsatte områder.

Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og
overvåking av nivået i anleggsperioden.

Tilstandsregistrering av bygninger.

Det er allerede eksisterende sikringstiltak av fjellsider i Re på utsatte steder i form av
nett, bolter, rasgjerder og voller.

Arbeidstidsregulering.

Rensing av prosessvann ved hvert tverrslag. Ledning til akseptabelt utslippspunkt.
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for anleggsperioden beskriver målsetninger og
avbøtende tiltak for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for
behandling av drifts- og drensvann fra tunnelanlegget. Avløp fra brakkerigger, kontorer,
verksteder osv. skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og behandles etter kommunalt
reglement.

Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning
for naboer som entreprenør må etterfølge. Det er gjennomført støyberegninger for
massetransport fra anleggsområdene.

Det forutsettes avstenging av nærliggende veger under sprengingsarbeid i
jernbanetunnelen og tverrslag/rømningstunneler.

Jernbaneverket har tidligere fått utført kartlegging av kulturminneverdier for hele traseen
mellom Holm og Fegstad, både for tunnelstrekninger og dagsone. Det vil bli utført
supplerende arkeologiske registreringer i forbindelse med omreguleringen.

Det vil bli foretatt en kartlegging av grunnvannsbrønner før utbygging påbegynnes. Det
skal sendes ut brev til huseiere/grunneiere i forkant og be om informasjon om
eksisterende brønner.

Konsekvenser ved evt. spredning av forurenset masse følges i
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP).

Det forutsettes at entreprenør følger pålagte og egne SHA/HMS-rutiner.
I ROS-analysen er det identifisert ytterligere risikoreduserende tiltak for anleggsfasen som
anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor, Tabell 18. Fargen i høyre
kolonne tilsier risikonivået på de tilknyttede hendelsene.
Det anbefales at disse tiltakene vurderes og iverksettes i henhold til følgende:
For hendelser som er vurdert å ha høyt risikonivå (rødt område), er risikoreduserende
tiltak nødvendig. For hendelser med betydelig risikonivå (gult risikoområdet), bør det
vurderes risikoreduserende tiltak. Tiltak bør iverksettes sett i forhold til et kost-nytte
perspektiv.
Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt.
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Tabell 18 Forslag til risikoreduserende tiltak Re kommune – anleggsfase

Re kommune anleggsfase

Rambøll

Tiltak
nr

Hva

Beskrivelse

Tilknyttet
risiko

T-1

Forebygge mot utglidninger.




4, 5

T-2

Innarbeide krav til arbeidsrutiner i
SHA-plan.

Motfylling i sjøen.
Utvidet bruk av kalk- og
sementstabilisering på utsatte
steder.

Utvide planlagt bruk av
riggområde ved Snekkestad, og
redusere på Fegstad.
For aktiviteter som kan medføre
utglidninger, steinsprang/ ras,
sprengningsuhell etc.

T-3

Forebygge mot forurensning av sjø,
bekker.

Resirkulere og gjenbruke
prosessvann.

1

T-4

Informasjon om anleggsaktiviteter
til beboere i forkant av
anleggsperiode.

Informasjon om anleggsaktiviteter
som sprengninger, støy og
rystelser, samt områder med
anleggstrafikk og massetransport.

7

T-5

Forebygge mot skade på
kulturminner/miljøer.

Følge opp resultater fra
arkeologiske registreringer og sikre
beskyttelse av alle funn gjennom
anleggsperioden.

6

T-6

Forebygge mot skade på
eksisterende jernbane.

Ettersyn på eksisterende
jernbanetrase i anleggsperioden.

10

4, 5

8
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KONKLUSJON

6.1

Holmestrand kommune
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I risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert 18 uønskede hendelser for anleggsfasen og 3
hendelser for normal drift av jernbanetiltaket for Holmestrand kommune.
For anleggsfasen er 1 (én) hendelse vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde). Dette
gjelder ”Anleggskjøretøy kjører på myke trafikanter” i forbindelse med anleggsområdet mellom
søndre og nordre adkomsttunnel, samt stasjonsområdet/kollektivterminalen i Holmestrand.
Ytterligere 15 av hendelsene er funnet å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde) for
anleggsfasen.
ROS-analysen viser at jernbanetiltaket skal bygges i et område hvor mange forhold og mulige
hendelser må ha fokus og ivaretas i anleggsfasen. Mange risikoreduserende tiltak er allerede
iverksatt og/eller planlagt. I analysen er det identifisert forslag til ytterligere risikoreduserende
tiltak for anleggsfasen, og det anbefales at disse tiltakene også vurderes iverksatt.
For normal drift etter ferdigstilt jernbanetiltak, er det kun identifisert få uønskede hendelser.
Ferdigstilt jernbanetiltak er analysert til å medføre liten endring i risiko for Holmestrand
kommune. Ingen hendelser er vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde), mens 2 (to)
hendelser er vurdert å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde). Det anbefales at de
risikoreduserende tiltak som er identifisert i analysen, vurderes iverksatt.

6.2

Re kommune
I risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert 10 uønskede hendelser for anleggsfasen og 1
hendelse for normal drift av jernbanetiltaket for Re kommune.
For anleggsfasen er ingen hendelser vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde), mens
7 hendelser er funnet å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde).
ROS-analysen viser at jernbanetiltaket skal bygges i et område hvor flere forhold og mulige
hendelser må ha fokus og ivaretas i anleggsfasen. Mange risikoreduserende tiltak er allerede
iverksatt og/eller planlagt. I analysen er det identifisert forslag til ytterligere risikoreduserende
tiltak for anleggsfasen, og det anbefales at disse tiltakene også vurderes iverksatt.
For normal drift er ferdigstilt jernbanetiltak analysert til å medføre liten endring i risiko for Re
kommune.
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VEDLEGG 1 HOLMESTRAND KOMMUNE – ANLEGGSFASE
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Uønsket hendelse:

35 (69)

1. Utglidning i grunnen ved stasjonsområdet/ kollektivterminalen

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Området har dårlig grunnforhold med kvikkleire og løsmasser. Anleggsperioden vil medføre rystelser av grunnen og ekstra belastning på området i form av anleggsmaskiner,
massetransport etc.

Eksisterende / planlagte tiltak: Grunnboringer er gjennomført.
Kalk- og sementstabilisering er planlagt i utsatte områder.
Bæreevnen i grunnen er kjent.
Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Det har vært tilfelle der en gravemaskin forårsaket utglidning og ble med massene ut i sjøen.
En større utglidning kan medføre store konsekvenser for liv & helse og store materielle skader. Mindre utglidninger kan forekomme, mens større utglidninger skjer svært
sjelden.

Forslag til tiltak:

Motfylling i sjøen.
Utvidet bruk av kalk- og sementstabilisering.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan / MOP.
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Uønsket hendelse:

2. Utglidning i grunnen i området Rove, Nordre Klev i Holmestrand

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Området har dårlig grunnforhold med kvikkleire og løsmasser. Anleggsperioden vil medføre rystelser i området.

Eksisterende / planlagte tiltak: Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og overvåking i anleggsperioden. Poretykksmålinger rundt kirken og sykehjem / omsorgsboliger.

Risikovurdering
Frekvens:

Konsekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Rambøll

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Ingen kjente tilfeller av utglidninger i området.
En større utglidning kan medføre store konsekvenser for liv & helse og store materielle skader. Mindre utglidninger kan forekomme, mens større utglidninger skjer svært
sjelden.

Forslag til tiltak:

Utvidet bruk av kalk- og sementstabilisering.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan / MOP.
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Uønsket hendelse:
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3. Setningsskader

Beskrivelse
Rystelser i anleggsperioden.
Dårlig grunnforhold med bygninger på løsmasse.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Tilstandsregistrering av hus, deriblant hvilke som står på henholdsvis fjell eller løsmasser.
Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og overvåking i anleggsperioden.

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Under bygging av vegtunnelen på fv313, ble det ikke registrert setningsskader på demningen Store Basseng i Badeparken. Materielle skader på bygninger.

Forslag til tiltak:

Påse at entreprenører etterfølger krav til rystelsesnivå.
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Uønsket hendelse:

4. Steinsprang fra fjell i dagen i Holmestrand

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Rystelser i anleggsperioden i et område med dårlig grunn/fjell.

Eksisterende / planlagte tiltak: Det er eksisterende sikringstiltak på utsatte steder i form av nett, bolter, rasgjerde og voller.

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Dette skjer i dag selv med eksisterende sikringstiltak. Det har ikke vært ulykker med personskader. Det må antas en økning i antall tilfeller av steinsprang og småras i
anleggsperioden.
Mulig personskader, men de fleste hendelsene antas ikke å medføre noen personskader. Materielle skader på biler, bygninger etc.

Forslag til tiltak:

Forsterket sikring på utsatte steder.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.
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5. Steinsprang / ras i vegtunnelen på fv313

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Rystelser i anleggsperioden ved driving av jernbanetunnelen, og adkomsttunneler under vegtunnelen. Dårlig grunn/fjell.

Eksisterende / planlagte tiltak: Vegtunnelen er undersøkt av geologer.
Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og overvåking i anleggsperioden.
Det forutsettes avstenging av fv313 under sprenging.
Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Steinsprang/småras skjer regelmessig inne i tunnel. Løs stein raste ned på siden av kjørefelt i tunnelen i mai 2009. Tunnelen på 1860 m er råsprengt, hvor ca 250 m er bart
fjell, 1260 m er dekket av aluminiums/glassfiberhvelv for vann og frostsikring, mens det resterende inklusiv portaler er støpt. Etter hendelsen i 2009 er 102 m i tunnelen dekket
med fiberarmert sprøytebetong og bolter utenpå. Avløst blokk ved profil 1600-1650 er sikret med bolter gjennom hvelvet.
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Overvåking av vegtunnelen i anleggsfasen.
Beredskapsplan dersom hendelser inntreffer.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.

Ramboll
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Uønsket hendelse:

6. Sprengningsuhell ifm søndre og nordre adkomsttunnel

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Manglende tildekking, feildimensjonert salve. Dårlig sprengstoff. Bebyggelse tett på anleggsvirksomheten.

Eksisterende / planlagte tiltak: Avstenging av nærliggende veier under sprenging.

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Ukontrollert spredning av sprengstein. Materielle skader på hus/biler og mulige personskader.

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperioden.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Lav

Liv og helse

Lav
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7. Anleggskjøretøy kjører på myke trafikanter

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Samtidighet. Mye anleggstrafikk i området. Eksisterende stasjon skal være åpen og i bruk gjennom store deler av anleggsperioden fra til 2015. Sjøsiden er et bade- og
rekreasjonsområde sommerstid. Trange forhold der eksisterende trase etter hvert skal fjernes mellom Kirken og det gamle politihuset.

Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Området mot sjøen er et mye brukt område sommerstid.
Hastigheten vil være lav, men tunge anleggskjøretøy vil medføre betydlige personsskader.

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperioden.
Etablere oppmerksomhetssone. Skilting og god belysning. Påse at buss-stopp ikke kommer i konflikt med anleggstrafikk.
Gi innspill til riggplan slik at det ikke blir konflikt med siktlinjer for vegen.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Høy

Ramboll
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Uønsket hendelse:

8. Kollisjon mellom anleggskjøretøy og andre kjøretøy

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Samtidighet. Mye anleggstrafikk i området. Eksisterende stasjon skal være åpen og i bruk gjennom store deler av anleggsperioden fra til 2015. Bussavvikling og bilparkering for
reisende skal opprettholdes. Mange togpendelere kjører til stasjonen og parkerer i området.Trange forhold der eksisterende trase etter hvert skal fjernes mellom Kirken og det
gamle politihuset. Glatte veger tilsølt av leire/grus.

Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Stasjonsområdet er på dagtid fylt av parkerte biler. Biltrafikken er størst på morgen og ettermiddag.
Alle kjøretøy vil ha lav hastighet.

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperioden.
Etablere oppmerksomhetssone. Skilting og god belysning.
Gi innspill til riggplan slik at det ikke blir konflikt med siktlinjer for vegen.
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Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Lav
Betydelig
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9. Brudd på kloakkledning ("syrebekken") sør for stasjonsområdet

Beskrivelse
Rystelser i anleggsperioden i forbindelse med driving av jernbanetunnelen.

Årsak til hendelse:
Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Jernbanetunnelen vil ligge lenger inn i fjellet, dvs. lenger vekk fra "syrebekken", enn vegtunnelen på fv313. Ingen kjente tilfeller med "syrebekken" fra tidligere.

Forslag til tiltak:

Ramboll
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10. Skade på bevaringsverdige objekter

Beskrivelse
Fattighuset, gamle politihuset, Holmestrand kirke ligger rett ved eksisterende jernbanetrase.Rystelser fra anleggstrafikk og anleggsmaskiner vil påvirke objektene. Forholdene
er trange der eksisterende trase skal fjernes; sviller og masser fra eksisterende trase skal fjernes og det skal bygges ny g/s-veg forbi objektene på bakkenivå.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Krav til rystelsesnivå. Rystelsesmålinger og overvåking i anleggsperioden. Poretrykksmålinger ved kirken.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Rambøll

Kirken anses som mest utsatt.
Materiell skader.

Risiko

Ytre miljø

Betydelig

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse
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11. Støy fra anleggsområder ved stasjonsområdet, nordre og søndre adkomsttunnel

Beskrivelse
Støy fra anleggsmaskiner i forbindelse med driving av tunnel og tverrslag/adkomsttunnler, sprenginger. Fjerning av gammel jernbane, bygging av g/s-veg på eksisterende
jernbanetrase etc.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Arbeidstidsregulering.
Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning for naboer som entreprenør må etterfølge.

Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Anleggsområdene ligger tett på bebyggelsen.
Det antas at hendelsen vil inntreffe ofte i anleggsperioden, men vil kun medføre lettere og forbigående psykisk belastning for beboerne (3.person).

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.

Betydelig

Ramboll
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12. Forurensning av sjø, bekker

Beskrivelse
Utslipp av urenset prosessvann.
Olje- og dieselsøl fra anleggskjøretøy.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Rensing av prosessvann skal ivaretas ved hvert tverrslag. Ledning til akseptabelt utslippspunkt.
Transport og oppbevaring av diesel i henhold til gjeldende forskrifter.
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for anleggsperioden beskriver målsetninger og avbøtende tiltak for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for behandling
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Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Området mot sjøen ved hotellet i Holmestrand er et mye brukt bade- og rekreasjonsområde sommerstid.

Forslag til tiltak:

Resirkulere og gjenbruke prosessvann.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Betydelig
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13. Spredning av forurenset masse

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Fjerning av eksisterende jernbanetrase, inkl. sviller og masse under disse.
Forurenset masse på stasjonsområdet.

Eksisterende / planlagte tiltak: Konsekvenser følges i Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP).

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle
Liv og helse

Ukjent hva som finnes av forurenset masse utover eksisterende jernbanetrase. Lokale konsekvenser for ytre miljø.

Forslag til tiltak:
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Uønsket hendelse:

14. Uakseptable boforhold mellom søndre og nordre adkomsttunnel

Beskrivelse
Hus og boliger ligger helt inntil eksisterende jernbanetrase mellom kirken og det gamle politihuset. Traseen skal fjernes, inkl. sviller og masser, og det skal bygges ny g/s-veg
forbi objektene på bakkenivå.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Arbeidstidsregulering.
Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning for naboer som entreprenør må etterfølge.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Beboerne vil oppleve kontinuerlig og mye støy og rystelser tett inn på (vegg i vegg med) boligene i den perioden dette arbeidet skal gjøres.
Lettere og forbigående psykisk belastning for beboerne (3.person).

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Betydelig
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15. Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

Beskrivelse
Dårlig grunnforhold, kvikkleire. Rystelser av grunnen i anleggsperioden. Kraftig belastning av området i form av tunge anleggsmaskiner, massetransport etc.
Bygging av anleggsveg fra Peter Pan langs fv313.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Grunnundersøkelser skal gjennomføres/ pågår.
Kalk- og sementstabilisering i utsatte områder.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Boligfelt i Mulvika, liten bebyggelse ved Peter Pan.
Anleggsvirksomheten kan påvirke områdestabiliteten i området.
En større utglidning kan medføre store konsekvenser for liv & helse og store materielle skader, inklusiv skade på eksisterende jernbane. Mindre utglidninger kan forekomme,
t
t lid i
kj
t j ld
Motfylling i sjøen.
Utvidet bruk av kalk- og sementstabilisering.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan / MOP.
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Uønsket hendelse:

16. Støy fra anleggsområdet ved Peter Pan

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Støy fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. driving av tunnel/ tverrslag, sprenginger. Fjerning av eksisterene jernbane.

Eksisterende / planlagte tiltak: Arbeidstidsregulering.
Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning for naboer som entreprenør må etterfølge.
Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Risiko

Ytre miljø

Betydelig

Tap av
materielle
Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Liten bebyggelse i området.
Mulvika i nærheten av Peter Pan har et rikt fugleliv.
Det antas at hendelsen vil inntreffe relativt ofte i anleggsperioden, men vil kun medføre lettere og forbigående psykisk belastning for beboerne (3.person).

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.

Betydelig
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17. Steinsprang fra fjell i dagen ved Peter Pan

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Rystelser i anleggsperioden, dårlig grunn/fjell.

Eksisterende / planlagte tiltak: Det er eksisterende sikringstiltak på utsatte steder i form av nett, bolter, rasgjerde og voller.
Risikovurdering
Frekvens:

Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Dette skjer, selv med eksisterende sikringstiltak. Det har ikke vært ulykker med personskader. Det må antas en økning i antall tilfeller av steinsprang og småras i
anleggsperioden.
De aller fleste hendelsene antas ikke å medføre noen personskader. Det er veldig liten bebyggelse i området og bebyggelsen ligger et stykke unna anleggsområdet. Først og
f
t
t i ll k d
Forsterket sikring på utsatte steder.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan.
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Uønsket hendelse:

18. Skade på eksisterende jernbane

Beskrivelse
Rystelser fra anleggsvirksomheten, driving av tverrslag under jernbanen. Dårlige grunnforhold, utglidning i grunnen. Setninger.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Kalk- og sementstabilisering.
Rystelsemålinger og overvåking.
Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Materielle skader, stengt jernbane.

Forslag til tiltak:

Ettersyn på eksisterende jernbanetrase i anleggsperioden.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Betydelig
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Uønsket hendelse:

1. Sedelighetstilfeller og voldskriminalitet i adkomsttunnelene til og selve stasjonshallen

Beskrivelse
Adkomsttunnelene er lange og uoversiktlige. Oppholdssted for narkomane.

Årsak til hendelse:
Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

På enkelte tidspunkt på dagen vil det være få passasjerer med togene som går av/på i Holmestrand. Adkomsttunnlene virker skremmende på passasjerne.

Forslag til tiltak:

Securityanalyse av nye Holmestrand stasjon.
Kameraovervåking, belysning. Vurdere utforming og dimensjonering av gangtunnelene med hensyn på slike hendelser.

Betydelig
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2. Påkjørsel av myke trafikanter på g/s-veg mellom søndre og nordre adkomsttunnel

Beskrivelse
Noen krysningsveier på g/s-vegen på strekningen. Trange, uoversiktlige forhold.

Årsak til hendelse:
Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Betydelig

Lav hastighet 30 km/t, kun lokal trafikk.

Forslag til tiltak:

Ramboll
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Delelement:

3. Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Beskrivelse
Utslipp av slokkeskum og kjemikalier ved ulykkes/beredskapsøvelser.

Årsak til hendelse:
Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Rambøll

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Mulig utslipp til sjøen. Det antas at utslippene vil være små.
Det gjøres sjelden reelle øvelser i ordinære tunneler.

Forslag til tiltak:

Oppsamlingskum for utslipp fra tunnelen.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Lav
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Uønsket hendelse:

1. Forurensning av sjø, bekker

Beskrivelse
Utslipp av urenset prosessvann.
Olje- og dieselsøl fra anleggskjøretøy.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Rensing av prosessvann skal ivaretas ved hvert tverrslag. Ledning til akseptabelt utslippspunkt.
Transport og oppbevaring av diesel i henhold til gjeldende forskrifter.
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for anleggsperioden beskriver målsetninger og avbøtende tiltak for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for behandling
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Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Rambøll

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Risiko

Ytre miljø

Betydelig

Tap av
materielle
Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

I Re kommune er det 2 bekker som blir direkte berørt. En lokalbekk ved Almedal og Tangenbekken. Bekken ved Almedal vil kunne føre partikkelforurenset vann til
gruntområdene i Mulvika. Mulvika har et rikt fugleliv. Tangenbekken ligger i et naturreservat. Bekken renner ut i fjorden ved Sandsletta der det er badeplass og dyre/fugleliv.
Nedre del av Tangenbekken er gyteområde for sjøørret. Planlagte aktiviteter vil ikke direkte berøre naturreservatet.

Forslag til tiltak:

Resirkulere og gjenbruke prosessvann.
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2. Spredning av forurenset masse

Beskrivelse
Fjerning av eksisterende jernbanetrase, inkl. sviller og masse under disse.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Konsekvenser følges i Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP).

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle
Liv og helse

Ukjent hva som finnes av forurenset masse utover eksisterende jernbanetrase. Lokale konsekvenser for ytre miljø.

Forslag til tiltak:

Ramboll
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3. Tapping av private vann- og energibrønner

Beskrivelse
Anleggsvirksomhet i området, rystelser og dårlig grunnforhold.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Det vil bli foretatt en kartlegging av grunnvannsbrønner før utbygging påbegynnes. Det skal sendes ut brev til huseiere/grunneiere i forkant og be om informasjon om
eksisterende brønner.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Rambøll

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Lav

Liv og helse

Ca 50% av innbyggerne i Re kommune (som ikke et tilknyttet kommunalt vann), får sitt drikkevann fra egne private borebrønner. Re ligger i ett område med gode
grunnvannskilder med god vannkvalitet.
Planforslaget berører ikke vannressurser av betydning, og vil heller ikke endre hydrologien i området på en slik måte at det antas å oppstå vesentlige konflikter.
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4. Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika

Beskrivelse
Dårlig grunnforhold, kvikkleire. Rystelser i anleggsperioden. Kraftig belastning av området (tunge anleggsmaskiner, massetransport etc).
Bygging av anleggsveg fra Peter Pan langs fv313.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Grunnundersøkelser skal gjennomføres/ pågår.
Kalk- og sementstabilisering i utsatte områder.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Boligfelt i Mulvika, men liten bebyggelse ved Peter Pan.
Anleggsvriksomheten kan påvirke områdestabiliteten i området.
En større utglidning kan medføre store konsekvenser for liv & helse og store materielle skader, inklusiv skade på eksisterende jernbane. Mindre utglidninger kan forekomme,
t
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Motfylling i sjøen.
Utvidet bruk av kalk- og sementstabilisering.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan / MOP.

Ramboll
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Uønsket hendelse:

5. Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad

Beskrivelse
Dårlig grunnforhold, kvikkleire. Hellende terreng og dårlig områdestabilitet.
Rystelser i anleggsperioden. Kraftig belastning av området ved tunge anleggsmaskiner, massetransport, massedeponi etc.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Tidligere gjort grunnundersøkelser i nærheten av området ved etablering av kryssingsspor på Nykirke. Det skal gjøres ytterligere grunnundersøkelser.
Kalk- og sementstabilisering i utsatte områder.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Rambøll

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Betydelig

Grunnforholdene antas å være bedre ved Snekkestad enn ved Fegstad.
Skade på eksisterende jernbane.
En større utglidning kan medføre store konsekvenser for liv & helse og store materielle skader, inklusiv skade på eksisterende jernbane. Mindre utglidninger kan forekomme,
t
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Utvide planlagt bruk av riggområde ved Snekkestad, og redusere på Fegstad.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA-plan / MOP.
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6. Skade på kulturminner/miljøer ved Fegstad

Beskrivelse
Anleggsvirksomhet i området, rystelser. Dårlig grunnforhold.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Jernbaneverket har tidligere fått utført kartlegging av kulturminneverdier for hele traseen mellom Holm og Fegstad, både for tunnelstrekninger og dagstrekning.
Det vil bli utført supplerende arkeologiske registreringer i forbindelse med omreguleringen.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

I tilknytning til planområdet er det påvist et større område med arkeologiske funn som er automatisk fredede.

Forslag til tiltak:

Følge opp resultater fra arkeologiske registreringer og sikre beskyttelse av alle funn gjennom anleggsperioden.

Risiko

Ytre miljø

Betydelig

Tap av
materielle
Liv og helse

Ramboll
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7. Støy fra anleggsområder ved Peter Pan

Beskrivelse
Støy fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. Driving av tunnel/ tverrslag, sprenginger. Fjerning av eksisterene jernbane.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Arbeidstidsregulering.
Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning for naboer som entreprenør må etterfølge.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Rambøll

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Risiko

Ytre miljø

Betydelig

Tap av
materielle
Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Liten bebyggelse i området.
Mulvika i nærheten av Peter Pan har et rikt fugleliv.
Det antas at hendelsen vil inntreffe relativt ofte i anleggsperioden, men vil kun medføre lettere og forbigående psykisk belastning for beboerne (3.person).

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.

Betydelig
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8. Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad

Beskrivelse
Støy fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. Støy ved driving av tunnel/ tverrslag, sprenginger, fjerning av eksisterende trase, bygging av rømningsveg.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Det er gjennomført støyberegninger for anleggstrafikk.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Liten bebyggelse i området.
Beregnet støynivå er funnet å være under akseptkriterier. Ingen skjermingstiltak er nødvendig.

Forslag til tiltak:

Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle
Liv og helse

Lav

Ramboll
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9. Uakseptable driftsforhold for dyrehold

Beskrivelse
Grisfarm og hestehospital i området over tunnelen påvirkes av rystelser og støy fra anleggsvirksomheten.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Det er gjennomført støyberegninger for anleggstrafikk.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Forslag til tiltak:

Rambøll

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Beregnet støynivå er funnet å være under akseptkriterier for boliger. På Fegstad er det funnet å være god margin ift akseptkriteriene for støy.
Husdyr er mer sensitive for støy enn mennesker.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle
Liv og helse

Betydelig
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10. Skade på eksisterende jernbane

Beskrivelse
Påhugg og driving av tverrslag/rømningstunnelen ved Snekkestad i fjellvegg under eksisterende jernbanelinje. Rystelser fra anleggsvirksomheten. Dårlige grunnforholdene med
sand, silt og ekstremt bløt leire. Utglidning i grunnen. Setninger.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak: Kalk- og sementfundamentering.
Rystelsesmålinger og overvåking.

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Stor konskevens

Frekvens:

Konsekvens:

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Materiell skader, stengt jernbane.

Forslag til tiltak:

Ettersyn på eksisterende jernbanetrase i anleggsperioden.

Risiko

Ytre miljø

Tap av
materielle

Betydelig

Liv og helse

Ramboll
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1. Forurensning ved øvelser i jernbanetunnelen

Beskrivelse
Utslipp av slokkeskum og kjemikalier ved ulykkes/beredskapsøvelser.

Årsak til hendelse:

Eksisterende / planlagte tiltak:

Risikovurdering
Ekstremt sjelden

Svært sjelden

Sjelden

Ofte

Svært ofte

> 1000 år

100 - 1000 år

10 - 100 år

1 - 10 år

< 1 år

Svært liten konsekvens

Liten konsekvens

Middels konskevens

Ytre miljø

Liten miljøskade /
påvirkning på verneverdige
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
påvirkning på fredete
kulturminner

Lokal miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
Ødeleggelse av kulturminner,
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil 1 år /
ulovlig ødeleggelse av
kulturminner, vesentlig
påvirkning på prioriterte
kulturmiljøer

Meget stor konskevens
Regional miljøskade,
restitusjonstid over 1 år /
ulovlig ødeleggelse av særlig
viktige kulturminner, vesentlig
påvirkning på særlig viktige
kulturmiljøer

Tap av
materielle

< 50 kNOK

50 - 500 kNOK

500 kNOK - 1 MNOK

1 - 10 MNOK

> 10 MNOK

Ubetydelig / ingen
personskade

Lettere personskade (uten
fravær)

Personskade med fravær,
men uten varig skade

Alvorlig personskade med
varige skader,

Dødlig skade, en eller flere
personer

Frekvens:

Konsekvens:

Liv og helse

Kommentar frekvens/ konsekvens:

Risiko

Ytre miljø

Lav

Tap av
materielle
Liv og helse

Mulig utslipp til sjøen/bekker. Det antas at utslippene vil være små.
Det gjøres sjelden reelle øvelser i ordinære tunneler.
Kun rømningstunnelene har fall ut i dagen. Hovedtunnelen drenerer mot Holmestrand.

Forslag til tiltak:

Ramboll

