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1 SAMMENDRAG
Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
ved all arealplanlegging, jfr.§ 4.3 Hensikten med ROS-analysen er å sikre et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt
beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Analysen er gjort på
overordnet plannivå tilpasset kommunedelplan og teknisk hovedplan. Analysen omfatter både
ferdigstilt vei/jernbane og anleggsfase.
Som en del av InterCity-utbyggingen skal det etableres nytt dobbeltspor på strekningen Seut-Rolvsøy.
I dette inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og prosjektet har felles planprosess med vegprosjektet
for ny firefelts rv.110 mellom Simo og St. Croix.
De viktigste stegene i analysen er fareidentifisering, vurdering av risiko og sårbarhet, samt
identifikasjon av avbøtende tiltak. I kapittel 5 er alle identifiserte farer gjengitt og det er angitt hvilke
farer som tas videre til detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering. For ferdig anlegg er det identifisert 41
uønskede hendelser hvorav 5 er tatt videre til detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering. Dette gjelder
følgende hendelser:
- Brennende godstog i tunnel
- Brennende persontog med stans i tunnel
- Brennende bil i veitunnel
- Flom i veumbekken
- Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid
For anleggsfasen er de mest sentrale identifiserte hendelsene:
- Trafikkulykke med anleggstrafikk
- Brann på anleggsområdet
- Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av vei/bane ved Evjebekken
- Kvikkleireskred ved Evjebekken som følge av anleggsarbeid
I kapittel 6 er det gjort en detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering av de utvalgte hendelser, og det er
identifisert avbøtende tiltak.
Det er ikke vurdert at noen av de identifiserte hendelsene medfører høy risiko. Hendelser med store
konsekvenser er generelt vurdert å ha lav sannsynlighet og hendelser med høy sannsynlighet er
vurdert å ha lave konsekvenser. Et fellestrekk for flere av hendelsene er usikkerhet i vurderingene
som følge av prosjektets tidlige stadium og som følge av at enkelte vurderinger/analyser er planlagt
gjort først i neste planfase. Dette medfører at sentrale tiltak vil være videre arbeid og mer detaljerte
vurderinger for å sikre at risikonivået er akseptabelt. Det konstateres allikevel at det er ikke funnet
spesifikke forhold ved dette tiltaket som tilsier at risikonivået vil være høyere enn for tilsvarende tiltak
andre steder. Det konkluderes derfor med at tiltaket kan gjennomføres gitt at tiltak implementeres og
identifiserte fareforhold følges opp i videre planfaser.
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene for vei og
jernbane. «Brennende bil i veitunnel» og brannhendelser på jernbane vil likevel være mer sannsynlig
ved henholdsvis veialternativ 1 og banealternativ 4a (mellom Kiæråsen og Rolvsøy) som følge av
lenger tunnelstrekning.
Som følge av prosjektets tidlige stadium vil det være en del usikkerhet beheftet med
analyseresultatene, men basert på analysegruppens sammensetning anses det som sannsynlig at
relevante forhold er avdekket og at analysens konklusjoner er robuste.
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2 HENSIKTEN MED ROS-ANALYSEN
Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold til
Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt
beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket
utbyggingstiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av
arealbruken.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av rådgiver
risikostyring Martin Riseng.
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3 METODE
3.1

Bakgrunn og generell fremgangsmåte

Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i DSB veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROSanalyse omfatter:
-

Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.
Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller
om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet, se
Figur 3-1. Dette innebærer å identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:
-

kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,
vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger
vurdere om sikkerhetskrav i TEK 17, kap 7, er relevante

Figur 3-1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede
hendelser. Kilde: DSB veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
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Analyseprosess

Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i
følgende trinn:

Figur 3-2 Steg i ROS-prosessen

3.3

Avgrensning

I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv
og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Forhold som naturlig dekkes av øvrige
utredninger og analyser i prosjektet er ikke vurdert i detalj i denne analysen. ROS-analysen vil derfor
ha et grensesnitt mot følgende fag og analyser:
Tabell 3-1 Grensesnitt ROS
Fagområde
Beskrivelse av grensesnitt
RAMS
Grensesnitt rundt risikoforhold som gjelder sikkerhet på jernbane både
generelt og spesifikt for dette planområdet. Eksempelvis vil ulykker på
jernbane og stasjonsområdet være dekket av RAMS. Det er benyttet
flere RAMS-dokumenter som underlag for denne analysen, og disse er
listet i Tabell 5-1. Enkelte hendelser er i denne analysen vurdert å
være tilstrekkelig håndtert gjennom RAMS-styringen og dette er oppgitt
i oversikten over relevante hendelser i kapitel 5
Sikkerhetsstyring vei
Grensesnitt rundt risikoforhold som gjelder sikkerhet på vei både
generelt og spesifikt for dette planområdet. Mange generiske farer
knyttet til vei og kollektivterminal vil være håndtert ved etterlevelse av
SVVs regelverk (eksempelvis ved at utstyrsnivå i tunneler tilpasses
relevant tunnelklasse)
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Grensesnitt rundt risikoforhold for personer som arbeider med
byggingen av tiltaket.
Forhold knyttet til ytre miljø håndteres i egne analyser for dette
fagområdet iht. til DSB-veileder. Forhold knyttet til eks forurensing eller
utslipp medtas ikke i ROS-analysen.

Analysen tar for seg forhold som knyttes til både driftsfasen og anleggsfasen. Forhold knyttet til
anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få konsekvenser for det
omkringliggende området, eller dersom det omkringliggende er årsak til hendelsen. Uønskede
hendelser, som f.eks. personskader inne på anlegget som kan inntreffe i anleggsperioden, og som
omfattes av SHA-analyser i prosjektet er derfor ikke beskrevet i denne analysen.
Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet (se kapittel 5 for
liste over underlagdokumentasjon), samt på tilgjengelige faglige vurderinger. Analysen omfatter
enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for den enkelte hendelse.
Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser.
Analysen er gjennomført på et tidlig stadium i prosjektet og det vil naturligvis være forhold som ikke er
mulig å vurdere i detalj på nåværende tidspunkt. Det vil for slike forhold gjøres en overordnet
vurdering av hvorvidt forholdet anses å være «håndterbart med planlagt løsning». Dette betyr at det
forventes at det ved videre arbeid med prosjektet vil det kunne utarbeides tilstrekkelige tiltak til at
risiko- og sårbarheten er på et akseptabelt nivå. Der det er identifisert konkrete behov for videre
utredninger og analyser, i forbindelse med fareidentifiseringen, er dette kommentert i kapittel 175 og 6.
Det anbefales også at det gjennomføres en oppdatering av ROS-analysen i forbindelse med detaljplan
og reguleringsplanarbeid.
Analysen fokuserer på større hendelser og hendelser som påvirkes av tiltakets utforming og
plassering. Det vil si at mindre alvorlige hendelser, eller hendelser som ikke påvirkes av tiltakets
plassering/utforming ikke tas med i ROS-analysen i denne planfasen.

3.4

Fareidentifisering

Fareidentifisering er gjort ved hjelp av sjekkliste som er gitt i DSBs veileder. I prosessen med
fareidentifisering er aktuelle hendelser og tema for ulike kategorier av risiko- og sårbarhetsforhold
notert ned og vurdert. Som en del av denne prosessen er hver enkelt hendelse som er identifisert
vurdert og beskrevet. Dette er gjort i tabellene i kapittel 5. De viktigste hendelsene som er identifisert
er trukket ut og vurdert i større detalj i analyseskjema i kapittel 6.

3.5

Analyseskjema

De viktigste uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema
for å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i tabell 2. I skjemaet vurderes mulige årsaker til
hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg
foreslås det forbyggende tiltak for planarbeidet. I Tabell 3-2 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger
til grunn for vurderingene i analysen. Blant annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store
dersom den uønskede hendelsen har dødsfall som verste konsekvens.

Tabell 3-2 ROS-analyseskjema med veiledningstekst
Nr.: Gi hendelsen et
Navn uønsket
Navn
nr.
hendelse:
Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige
forhold fra beskrivelsen av planområdet som er aktuelle?
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
Forklaring
Ja / nei
F1/F2/F3 eller S1/S2/S3
Høy: 1 gang i løpet av 20
år, 1/20
Middels: 1 gang i løpet av
200 år, 1/200
Lav: 1 gang i løpet av
1000 år, 1/1000
Årsaker
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Beskriv mulige årsaker
Eksisterende barrierer
Hva finnes allerede?
Videre vurdering må ta hensyn til disse
Vurdering av funksjonalitet
Sårbarhetsvurdering
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende
barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.
Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
PLAN-ROS
Oftere
1 gang i løpet
Sjeldnere enn 1
Vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon
SANNSYNLIGHET
enn 1
av 10-100 år.
gang i løpet av
fra beskrivelsen av planområdet, kjente
gang i
1-10%
100 år. <1%
forekomster av tilsvarende hendelser,
løpet
eksisterende barrierer eller forventede hendelser
av 10
i fremtiden. Det gis en forklaring.
år.
>10 år
FLOM OG STORM
1 gang 1 gang i løpet
1 gang i løpet av
SANNSYNLIGHET
i løpet
av 200 år,
1000 år, 1/1000
av 20
1/200
år,
1/20
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Store
Middels
Små
Ikke
Forklaring
relev
ant
Liv og helse
Død
Alvorlige
Få og små
Antall skadde og
personskader
personalvorlighet.
skader
Stabilitet

Materielle verdier,
skadepotensial

Bidrar til
manglende
tilgang på
husly, varme,
mat eller
drikke. Eller
kommunikasj
on og
fremkommelig
-het som
forårsaker
manglende
tilgang til
lege, sykehus
etc.
> 10 millioner

Bidrar til
manglende
tilgang på
kommunikasjon,
fremkommelighet
, telefon etc. i en
kortere periode
uten livsviktige
konsekvenser

Bidrar til
manglend
e følelse
av
trygghet i
nabolaget
som ved
manglend
e gatebelysning,
uoversiktli
g trafikk,
glatte
veier etc.

Antall og varighet.

1 – 10 millioner

< 1 million

Direkte kostnader.
Økonomiske tap knyttet til
skade på eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Usikkerhet
Høy, middels, lav

Begrunnelse
1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er
dataene/erfaringene relevante for
hendelsen? Dersom data eller erfaringer er
utilgjengelige eller upålitelige er
usikkerheten høy. Beskriv benyttede kilder.
2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår
vi den? Dersom forståelsen er dårlig er
usikkerheten høy.
3. Er ekspertene som har gjort vurderingen
enige? Dersom det er manglende enighet
er usikkerheten høy.
Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er
enige og det foreligger tilstrekkelig data som er
delvis pålitelige, er usikkerheten middels eller
lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene er.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede
hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet
Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering og
egnethet?

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.:
Opprettelse av hensynssoner,
bestemmelser, arealformål, krav til
byggesak etc.
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Man kan også foreslå at man skal la være å
gå videre med planforslaget
Det er viktig at alvorlige forhold kommer
frem her slik at de følges opp i planforslaget

Som vist i Tabell 3-2 vil bakgrunnen for vurderingen av hver uønsket hendelse komme tydelig frem
ved hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Det er derfor viktig at hvert
analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de enkelte uønskede
hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes:
- manglende relevante data
- at hendelsen er vanskelig å forstå
- at det er manglende enighet blant ekspertene

3.6

Sammenstilling

I kapittel 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i kapittel 4. For
at det skal være lettere å jobbe videre med tiltak for å hindre uønskede hendelser i
reguleringsplanarbeidet og i gjennomføringsfasen, er det laget en sammenstilling av uønskede
hendelser og avbøtende tiltak. Det er også tatt med sannsynlighet og konsekvens slik at en kan se
om det er viktig å følge opp de identifiserte hendelsene. Denne sammenstillingen er presentert i
kapittel 6.

3.7

Analysemøter

3.7.1 Analysemøte endelig løsning (driftsfase)
Analysemøtet for hvor driftsfase/endelig løsning ble gjennomgått ble avholdt i COWIs lokaler i
Fredrikstad 21.06.18. Følgende personer deltok:
Tabell 3-3 Analysedeltakere endelig løsning
Navn
Martin Riseng
Trond Henriksen Krågsrud
Annike W. Refvem
Johan Kr Møller
Ellen Hjulmand
Bjørn Inge Myklebust
Finn Gulbrandsen
Eirik Berget
Anders Pettersen-Granli
Geir Hollup
Per Svanes

Fredrik Westmark
Lars Kristian Kristoffersen

Enhet
2G
2G
2G
2G
BN
BN
SVV
Fredrikstad kommune
By- og miljøutviklingsetaten
Fredrikstad kommune Etat
kommunalteknikk
Fylkesmannen i Østfold
Fredrikstad brann- og
redningskorps
Ambulansetjenesten sykehuset
Østfold
Ambulansetjenesten sykehuset
Østfold

Analysegruppen som deltok vurderes å inneha bred og god kompetanse som sikrer at relevante farer
er identifisert og vurdert.
I tillegg har følgende personer mottatt analyserapport på høring for å gi eventuelle innspill til
fareidentifiseringen:
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Tabell 3-4 Liste over personer som inkluderes i høringsprosess
Navn
Enhet
Elisabeth Øren Arvesen
2G
Jørn Hilmar Fundingsrud
SVV
Randi Braathen
BN
Alf Louis Solvang
BN
Petter Glorvigen
NVE
Paul Røhr

NVE

Jan Røed
Lars Erik Haug
Øivind Moksnes
Tom Arild Hodt

DSB
Østfold Kollektivtrafikk
Fredrikstad Politi
Fredrikstad kommune Etat
kommunalteknikk
SVV
Beredskapsleder Fredrikstad
kommune
BN

Pål Dixon
Ole Lorang Bøklepp
Ken Ove Joakimsen

I forkant av analysemøtet hadde Etat kommunalteknikk i Fredrikstad et internt møte 19.06.18 hvor det
ble gjort en fareidentifisering med fokus på VA og kommunens infrastruktur. Følgende personer
deltok:
- Anders Pettersen-Granli
- Tom Arild Hodt
- Terje Andersen
- Pernille Vålen Jonassen
Disse utarbeidet en liste med innspill til farer temaer knyttet til kommunens VA-infrastruktur som er
innarbeidet i ROS-analysen.

3.7.2

Analysemøte anleggsfase

Analysemøte for anleggsgjennomføring ble avholdt 09.08.18 i Multiconsults lokaler på Skøyen.
Følgende personer deltok:
Tabell 3-5 Deltakere analysemøte anleggsgjennomføring
Navn
Martin Riseng
Trond Henriksen Krågsrud
Annike W. Refvem
Gøran E. Hansen
Jostein Flægstad

Enhet
2G
2G
2G
2G
2G

Gruppen har god kunnskap om planlagt anleggsgjennomføring og er vurdert å ha kompetanse til å
kunne identifisere og vurdere de sentrale risikomomentene i anleggsfasen.
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4 PLANOMRÅDET OG UTBYGGINGSFORMÅL/TILTAK
For en utfyllende beskrivelse av planområdet og tiltaket henvises det til planbeskrivelsen [1]
I dette kapitlet gjengis en kortfattet beskrivelse av tiltaket med hensikt å gi lesere en tilstrekkelig
forståelse til å forstå innholdet i ROS-analysen.

4.1

Beskrivelse av alternativer

Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen.
Det er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv.110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen. Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av
alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)

Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a
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Figur 4-1 Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av vegalternativer.

Ny Fredrikstad stasjon er plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge
delvis åpent under framtidig terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over
plattformområdet. Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer
for rv. 110 forbi nye Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet
i tunnel under Brattliparken, vegalternativ 2 legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i
vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet. I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110
langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over plattformområdet omtrent i samme horisontale
trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt høyere slik at det er planskilt krysning av
plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er vegalternativene like.
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Figur 4-2 Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ.

4.1.1 Standard og utforming
Strekningen mellom Seut og Rolvsøy bygges ut med dobbeltspor. Stasjonen i Fredrikstad er foreslått
med 4 spor og 2 midtplattformer med lengde ca. 350 meter. Plattformene blir ca. 12 meter brede.
For rv. 110 er det benyttet dimensjoneringsklasse H6 (Hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) større
enn 12 000 og fartsgrense 60 km/t.) Tverrprofil viser fire kjørefelt, midtdeler, og skulder, total bredde
16 meter. Gang- og sykkelveger langs rv. 110 er planlagt med bredde 5 meter og
kantsteinsavslutninger med lukket drenering for tilpasning til sentrumsnære områder. Gang- og
sykkelveger og standard fortau langs øvrige veger er planlagt med bredde 3 meter.
4.1.2 Tunneler
Tekniske regelverk gir retningslinjer for utforming, bygging og dimensjonering av tunneler. For
utbygging av tunneler i IC-prosjektet stilles det nye og høye krav til dimensjonering, sikkerhet og
vedlikehold. Under er det en kort beskrivelse av tunnelene.
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Jernbane
Fra Veumveien utvides antall spor før banen går inn i tre tunneler gjennom St. Hansfjellet hvorav den
midterste er dobbeltsporet, og de ytterste enkeltsporet. Det søndre tunnelløpet vil gå i samme
horisontale trasé som eksisterende jernbanetunnel, men vil ligge noe lavere. Tunnelen vil være ca.
260 meter lang.
Ut fra nye Fredrikstad stasjon går jernbanen i tunnel i kurve østover gjennom Grønlifjellet og
Kiæråsen. Sporene går på en kort strekning i tre tunnelløp slik som gjennom St. Hansfjellet, før de går
over til to enkeltsporete tunneler. I Bydalen vil det bli behov for en betongtunnel (cut & cover), på
grunn av manglende bergoverdekning. Tunnelene samles til en dobbeltsporet tunnel i Kiæråsen.
Jernbanetunnel gjennom Kiæråsen har egne rømningstunneler.
Rv. 110
Fire felt på rv. 110 krever vegtunneler med to løp. Ut ifra trafikkmengdene kreves det at hvert
tunnelløp skal ha tunnelprofil T9,5 (bredde 9,5 meter). I tillegg kommer breddeutvidelse for store
kjøretøy og krav til sikt ved horisontalkurver. Veitunnelene har tverrslag med dører mellom løpene.
Dersom det brenner i ett løp, skjer rømning/evakuering ut via det andre løpet
For riksveger som har tunneler lengre enn 500 meter gjelder tunnelsikkerhetsforskriften. Disse skal
sikkerhetsgodkjennes av Vegdirektoratet før bygging og før de kan åpnes for trafikk. Ved forlengelse
av fjelltunneler forutsettes det i denne planen betongtunneler med rektangulært tverrsnitt for å tilpasse
høyder med omgivelsene.
Tunnel ved vegalternativ 1
Øst for Veumveien går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under Brattliparken og knyttes til
fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir mulighet for å bruke dagens
vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Den nye tunnelen for rv. 110 har to løp og er
ca. 760 meter lang. Tunnelen er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og
Brattliparken og fjelltunnel på resten av strekningen.
Tunnel ved vegalternativ 2
Øst for Veumveien legges rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet slik som i dagens situasjon.
Tunnelen er ca. 400 meter lang og har to løp. Dagens vegtunnel utvides og forlenges og i tillegg
bygges ett nytt løp. Tunnelen er en kombinasjon av fjelltunnel og betongtunnel.
Tunnel ved vegalternativ 3
I vegalternativ 3 går rv. 110 parallelt på sørsiden av jernbanen fra Veumveien og fram til nytt kryss
mellom rv. 110 og fv.109 øst for den nye stasjonen, slik som i vegalternativ 2. Alternativene er helt like
fra Veumveien og til St.Hansfjellet, men herfra og videre østover er det forskjell i lengde på tunnelen
og høyde på rv. 110. I alternativ 6b + 3 er tunnelen gjennom St. Hansfjellet ca. 260 meter lang og har
to løp. Tunnelen er en kombinasjon av fjelltunnel og betongtunnel slik som i alternativ 6b + 2, men
betongtunnelen i alternativ 6b + 3 er kortere.
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Figur 4-3 Terrengsnitt gjennom St. Hansfjellet som viser tunnelløp for jernbane og rv. 110 (6b +
2)

4.2

Beskrivelse av anleggsgjennomføring

For en utfyllende beskrivelse av planlagt anleggsgjennomføring henvises det til
anleggsgjennomføringsrapport [2]
I dette kapitlet gjengis en kortfattet beskrivelse av anleggsgjennomføringen med hensikt å gi lesere en
tilstrekkelig forståelse til å forstå innholdet i ROS-analysen.
Anleggsarbeidet vil innebære omfattende inngrep i tettbygd strøk. Tett bebyggelse i bysentrum med
lite tilgang på ledig arealer, gjør at det er krevende å få til optimale løsninger med tanke på å redusere
ulemper for tredjepart. Det har vært fokus på å finne effektive løsninger som i sum gir minst mulig
ulemper for lokalsamfunnet.
På Grønli, Frydenberg, og på Lisleby eller ved Gamle Glemmen kirke, skal det skje store
utgravingsarbeider. Gjennom St. Hansfjellet, Grønlifjellet og Kiæråsen skal det bygges tunneler.
I Bydalen blir det åpen byggegrop som forbindelse mellom tunnelene. Det blir også åpen byggegrop
på deler av strekningen der det skal bygges tunnel under Brattliparken for vegalternativ 1. Fra Seut til
Grønli, og på Lisleby, vil anleggsområdet i stor grad ligge nært eksisterende jernbane. Det vil her bli
satt spunt mot eksisterende jernbane for å kunne få utført gravearbeider.
Anleggsarbeidene er krevende på grunn av store gravearbeider, dårlige grunnforhold der det er
løsmasser, dyp utgraving for ny stasjon på Grønli med tilhørende vanskelige hydrogeologiske forhold,
og at arbeidet foregår i et område med tett bebyggelse.
Store områder nær anleggsområdet blir direkte berørt av anleggsarbeidet. Dette gir ulemper i form av
støy, vibrasjoner, støv, søle på veger, lokal anleggstrafikk og ekstra omkjøringer. Ulempene ved
anleggsdrift for Seut–Kiæråsen er større for alternativ 6b + 1 og 2a + 1 enn for alternativ 6b + 2 og 6b
+ 3. Dette fordi de førstnevnte har større mengder av masse som skal transporteres, og det er en stor
åpen byggegrop i boligområdet vest for Brattliparken. For alternativ 2a + 1 er det en ytterligere ulempe
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at bare halve stasjonen kan åpne til samme tid som de andre alternativene, og at anleggstiden totalt
sett er lengre.
Det ligger flere skoler nær anleggsområdet. Spesielt støyende arbeider, eksempelvis spunting, vil bli
planlagt utført i skoleferier o.l.
Anslått byggetid for alternativ 2a + 1 er 5½ år for ferdigstillelse av deler av stasjonen (2 av 4 spor og
en plattform) og 8 år før ferdigstillelse av hele stasjonen. Byggetid for ferdigstillelse av alle veger er ca.
3 år. Total byggetid blir ca. 8½ år.
For alternativ 6b + 1, 6b + 2 og 6b + 3 er det anslått byggetid på 5½ år for stasjonen. Deretter er det
ca. 3 år byggetid for ferdigstillelse av alle veger. Total byggetid blir ca. 8½ år.
Grunnen til lengre byggetid for stasjonen for alternativ 2a + 1 er at eksisterende spor hindrer at hele
stasjonen kan bygges under ett. Først bygges nordre del av stasjonen med to spor til plattform.
Deretter kan eksisterende spor rives, og sørlig del av stasjonen kan bygges.
Strekningen Kiæråsen–Rolvsøy har kortere byggetid enn stasjonen og påvirker derfor ikke total
byggetid.
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5 IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER
Fareidentifikasjon i ROS-analysen er gjort både ved gjennomgang av relevante kilder og ved hjelp av
et analysemøter med relevante personer og enheter representert. Møtene er beskrevet i kapittel 3.7.
Tabellen under viser de skriftlige kildene som er benyttet i fareidentifiseringen.
Tabell 5-1 Kilder brukt i fareidentifisering Seut-Rolvsøy
Kilde

Relevans for fareidentifisering ROS
Seut – Rolvsøy

ICP-34-Q-10280 ROS-analyse Nykirke – Barkåker [3]

Generell referanse for:
- Identifikasjon av risikoforhold
knyttet til nytt dobbeltspor

ROS-analyse Drammen – Kobbervikdalen (dato 24.5.16) [4]

Generell referanse for:
- Identifikasjon av risikoforhold
knyttet til nytt dobbeltspor og
stasjon i tettbebygd område

ICP-16-A-25250. Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110
Simo–St. Croix [1]

Systembeskrivelse/planbeskrivelse

FylkesROS 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Østfold [5]

Generell referanse for:
- Identifikasjon av relevante
hendelser og beskrivelse av
beredskap i planområdet

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) 2014 [6]

Generell referanse for:
- Identifikasjon av relevante
hendelser og beskrivelse av
beredskap i planområdet

ICP-16-V-25050 Områdestabilitetsrapport for delstrekning
Seut-Rolvsøy [7]

Referanse for vurdering av skredrisiko.

ICP-16-V-25006
Brannkonsept delstrekning Seut-Rolvsøy [8]

Referanse for brannrisiko og
brannkonsept på strekningen.

ICP-16-A-25033 Seut – Rolvsøy Anleggsgjennomføring [2]

Beskrivelse av planlagt
anleggsgjennomføring

SHA-register Seut-Rolvsøy rev.07 23.7.18 [9]
Risikokartlegging SHA Seut-Rolvsøy møtereferat datert
05.02.2018 [10]

Referanse for identifikasjon av
risikoforhold i anleggsfasen
Referanse for identifikasjon og
vurdering av risikoforhold i anleggsfasen
Referanse for identifikasjon og
vurdering av risikoforhold i anleggsfasen
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Kilde

Relevans for fareidentifisering ROS
Seut – Rolvsøy

ICP-16-Q-25025, Overordnet risikovurdering tunneler Seut Rolvsøy [11]

Referanse for identifiserte risikoforhold
på strekningen gjennom RAMS-arbeidet

ICP-16-Q-25055: Farelogg og RAM – logg Seut-Rolvsøy [12]

Referanse for identifiserte risikoforhold
på strekningen gjennom RAMS-arbeidet

ICP-16-Q-25005: Ram- analyse Seut-Rolvsøy [13]

Referanse for identifiserte RAM-forhold
(pålitelighet, tilgjengelighet og
vedlikeholdbarhet) på strekningen
gjennom RAMS-arbeidet
Referanse for sikkerhetskrav knyttet til
naturpåkjenninger som skal legges til
grunn for risiko- og sårbarhetsanalyser
etter Plan- og bygningsloven (PBL) § 43
Referanse for dimensjonerende krav til
ny jernbaneinfrastruktur som er en del
av InterCityutbyggingen.

Byggteknisk forskrift (TEK17) [14]

Teknisk designbasis for InterCity [15]

I kapitlene under gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for strekningen SeutRolvsøy. Spesifikk vurdering av hver enkelt hendelse gis i analyseskjemaene i kapittel 6.
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Identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold for driftsfase

Tabell 5-2 Identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold Seut-Rolvsøy
Oppsummering og overordnet vurdering av uønskede hendelser
RISIKO- OG
SÅRBARHETSFORH
OLD
Tema 1: Forhold ved utbyggingsformålet
Risiko- og
Relevante hendelser og tema for planområdet:
sårbarhetsforhold som
• Brennende godstog med stans i tunell og påfølgende evakuering av persontog og stasjonsområde. Hendelse beskrevet i
følge av ønsket
analyseskjema 1
utbygging
• Selvmord på jernbane (og stasjonsområdet). Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller
planområdet. Temaet vil håndteres ved at Bane NORs regelverk følges og evt. ved spesifikke sikringsrisikovurderinger i senere
planfaser.
• Brennende persontog med stans i tunnelen og påfølgende evakuering av tog og stasjonsområde. Hendelse beskrevet i
analyseskjema 2.
• Brennende bil i veitunnel. Hendelse beskrevet i analyseskjema 3
• Personskade i stasjonsområdet. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet. Det
bemerkes at det ikke vil være kjørbar adkomst for ambulanse til plattform, men foreslåtte adkomstløsninger anses som tilfredsstillende.
Forholdet anbefales fulgt opp i senere planfaser. Konkrete tiltak:
o Utarbeidelse av beredskapsplan som tydelig definerer adkomstveier. Beredskapsplan må kommuniseres til vektere, andre
ansatte og nødetater.
o Merking av adkomstveier og evakueringsruter
• Personer påkjørt på reisetorg. Det vil være en blanding av myke trafikanter og høy busstrafikk på reisetorget over jernbanestasjonen.
Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet, men det forutsettes at detaljutforming av
reisetorg hensynstar risiko for myke trafikanter i videre planfaser.
• Brann/eksplosjon i busser som drives på gass. Det planlegges ikke bussgarasjer, men åpne oppstillingsplasser. Det vil ikke
hensettes busser på reisetorget. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet.
• Sammenstøt tog-tog på strekningen. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet.
Hendelsen håndteres gjennom sikkerhetsstyringen til Bane NOR og det forventes ikke at nytt dobbeltspor vil øke risikoen for hendelsen.
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•

Biler eller andre kjøretøy havner i spor eller ned på stasjonsområdet. Hendelsen er vurdert håndtert ved at vegvesenets regelverk
følges. Det vil være kjøresterke rekkverk på alle broer og langs stasjonsområdet.
• Avsporing tog som havner i veibanen vest for St.Hansfjellet (nærføring vei og bane). Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en
særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet. Nærføring vei-bane er en velkjent situasjon og forholdet anses som håndtert ved
Bane NORs sikkerhetsstyring.
• Gjenstander faller eller kastes ned og treffer personer på plattformer. Det planlegges ikke med sikkerhetsnett over
stasjonsområdet, men det vil være 2m høye gjerder som hindrer nedfall av objekter fra omkringliggende områder. Forholdet vurderes
som håndtert ved planlagt løsning.
• Tankbilvelt på vei over stasjonsområde med påfølgende nedrenning av kjemikalier, bensin etc. på stasjonsområdet. Forholdet
anses som lite sannsynlig og tilsvarende stasjoner med veier over publikumsarealer finnes også andre steder og er akseptabelt.
Forholdet er vurdert som håndtert ved planlagt løsning uten behov for spesifikke tiltak.
Tema 2: Kritiske samfunnsfunksjoner, næringsvirksomhet og kritiske
infrastrukturer
Kritiske infrastrukturer
Samferdselsårer som
Relevante hendelser og tema for planområdet:
vei, jernbane, luftfart og
• Ulykke/hendelse på vei fører til driftsstans på jernbanen. Enkelte større hendelser på vei (særlig brannscenarioer med mye
røykutvikling) vil kunne føre til driftsstans på jernbanen, men det er ikke funnet hendelser som forventes å gjøre større skade på
skipsfart
jernbaneinfrastrukturen og dermed føre til lengre nedetid. Brennende biler i kulvert under jernbane eller langs fylling kan i verste fall føre
til skade på infrastrukturen, men dette er vurdert som et svært lite sannsynlig scenario.
• Ulykke/hendelse på jernbane fører til stenging av veier. Enkelte større hendelser på jernbanen kan føre til stenging av veier. Det vil i
hovedsak komme av redningsarbeid og evakuering som vil legge beslag på veier. Forholdet vurderes som håndtert ved planlagt
løsning.

Infrastruktur for
forsyning av vann,
avløps- og
overvannshåndtering,
energi/el, gass og
telekommunikasjon

Relevante hendelser og tema for planområdet:
Skader og driftsproblemer med kommunens VA-infrastruktur. Hendelsen vil kunne føre til nedetid både på vei og bane. Større lekkasjer
kan føre til skade på vei- og jernbaneinfrastrukturen, primært ved utgraving av underbygning. Følgende VA-infrastruktur er relevant for tiltaket:
• Overvannstunnel med ringledning ved Veumbekken (900mm PE, ca. 7kg trykk).
o Det kan oppstå oppbygging av innvendig trykk i tunnel pga. blokkering av utløp. Forslag til tiltak/oppfølging: Overvåking (drift og
vedlikehold), eller luke i tunnelåpning
o Rørbrudd på vannledning. Forslag til tiltak/oppfølging: Rørbruddsventil monteres i de store eksisterende vannkummene.
• Vannledninger ved Seut. Det kan oppstå rørbrudd som følge av dårlige grunnforhold (setninger, ras, utglidninger)
• Vannledning ved Sembsgate (600mm forspent betongledning/premoledning). Det kan oppstå brudd på ledning.
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•
•
•
•

Brudd på fjernvarmeledning. Kan føre til utslipp av varmt vann som kan være risiko for nære omgivelser
Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av vei/bane ved Evjebekken
Brudd på vannledning ved Rolvsøyveien (355mm PE-ledning her. Ca. 6-7 kg trykk) som følge av dårlige grunnforhold.
Konflikt med, eller brudd på ny overføringsledning (vann) fra Råbekken til Visterflo. Denne er under planlegging og det forutsettes at ny
vei/bane hensynstas i planleggingen.
Disse forholdene vil ved større hendelser/lekkasjer/rørbrudd kunne føre til nedetid/driftsstans på vei og jernbane til lekkasje er utbedret.
Hendelser som forventes å gjøre større skade på vei- og jernbaneinfrastruktur og dermed lang nedetid er vurdert som svært lite sannsynlig.
Forholdet til VA-infrastrukturen anses å medføre klart høyest risiko i anleggsfasen, mens det i endelig driftsfase anses som håndterbare forhold
med dagens planlagte løsninger.
Hendelser knyttet til øvrig infrastruktur:
• Nedfall av høyspentlinje (luftlinje ved Evjebekken). Nedfall av høyspentkabel kan medføre en risiko for personer i umiddelbar
nærhet og kan også føre til driftsstans på jernbane. Det er ikke identifisert særskilte forhold som tilsier at denne risikoen er høyere i
dette planområdet og ved dette tiltaket enn andre steder med høyspent i luftlinje. Forholdet til høyspentledninger anses å medføre klart
høyest risiko i anleggsfasen, mens det i endelig driftsfase anses som håndterbare forhold med dagens planlagte løsninger.
Samfunnsfunksjoner og sårbare grupper
Tjenester som skoler,
Relevante hendelser og tema for planområdet:
barnehager,
• Tiltakets påvirkning på utrykningstider og adkomster for nødetater: Brannvesen vil ha en utrykningstid på ca. 3.min til Grønli.
helseinstitusjoner, nødVeiløsning ved brannstasjon ved St.Croix vil endres, men ny løsning vil være tilfredsstillende. Ambulansetjeneste bruker noe lenger tid,
og redningstjenester
men utrykningstiden anses som tilfredsstillende og tiltaket vil sannsynligvis redusere tiden det tar å komme til en hendelse på vei/bane.
Utbedring av rv.110 vil gi en forbedring i adkomst/utrykningstid for nødetater til øvrige områder hvor det er relevant å bruke denne
veien.
• Tiltaket medfører økning i tunnelmengde for både vei og jernbane. Kjennskap hos nødetater til redning i tunneler anses som god
med erfaring bla fra Hvalertunnelen. Det forutsettes at det utarbeides beredskapsplaner som kommuniseres og øves jevnlig. Forholdet
vurderes som håndtert uten behov for spesifikke tiltak.
Ivaretakelse av sårbare
grupper.

Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Elever skadet/påkjørt etter veiomlegging rundt Glemmen VGS og Trara skole. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt
risiko ved dette tiltaket eller planområdet. Det forventes mindre trafikk i umiddelbar nærhet til skolene og trafikkbildet vil generelt bedres
for myke trafikanter i området.
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Endrede adkomstforhold for nødetater til Glemmen VGS. Planlagt løsning vil gi god tilkomst for nødetater til skolen. Ved behov for
tilgang fra nordsiden for brannvesenet vil ny rv.110 (alt 1) påregnes stengt mens slukking pågår.
Personer/myke trafikanter skadet i og ved spor, eller i vei. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket
eller planområdet. Tiltaket forventes å redusere sannsynligheten for at personer krysser vei og bane utenom krysningspunkter
(villkryssing). Mye av jernbanen vil gå i tunnel og det etableres kryssingsmuligheter på naturlige punkter. Firefelts vei og deler av veien i
tunnel vil også redusere sannsynligheten for uønsket krysning.

Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Avsporing av tog fører til ulykke ved LPG-fyllingsanlegg i Dikeveien 2. Hendelsen anses som svært lite sannsynlig og vurderes
håndtert ved Bane NORs sikkerhetsstyring.
• Hendelser ved LPG-fyllingsanlegg i Dikeveien 2 kan føre til ulykker på jernbanen. Det er vurdert som lite sannsynlig at hendelser
ved anlegget kan føre til skader på personer er jernbaneinfrastruktur. Ulykker ved anlegget kan føre til kort periode med stengt
jernbane.
• Ulykker med transport av farlig gods på bane. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller
planområdet. Jernbane gjennom byer er en «vanlig» situasjon og det er ikke funnet forhold som tilsier at risikonivået vil være høyere
her enn andre steder.
Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Dambrudd Stordammen. Veumbekken er flomvei ved dambrudd. Det må påregnes stenging av jernbane og potensielt skade på
jernbaneinfrastrukturen (underbygning), men det er ikke vurdert å kunne føre til skade eller tap av menneskeliv. Dammen er gammel,
men det antas at sannsynligheten for dambrudd er svært liten. Forholdet er vurdert å ikke utgjøre en særskilt trussel mot
tiltaket/planområdet.
• Dambrudd Bjørndalen. Flomvei vil være Sembsvei/Oslogata. Ved dambrudd kan vannet komme ned til planlagt stasjon på Grønli. Det
må påregnes stenging av jernbane og potensielt skade på jernbaneinfrastrukturen (underbygning), men det er ikke vurdert å kunne føre
til skade eller tap av menneskeliv. Det antas at sannsynligheten for dambrudd er svært liten. Forholdet er vurdert å ikke utgjøre en
særskilt trussel mot tiltaket/planområdet.
• Dambrudd i Borredalsdammen. Flomvei vil være Råbekken ned mot Lisleby. Det må påregnes stenging av jernbane og potensielt
skade på jernbaneinfrastrukturen (underbygning), men det er ikke vurdert å kunne føre til skade eller tap av menneskeliv. Det antas at
sannsynligheten for dambrudd er svært liten. Forholdet er vurdert å ikke utgjøre en særskilt trussel mot tiltaket/planområdet.
Tema 3: Naturgitte forhold

Flom og overvann
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Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Flom Glomma. Hendelsen er vurdert i ICP-16-A-25118 Fagrapport flom Seut – Rolvsøy og vurderes som håndtert med planlagt
løsning. Det dimensjoneres for flom ihht. Bane NORs retningslinjer.
• Flom Seutelva. Hendelsen er vurdert i ICP-16-A-25118 Fagrapport flom Seut – Rolvsøy og vurderes som håndtert med planlagt
løsning. Det dimensjoneres for flom ihht. Bane NORs retningslinjer.
• Flom Veumbekken. Hendelsen er vurdert i analyseskjema 4
ICP-16-A-25118 Fagrapport flom Seut – Rolvsøy anbefaler mer detaljerte vurderinger av nærføringer/kryssinger av andre vassdrag enn
Seutelva og Glomma. Det forutsettes at dette gjennomføres som en del av prosjektet og at anbefalte tiltak fra disse vurderingene gjennomføres.
Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid. Forholdet er vurdert i analyseskjema 5
Temaet trekkes fram som relevant i FylkesROS 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Østfold.

Ekstremvær
Sterk vind (storm)

Snø/is

Skred

Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Sterk vind / storm. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet. Storm kan forekomme
(sjeldent), men ingen konstruksjoner i tiltaket eller umiddelbar nærhet er spesielt sårbare eller utsatt.
Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Stor mengder snø fører til stengt jernbane. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller planområdet.
Området er lite utsatt for store snømengder. Det etableres snøsmelteanlegg på plattform. Evt. fjerning av snø fra spor antas å kunne
gjøres tilsvarende som for Østfoldbanen for øvrig.
• Nedfall av istapper eller snø ned på stasjonsområdet. Hendelsen er vurdert å ikke utgjøre en særskilt risiko ved dette tiltaket eller
planområdet. Det vil etableres brøyterekkverk på bruer og reisetorg. Forholdet vurderes som håndtert med normale drift- og
vedlikeholdsrutiner.
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Som følge av dårlige grunnforhold i området er skred og øvrige utfordringer knyttet til dette sentrale tema i prosjekteringen. ICP-16-V-25050
Områdestabilitetsrapport for delstrekning Seut-Rolvsøy angir at Jernbane er klassifisert som tiltakskategori K4 i NVEs veileder nr. 7 – 2014,
«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Rapporten angir videre at det på strekningen er:
- 1 område med fareklassifisering HØY (Valle-Rolvøy)
- Flere områder med klassifisering MIDDELS
Rapporten beskriver behov for ytterligere undersøkelser/prøver for fastsetting av fareklasse og det forutsettes at dette gjennomføres som en del
av prosjektet og at eventuelle nødvendige tiltak som følge av disse prøver/undersøkelser implementeres.
Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Skred/ras i området rundt Grønli med særlig utfordrede grunnforhold. Hendelsen anses å være håndterbart i driftsfase/ferdig
anlegg med planlagt løsning som innebærer etablering av betongkonstruksjoner som fundamenteres til fjell. Forholdet vil dog utgjøre en
risiko i anleggsfasen og vil håndteres i egen vurdering for dette.
• Setninger i området rundt Grønli påvirker omkringliggende bygninger eller infrastruktur. Hendelsen anses å være håndterbart i
driftsfase/ferdig anlegg. Det forutsettes at setningsmålinger vil gjøres i etterkant av ferdigstillelse for å følge opp forholdet og holde
kontroll på eventuelle setninger slik at tiltak kan iverksettes om det oppstår utforutsette utfordringer. Forholdet vil dog utgjøre en risiko i
anleggsfasen og vil håndteres i egen vurdering for dette.
• Jordskjelv. Temaet jordskjelv er relevant for tiltaket og planområdet. For Seut – Rolvsøy vil man pr. nå vanskelig kunne utelukke
kvikkleire / sprøbruddmateriale noe sted. Det vil i praksis innebære at det antas grunntype S2 alle steder (med løsmasser). Grunntype
S2 vil kreve spesielle beregninger for hvert enkelt tilfelle. Forholdet vil behandles i neste planfase, men anses som håndterbart med
foreslått løsning. Dette er i tråd med føringer i Bane NORs tekniske regelverk (ref. teknisk regelverk 22.8.18 Kap:
Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Geoteknisk dokumentasjon del 3) som sier at krav til
jordskjelvsavklaringer og prinsipper først kommer inn i detaljplan- og reguleringsplanfase.

Tema 4: Forhold til omkringliggende områder (øvrige hendelser, risiko
og sårbarhet som ikke dekkes av tema 1-3)
Risiko- og
Relevante hendelser og tema for planområdet:
sårbarhetsforhold fra
• Påkjørsler av hjortevilt. Det er siden 2011 påkjørt påkjørt 6 elg og 4 rådyr langs eksisterende jernbanelinje fra Ørmen og sørover. I
det aktuelle området er det mest rådyrpåkjørsler ved Rolvsøy kirke. Forholdet anses som håndtert ved at regler for skjerming av
omkringliggende
vei/bane med gjerder vil følges.
områder
• Terror/tilsiktede handlinger. Det vil i kommende planfaser gjennomføres en sikringsrisikovurdering som vurderer trusler, verdier og
sikringsmål for tiltaket. Gjennom denne prosessen vil nødvendige sikringstiltak implementeres. Det er foreløpig ikke identifisert forhold
som tilsier at prosjektet krever sikringstiltak ut over hva som er normalt for jernbanen i Norge for øvrig.
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Relevante hendelser og tema for planområdet:
• Brennende tog stanser på brannslokkepunkt. Det planlegges å etablere brannslukkepunkt vest for St.Hansfjellet og ved
Lisleby/Rolvsøy (avhengig av valg av alternativ). Nøyaktig plassering er ikke fastlagt. Brannslukkepunkter vil kunne medføre en liten
økning i risiko for nære omgivelser som følge mulighet for stans av brennende tog med farlig gods. Det vil også være scenarioer hvor
omgivelser kan oppleve røykspredning, men det antas at dette vil utgjøre en lav risiko for liv/helse da evakuering trolig vil kunne utføres
før røyk kan gi skade. Dette punktet vil følges opp i beredskapsplaner i kommende planfaser i prosjektet. Det er ikke identifisert særlige
sårbare grupper i områdene som er aktuelle for plassering av brannslukkepunkt. Hendelsen vurderes å være håndtert med planlagt
løsning da brannslukkepunkter er en naturlig del av ny jernbane.
• Økning i transport av farlig gods på bane. Nytt dobbeltspor legger til rette for en økning i transport av (farlig) gods på bane, noe som
generelt kan føre til høyere sannsynlighet for ulykker. Dette kan i stor grad oppveies ved at ny infrastruktur vil være sikrere og redusere
sannsynligheten for hendelser per tog/km. Det er ikke identifisert forhold som tilsier at risikoen er høyere i dette planområdet enn i
øvrige områder hvor det planlegges dobbeltspor i tettbebygde strøk. Generelt vil det være lite godstrafikk i rushtiden og risikoen for
hendelser med godstog vil være noe høyere utenom denne perioden. Forholdet anses som håndtert via Bane NORs sikkerhetsstyring
og regler for transport av farlig gods på bane (Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften, FOR2006-12-01-1331).
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Identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold anleggsfase

Oppsummering og overordnet vurdering av uønskede hendelser
RISIKO- OG
SÅRBARHETSFORH
OLD
Tema 1: Forhold ved utbyggingsformålet
Risiko- og
Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
sårbarhetsforhold som
• Personer faller ned i byggegrop eller ned skjæringer. Det vil etableres stor byggegrop på Grønli, og det vil flere steder sprenges ut
følge av ønsket
bratte skjæringer. Det vil være noe risiko for at personer faller ned, men alle anleggsområder inngjerdes og hus som ligger tett på
utbygging
anleggsområder vil også fraflyttes. Et viktig tiltak blir å etablere gode midlertidige gangforbindelser slik at ikke utenforstående fristes til å
ta seg inn på anleggsområdet for å komme raskere fram. Forholdet anses som håndterbart.
• Trafikkulykke med anleggstrafikk. Prosjektet vil medføre betraktelig anleggstrafikk. Forholdet er vurdert i analyseskjema A-1.
• Jernbaneulykke på midlertidig omlagt jernbane. Midlertidig omlagt spor forutsettes å ikke øke risikoen for ulykker knyttet til
togframføringen generelt. Dette vil håndteres gjennom RAMS-analyser og implementering av eventuelle tiltak. Drift på midlertidig spor
vil kreve godkjenning av Statens jernbanetilsyn og en slik godkjenning forutsetter at sikkerheten er ivaretatt. Forholdet anses som
håndterbart.
• Personer eller objekter kommer inn i spor og blir påkjørt som følge av anleggsarbeid nær spor i drift. Anleggsarbeid nær spor i
drift antas å gi en noe økt risiko for personer og objekter i spor. Følgende forhold anses spesielt å bidra til økning i risiko:
o Anleggsarbeid på begge sider av spor i drift kan føre til at anleggsarbeidere krysser spor på usikker måte
o Bruk av kran nær spor
o Rivnigsarbeid
Forholdet vil følges opp i prosjektets SHA-analyser. Bane NORs regelverk for sikkert arbeid i og ved spor vil ligge til grunn og vil sikre at
risikonivået er under kontroll. Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner vil utføres ved brudd (stenging) av jernbane og stenging av veier.
Forholdet anses som håndterbart.
• Brann på anleggsområdet. Forholdet er vurdert i analyseskjema A-2
• Passasjerer på Grønli stasjon skades av anleggsgjennomføring. Alternativ 2a + 1 vil medføre at halve Grønli stasjon settes i drift
mens det fortsatt vil være anleggsarbeider i området. Anleggsgjennomføring samtidig med stasjon i drift vil kunne påvirke passasjerer
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gjennom blant annet støy. Dette forholdet vil håndteres gjennom prosjektets SHA-analyser og RAMS-prosess. Risikofylte
arbeidsoperasjoner som f.eks. spunting vil kreve bruddperioder (stengt jernbane) og at det ikke er passasjerer på stasjonsområdet.
Forholdet anses som håndterbart.

Tema 2: Kritiske samfunnsfunksjoner, næringsvirksomhet og kritiske
infrastrukturer
Kritiske infrastrukturer
Samferdselsårer som
Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
vei, jernbane, luftfart og
skipsfart
• Broer ved Steffensjordet (over fv.109) må stenges tidligere enn planlagt på grunn av uforutsette setninger. Som følge av dårlige
grunnforhold og anleggsarbeider (punktering av vannførende lag og komprimering av masser i nærheten av broer kan det oppstå
setningsskader som gjør at broene må stenges tidligere enn planlagt og på et tidspunkt hvor planlagte omkjøringsveier ikke er
tilgjengelige. Setninger vil normalt skje gradvis, men det kan forekomme raske setninger på opp til 10cm. Ved mindre setninger vil ikke
veier måtte stenge, men jernbanen vil settes ut av drift selv med små setninger. Det anbefales at det uføres hyppige
setningsmålinger/kontroller og at det utarbeides planer for å raskt kunne opprette omkjøringsveier hvis veibroene må stenges uten
forvarsel. For vei vil ikke setninger utgjøre en særlig sikkerhetsrisiko, men for jernbanen kan det ved særlig store setninger føre til
avsporing. Det er viktig at det utføres hyppig kontroll av sporet og at sporet kontrolleres etter risikofylte arbeidsoperasjoner som
sprengning, spunting mm.
• Broer ved Steffensjordet (over fv.109) kollapser som følge av anleggsarbeid. Brukollaps på enten jernbanebru eller veibru kan føre
til henholdsvis større togulykker (avsporing) og trafikkulykker. En fullstendig brokollaps er vurdert å være svært lite sannsynlig og
forholdet anses som håndterbart. Det anbefales at vei og jernbane stenges ved særlig risikofylt arbeid nær bruene (sprenging, spunting
etc.).
• Setningsskader på vei/bane i drift generelt. Som følge av graving/spunting/drenering kan vannførende lag punkteres noe som fører
til komprimering av masser og setninger. Dette vil sannsynligvis skje gradvis og vil være mulig å overvåke. Det anses som lite trolig at
veier vil måtte trenge stenging (hastighetsreduksjon kan vurderes i hvert enkelt tilfelle). Jernbane vil måtte stenge selv ved relativt små
setningsskader. Det er viktig at det utføres hyppig kontroll av sporet og at sporet kontrolleres etter risikofylte arbeidsoperasjoner som
sprengning, spunting mm.
• Stenging av veier fører til at enkelte områder får kun en adkomstvei og disse kan bli isolert ved uforutsette hendelser.
Hendelser i forbindelse med anleggsarbeider (f.eks. brukollaps under riving) eller ulykker på vei kan føre til ikke-planlagt stenging av
veier. I anleggsperioden vil enkelte områder i Fredrikstad kun ha en adkomstvei, noe som gjør konsekvensen av stenging større. Det
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anses ikke å utgjøre en særlig økning i risiko for liv og helse da det ikke er identifisert institusjoner med akutt behov for adkomst som vil
rammes av disse endringene (eksempelvis sykehus). Forholdet anses som håndterbart.
Infrastruktur for
forsyning av vann,
avløps- og
overvannshåndtering,
energi/el, gass og
telekommunikasjon

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Skader og driftsproblemer med kommunens VA-infrastruktur. Hendelsen kan inntreffe som følge av arbeider i bakken og primært
overgraving av vannledninger. Hendelsen vil kunne føre til nedetid både på vei og bane, midlertidig bortfall av VA og stans i
anleggsarbeider. Større lekkasjer kan føre til skade på vei- og jernbaneinfrastrukturen, primært ved utgraving av underbygning.
Følgende VA-infrastruktur er relevant for tiltaket:
o Overvannstunnel med ringledning ved Veumbekken (900mm PE, ca. 7kg trykk).
▪ Det kan oppstå oppbygging av innvendig trykk i tunnel pga. blokkering av utløp. Forslag til tiltak/oppfølging: Overvåking
(drift og vedlikehold), eller luke i tunnelåpning
▪ Rørbrudd på vannledning. Forslag til tiltak/oppfølging: Rørbruddsventil monteres i de store eksisterende
vannkummene.
o Vannledninger ved Seut. Det kan oppstå rørbrudd som følge av dårlige grunnforhold (setninger, ras, utglidninger)
o Vannledning ved Sembsgate (600mm forspent betongledning/premoledning). Det kan oppstå brudd på ledning.
o Brudd på vannledning ved Rolvsøyveien (355mm PE-ledning her. Ca. 6-7 kg trykk) som følge av dårlige grunnforhold.
o Konflikt med, eller brudd på ny overføringsledning (vann) fra Råbekken til Visterflo. Denne er under planlegging og det
forutsettes at ny vei/bane hensynstas i planleggingen.
o Brudd på fjernvarmeledning. Kan føre til utslipp av varmt vann som kan utgjøre risiko for nære omgivelser. Risikoen anses som
lav
Disse forholdene vil ved større hendelser/lekkasjer/rørbrudd kunne føre til nedetid/driftsstans på vei og jernbane og stans i anleggsarbeider til
lekkasje er utbedret. I tillegg vil man kunne oppleve midlertidig bortfall av vannforsyning.
•

Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av vei/bane ved Evjebekken. Hendelsen er beskrevet i
analyseskjema A-3.

Hendelser knyttet til øvrig infrastruktur:
• Nedfall av, eller kontakt med høyspentlinje (luftlinje ved Evjebekken). Nedfall av høyspentkabel kan medføre en risiko for personer
i umiddelbar nærhet samt føre til midlertidig bortfall av strømforsyning. Det er ikke identifisert særskilte forhold som tilsier at denne
risikoen er høyere i dette planområdet og ved dette tiltaket enn andre steder med høyspent i luftlinje med anleggsarbeider tett på.
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Forholdet til høyspentledninger anses å medføre klart høyest risiko i anleggsfasen og det anbefales å bruke kraner og gravemaskiner
maskiner med sektorbegrensning samt gjennomføre mer detaljerte risikovurderinger i neste planfase.
Skade på teleinfrastruktur i bakken. Ved gravearbeider er det en viss risiko for å skade teleinfrastruktur i bakken. Konsekvensen ved
overgraving vil være bortfall av internett/tlf. i perioder. Teleinfrastrukturen i bakken vil kartlegges og risikoen knyttet til hendelsen anses
som lav.
Skade på ikke-kartlagte jordvarmebrønner. Ved f.eks. tunneldriving kan det oppstå konflikt hvis det er jordvarmebrønner i området
som ikke er kartlagt. Dette anses å være lite sannsynlig og konsekvensene for liv og helse vil være lave. Forholdet anses som
håndterbart.

Tjenester som skoler,
barnehager,
helseinstitusjoner, nødog redningstjenester

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Brannvesen hindres i utrykning som følge av arbeider og veiomlegging. Adkomst brannstasjon ved St.Croix vil endres i
anleggsfasen som følge av veiomlegging. Det anses å være en marginalt økt risiko for hendelser som fører til stengt/blokkert vei.
Tilkomst til brannstasjonen vil aksepteres av brannvesenet i forbindelse med søknad om veier. Det anbefales å gjennomføre møter med
brannvesenet i senere planfaser for å vurdere behov for øvrige tiltak for å sikre adkomst til brannstasjonen under hele byggeperioden
(også ved avvikshendelser).
• Glemmen VGS og/eller Trara skole må stenge i anleggsperioden. Setningsskader som følge av graving kan føre til skader på VA
som igjen fører til at skolen(e) må stenges. Hendelsen anses ikke å utgjøre en trussel mot liv og helse, men det vil få økonomiske
konsekvenser, samt føre til stengt skole til skade er utbedret. Det anbefales setningsmålinger underveis i anleggsperioden for å
redusere sannsynlighet og konsekvens for hendelsen.
• Stengte veier rundt Grønli fører til lenger utrykningstid for nødetater til visse områder. Omkjøringsveier vil føre til at enkelte
områder får lenger utrykningstid enn de har i dag. Nødetater vil kunne gi innspill i forbindelse med søknad om stenging av veier og
forholdet anses derfor som håndterbart. Det anbefales gjennomgang og dialog med nødetater slik at disse har oversikt over
omkjøringer til enhver tid i anleggsperioden.

Ivaretakelse av sårbare
grupper.

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Setningsskader på boligbebyggelse eller næringsbygg i nærheten av ny vei/bane. Gravearbeider kombinert med dårlige
grunnforhold kan føre til setningsskader. Særlig store setningsskader kan føre til at bygget ikke kan brukes/bebos forsvarlig, men dette
anses som lite sannsynlig. Setningsskader vil ikke oppstå plutselig og det anses som lav risiko for liv og helse. Det anbefales
setningsmålinger underveis i anleggsperioden for å redusere sannsynlighet og konsekvens for hendelsen.
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Skoleelever påkjørt av anleggstrafikk. I anleggsperioden vil det være endret og midlertidig adkomst til Trara skole og Glemmen VGS.
Det vil være til dels stor mengde anleggstrafikk tett på skolen. Det anbefales at det etableres gangakser skilt fra anleggstrafikk, ved
blant annet planskilt kryssing av de mest trafikkerte veiene.
Lokalbefolkningen tar skade av anleggsvirksomhet. Prosjektet innebærer en svært lang anleggsfase som generelt kan ha negativ
påvirkning på folkehelsen. Omgivelser vil påvirkes av støy, støv etc. over en lang tidsperiode, noe som vil oppleves som belastende for
nærmiljøet. Det anbefales at det i neste planfase identifiseres tiltak for å minimere de negative konsekvensene for omgivelser. Dette
kan innebære at det ikke gjøres støyende arbeider på natten og at anleggstrafikk minimeres i perioder på døgnet hvor folk ferdes mest i
området.

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Sprengningsulykke i forbindelse med tunneldriving. Det anses som lav sannsynlighet for sprengningsulykker i forbindelse med
tunneldriving. Det benyttes kjente fremgangsmåter og regelverk vil sikre at risikoen er akseptabel. Forholdet anses som håndterbart.
• Ulykker med sprengstofftransport eller lagret sprengstoff på anleggsområdet. Det anses som lav sannsynlighet for ulykker enten i
forbindelse med transport eller lagring av sprengstoff. Transport og lagring vil gjøres i henhold til regelverk og dette anses som
tilstrekkelig for å sikre at risikoen er akseptabel. Forholdet anses som håndterbart.
• Hendelser i forbindelse med fjerning av tre bensinstasjoner mellom Steffenjordet og St. Croix. Hendelsen anses å utgjøre lav
risiko. Arbeidene vil utføres av spesialister med erfaring fra rivning og opprydding av bensinstasjoner og standard
regelverk/fremgangsmåte vil følges. Forholdet anses som håndterbart.
• Eksplosjon som følge av graving/spunting i ikke-kartlagte objekter i grunnen. Det kan finnes uforutsette ting i grunnen som kan
eksplodere, eksempelvis oljetanker eller eksplosiver. Dette anses som lite sannsynlig, og særlig lite sannsynlig at hendelser får stor
konsekvens. Hvis det finnes uforutsette objekter anses det som mest trolig at det vil føre til mindre utslipp med miljømessige
konsekvenser. Hendelsen anses som håndterbar.
• Eksplosjon ved LPG-anlegg Dikeveien 2.. Det er vurdert som lite sannsynlig at hendelser ved anlegget kan føre til skader på
personer er jernbaneinfrastruktur og anleggsarbeider vil i liten/ingen grad påvirke anlegget og kan ikke utløse hendelser. Ulykker ved
anlegget kan føre til kort periode med stengt jernbane og stans i anleggsarbeider. Risikoen anses som lav og håndterbar.
Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Dambrudd Bingedammen. Dammen ligger ca. 100m unna. Sprengning/rystelser kan påvirke dammen, men det er vurdert å være
svært lite sannsynlig at det kan føre til svekkelser og dambrudd
• Drenering av vann fra Bingedammen. Ved mangelfull tetting av fjell før sprenging/tunneldriving kan det oppstå sprekker som drenerer
vann fra bingedammen inn i tunnelen. Hendelsen anses som svært lite sannsynlig og håndterbar med standard tunneldrivemetode.
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Dambrudd Stordammen, Bjørdalen eller Borredalsdammen. Dambrudd er i utgangspunktet svært lite sannsynlig og det er ikke
vurdert at sannsynligheten vil påvirkes av anleggsgjennomføringen. Dambrudd vil kunne føre til oversvømmelse av anleggsområdet
hvis det inntreffer. Forholdet anses som håndtert som følge av lav sannsynlighet.

Flom i vassdrag (inkl.
store nedbørsmengder)

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Flom Veumbekken. Veumveien kan måtte stenges ved flom i Veumbekken. I anleggsperioden vil Veumveien ha en viktigere funksjon
som følge av midlertidig stenging av Onsøyveien (ca. halvt år stenging) og stenging av veien vil påvirke fremkommeligheten i
Fredrikstad svært negativt. Flom kan også føre til stans i anleggsarbeid og tilbakesetting/reversering av noe grunnarbeid. Risikoen for
liv og helse anses som lav.

Urban flom/overvann
(inkl. store
nedbørsmengder)

Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Brudd på overvannsledning som krysser byggegrop ved Grønli. En viktig overvannsledning vil gå på tvers av byggegrop i luft
(bygges inn i «bro») i anleggsperioden. Denne vil være sårbar for brudd på denne som følge av påkjørsel, sammenstøt med kraner etc.
Konsekvensen ved brudd vil være mangelfull kapasitet for håndtering av flomvann samt potensielt store vannmengder ned i byggegrop
og tunnel. Sannsynligheten for dette scenarioet vil være svært lav da brudd på overvannsledning må skje samtidig med flom/overvann.
Det anbefales at kjøreveier i byggegrop tilrettelegges slik at de kommer lengst mulig unna overvannsledningen og at det etableres
tilstrekkelig høyde under slik at biler/kraner ikke kan slå oppi ved passering under.
• Endrede flomveier (overvann) i anleggsperiode. Overvannshåndtering vil være den samme i anleggsfase som i eksisterende
situasjon (infrastruktur for overvannshåndtering opprettholdes) og det er ikke identifisert forhold som tilsier at overvann vil ta nye og
uforutsette veier. Forholdet bør følges opp i senere planfaser.

Sterk vind (storm)
Snø/is

Ingen hendelser identifisert
• Trafikkulykke fv.109. Midlertidig løsning for fv.109 vil ha maksimal tillatt stigning. Frostregn kan gi glatt veibane som kan øke risiko for
trafikkulykker. Det anses å være en marginal økt risiko for trafikkulykker som følge av forholdet, men salting av veibanen og relativt stor
trafikk vil sørge for at veibanen i stor grad vil holdes bar og det anses ikke som en uakseptabel løsning.
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Det er konstatert at det er generelt sett er dårlige grunnforhold i store deler av planområdet. Dette medfører en risiko for skred, utglidninger,
setninger. Anleggsfasen er spesielt utsatt som følge av arbeider i grunnen, samt at stabiliserende tiltak som vil etableres for ferdig anlegg ikke
er på plass
Relevante hendelser og tema for planområdet i anleggsfasen:
• Skred riggområder, deponi og anleggsveier. Skredfaren vil være tilstede for disse områdene i anleggsfasen. ICP-16-V-25050
Områdestabilitetsrapport for delstrekning Seut-Rolvsøy angir at skredrisiko for disse områder ikke er vurdert. Det anbefales at dette
gjennomføres i neste planfase. Forholdet anses å utgjøre en risiko og må følges opp.
• Kvikkleireskred Evjebekken. Forholdet er beskrevet i analyseskjema A-3
• Skred/utglidninger utenfor anleggsområdet. Graving kan føre til skred eller utglidninger i områder som ikke ligge inn på
anleggsområdet. Det vil innføres tiltak som spunting og motfyllinger for å hindre at dette inntreffer. Forholdet gjelder generelt i hele
planområdet som følge av dårlige grunnforhold. Forholdet anses å utgjøre en risiko og må følges opp.

Tema 4: Forhold til omkringliggende områder (øvrige hendelser, risiko
og sårbarhet som ikke dekkes av tema 1-3)
Risiko- og
Ingen øvrige relevante hendelser identifisert
sårbarhetsforhold fra
omkringliggende
områder
Risiko og
Ingen øvrige relevante hendelser identifisert
sårbarhetsforhold i
utbyggingsområde som
kan påvirke
omkringliggende
områder
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6 RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING
I dette kapitlet gis en mer detaljert vurdering av utvalgte hendelser. De utvalgte hendelsene for ferdig
anlegg i denne analysen er:
1. Brennende godstog i tunnel
2. Brennende persontog med stans i tunnel
3. Brennende bil i veitunnel
4. Flom i Veumbekken
5. Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid
De utvalgte hendelse for anleggsfase er:
A-1. Trafikkulykke med anleggstrafikk
A-2. Brann på anleggsområdet
A-3. Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av vei/bane ved Evjebekken
A-4. Kvikkleireskred ved Evjebekken som følge av anleggsarbeid

6.1
6.1.1
Nr.: 1

Risiko- og sårbarhetsvurdering utvalgte hendelser driftsfase
Analyseskjema 1, brennende godstog i tunnel
Navn uønsket
hendelse:

Brennende godstog i tunnel

Beskrivelse:
Brennende godstog med stans i tunell mellom Grønli og Lisleby/Rolvsøy, påfølgende evakuering av persontog og
stasjonsområde.
Det forutsettes i dette scenariet at eventuelle persontog som befinner seg i tunnelen kan kjøre ut og evakuere på
brannslukkepunkt i henhold til instrukser. Dette er vurdert som et realistisk scenario for vurdering av hendelsen, men det
bemerkes at scenarier hvor persontog hindres fra å kjøre ut av tunnelen vil kunne ha høyere konsekvenser enn det som
er vurdert i dette skjemaet.
Tunnelen vil ikke ha mekanisk ventilasjon og retningen på røykspredningen vil avhenge av faktorer som hvor i tunnelen
hendelsen finner sted og vindretning.
Hendelsen forventes å utvikle seg som følger for berørte parter:
Passasjerer på stasjonsområdet:
Stasjonsområdet kan potensielt bli fylt med røyk ved en tunnelbrann. Det legges opp til lukkede rømningsveier som
hindrer røykinntrenging og sørger for sikker rømning. Det vil bli godt merkede rømningsveier. Det vil ikke være kjørbar
adkomst ned til plattformene.
Noen av rømningsveiene vil komme opp slik at personer vil komme ut på et området tett på trafikkert vei over stasjonen.
Det forutsettes rask stenging av vei ved en evakueringssituasjon, og det vil være tilstrekkelig areal langs veien til at
personer kan evakuere uten å måtte komme i direkte konflikt med trafikk selv om arealet ikke kan romme alle personer
som kan oppholde seg på stasjonen.
Passasjerer øvrige tog:
Passasjerer på øvrige tog på strekningen vil i liten grad påvirkes. Tog skal kjøre ut av tunnel og evt. gjennomføre
evakuering på forhåndsbestemte stoppesteder.
Lokfører/personell i godstog:
Selvredningsprinsippet legges til grunn, og det forutsettes ikke redningsinnsats eller slukkeinnsats i tunnelen. Lokfører og
øvrig personell vil ha fått opplæring i håndtering av slike situasjoner. Det vil være godt merkede og belyste
rømningsveier.
Omgivelser:
En tunnelbrann kan føre til røykspredning rundt tunellportaler og dette kan påvirke de nære omgivelser. Om røyken har
beveget seg langt i tunnel kan den ha blitt kald nok til at den vil legge seg på bakkenivå rundt tunnelmunning.
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
N/A
Årsaker

Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A

Forklaring

-
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Brann i godstog (tog eller last) kombinert med avsporing eller defekt tog som gjør at det ikke kan kjøre ut av
tunnel til brannslukkepunkt i henhold til instruks
Brann som oppstår som følge av avsporing eller sammenstøt tog-tog i tunnel

Eksisterende barrierer
- Regler for transport av farlig gods på bane (Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
(landtransportforskriften, FOR-2006-12-01-1331).
Prosedyrer for trafikk i Bane NORs tunneler (tog skal kjøre ut av tunnel til forhåndsdefinerte brannslukkepunkt
hvis mulig)
Brannkonsept for tunnelen som ivaretar evakueringsveier fra både tunnel og stasjonsområde
(konsekvensreduserende)
Bane NORs tekniske regelverk og sikkerhetsstyring som i utgangspunktet gjør ulykker på jernbane av denne
art svært sjelden.
Sårbarhetsvurdering
Jernbanetunnelen skal iht. til TSI-krav opprettholde bæreevne i tiden det tar å evakuere tunnelen. Det forventes ikke at
en brann vil føre til tunnelkollaps (fjelltunnel), men det kan bli store skader på blant annet vann- og frostsikring samt
tekniske installasjoner, og det må forventes lang reparasjonstid

Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET

Høy

Middels

Lav
X

Forklaring
Det er svært sjeldent det oppstår godstogbranner,
og kombinert med instruks om at tog med brann
skal kjøre til brannslukkepunkt vurderes
sannsynligheten for brennende tog med stans i
tunnelen til å være lav (sjeldnere enn 1 gang per
100 år)

Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

Materielle verdier,
skadepotensial

X

X

Små

Ikke
relev
ant

Forklaring

Hendelsen kan føre til
død på
lokfører/personell på
godstog. Det kan også
oppstå røykskader på
personer på
stasjonsområdet
Hendelsen kan føre til
relativt langvarig
stenging av jernbanen.
Men det vil ikke gi store
samfunnsmessige
konsekvenser da
alternative
transportmidler kan
settes opp relativt raskt.
Hendelsen vil føre til
skader på tog og
jernbaneinfrastruktur
som vil overstige
10MNOK.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Samlet konsekvens: STOR
Usikkerhet
Usikkerhetsvurdering: HØY

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Gjennomføre simuleringer av røykutvikling ved brann i tunnel
Utarbeide beredskapsplaner som beskriver alle involverte
enheters ansvar
Gjennomgå brannkonsept med brannvesen i detalj og sørge
for en omforent brannstrategi
Gjennomgå og vurdere eventuelt behov spesialtilpasset utstyr
for nødetatenes innsatsarbeid i tunnel.

Begrunnelse
Det er relativt stor usikkerhet knyttet til
vurderingen. Dette som følge av at det foreligger
begrenset med data for å fastslå sannsynligheten
for en slik hendelse. Det er også en potensielt
kompleks hendelse hvor det er vanskelig å forutse
alle konsekvenser og hvordan scenarioet vil
utspille seg.
Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:
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Analyseskjema 2, brennende persontog med stans i tunnel

Nr.: 2

Navn uønsket
hendelse:

Brennende persontog med stans i tunnel

Beskrivelse:
Brennende persontog med stans i tunell mellom Grønli og Lisleby/Rolvsøy, påfølgende evakuering av persontog og
stasjonsområde.
Det forutsettes i dette scenariet at eventuelle øvrige persontog som befinner seg i tunnelen kan kjøre ut og evakuere på
brannslukkepunkt i henhold til instrukser. Dette er vurdert som et realistisk scenario for vurdering av hendelsen, men det
bemerkes at scenarier hvor øvrige persontog hindres fra å kjøre ut av tunnelen vil kunne ha høyere konsekvenser enn
det som er vurdert i dette skjemaet.
Tunnelen vil ikke ha mekanisk ventilasjon og retningen på røykspredningen vil avhenge av faktorer som hvor i tunnelen
finner sted og vindretning.
Hendelsen forventes å utvikle seg som følger for berørte parter:
Passasjerer på stasjonsområdet:
Stasjonsområdet kan potensielt bli fylt med røyk ved en tunnelbrann. Det legges opp til lukkede rømningsveier som
hindrer røykinntrenging og sørger for sikker rømning. Det vil bli godt merkede rømningsveier. Det vil ikke være kjørbar
adkomst ned til plattformer.
Noen av rømningsveiene vil komme opp slik at personer vil komme ut på et området tett på trafikkert vei over stasjonen.
Det forutsettes rask stenging av vei ved en evakueringssituasjon, og det vil være tilstrekkelig areal langs veien til at
personer kan evakuere uten å måtte komme i direkte konflikt med trafikk selv om arealet ikke kan romme alle
personenesom kan oppholde seg på stasjonen.
Passasjerer øvrige tog:
Passasjerer på øvrige tog på strekningen vil i liten grad påvirkes. Tog skal kjøre ut av tunnel og evt. gjennomføre
evakuering på forhåndsbestemte stoppesteder.
Lokfører/personell i godstog:
Selvredningsprinsippet legges til grunn, og det forutsettes ikke redningsinnsats eller slukkeinnsats i tunnelen. Lokfører og
øvrig personell vil ha fått opplæring i håndtering av slike situasjoner. Det vil være godt merkede og belyste
rømningsveier.
Omgivelser:
En tunnelbrann kan føre til røykspredning rundt tunellportaler og dette kan påvirke de nære omgivelser. Om røyken har
beveget seg langt i tunnel kan den ha blitt kald nok til at den vil legge seg på bakkenivå rundt tunnelmunning
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
Forklaring
N/A
N/A
Årsaker
Brann i persontog kombinert med avsporing eller defekt tog som gjør at det ikke kan kjøre ut av tunnel til
brannslukkepunkt i henhold til instruks
Brann som oppstår som følge av avsporing eller sammenstøt tog-tog i tunnel
Brann som oppstår pga. overlagt handling
Eksisterende barrierer
Prosedyrer for trafikk i Bane NORs tunneler (tog skal kjøre ut av tunnel til forhåndsdefinerte brannslukkepunkt
hvis mulig)
Brannkonsept for tunnelen som ivaretar evakueringsveier fra både tunnel og stasjonsområde
(konsekvensreduserende)
Bane NORs tekniske regelverk og sikkerhetsstyring som i utgangspunktet gjør ulykker på jernbane av denne
art svært sjelden.
Sårbarhetsvurdering
Jernbanetunnelen skal iht. til TSI-krav opprettholde bæreevne i tiden det tar å evakuere tunnelen. Det forventes ikke at
en brann vil føre til tunnelkollaps (fjelltunnel), men det kan bli store skader på blant annet vann- og frostsikring samt
tekniske installasjoner, og det må forventes lang reparasjonstid

Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET

Konsekvensvurdering

Høy

Middels

Lav
X

Forklaring
Det er svært sjeldent det oppstår brann i
persontog. Moderne persontog som vil trafikkere
strekningen inneholder lite brennbart materiale og
kombinert med instruks om at tog med brann skal
kjøre til brannslukkepunkt vurderes
sannsynligheten for brennende tog med stans i
tunnelen til å være lav (sjeldnere enn 1 gang per
100 år)
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Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

Små

Forklaring

Hendelsen kan føre til
død på passasjerer,
særlig om hendelsen
oppstår som følge av
avsporing, sammenstøt
eller overlagt handling.
Det kan også oppstå
røykskader på personer
på stasjonsområdet
Hendelsen kan føre til
relativt langvarig
stenging av jernbanen.
Men det vil ikke gi store
samfunnsmessige
konsekvenser da
alternative
transportmidler kan
settes opp relativt raskt.
Hendelsen vil føre til
skader på tog og
jernbaneinfrastruktur
som vil overstige
10MNOK.

X

Materielle verdier,
skadepotensial

Ikke
relev
ant
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X

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Samlet konsekvens: STOR
Usikkerhet
Usikkerhetsvurdering: HØY

Begrunnelse
Det er relativt stor usikkerhet knyttet til
vurderingen. Dette som følge av at det foreligger
begrenset med data for å fastslå sannsynligheten
for en slik hendelse. Det er også en potensielt
kompleks hendelse hvor det er vanskelig å forutse
alle konsekvenser og hvordan scenarioet vil
utspille seg.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Gjennomføre simuleringer av røykutvikling ved brann i tunnel
Utarbeide beredskapsplaner som beskriver alle involverte
enheters ansvar
Gjennomgå brannkonsept med brannvesen i detalj og sørge
for en omforent brannstrategi
Gjennomgå og vurdere eventuelt behov spesialtilpasset utstyr
for nødetatenes innsatsarbeid i tunnel.

6.1.3
Nr.: 3

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:

Analyseskjema 3, brennende bil i veitunnel
Navn uønsket
hendelse:

Brennende bil i veitunnel.

Beskrivelse:
Gjelder veialternativ 1 med lang veitunnel som kommer opp ved Glemmen VGS.
Brennende kjøretøy med stans i tunell. Tunnel vil stenges og nødetater vil ta seg frem til ulykkesstedet.
Hendelsen forventes å utvikle seg som følger for berørte parter:
Personer i brennende bil:
Vil kunne evakuere på egenhånd hvis mulig. Kan også forsøke å slokke brann med brannslukkingsapparat. Nødetater vil
forsøke ta seg frem til ulykkessted for å berge personer som sitter fast.
Personer i øvrige kjøretøy:
Vil forsøke å kjøre ut av tunnel eller evt. evakuere til fots. Tunnelen vil stenges raskt som følge av kameraovervåking og
skilter/bom slik at ikke ytterligere biler påvirkes.
Omgivelser:
Det kan forventes noe røykspredning i områder rundt tunnelportal som røyk ledes til. Røyken vil sannsynligvis stige og
ikke gi store konsekvenser for omgivelser.
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
N/A

Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A

Forklaring
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Årsaker
Brann som oppstår etter bilulykke
Bil som selvantenner
- Bil med brennende last

Eksisterende barrierer
Kameraovervåking av tunneler
Slokkeutstyr i tunnel for slokking av mindre branner før de utvikler seg
Vifter for styring av røykretning. Sikrer gode evakueringsforhold og tilkomst for nødetater.
Vegvesenets regelverk og sikkerhetsstyring som sørger for utforming og utrusning av tunneler slik at sannsynlighet
og konsekvens minimeres.
Sårbarhetsvurdering
Det forventes mindre skader på infrastrukturen og denne vil sannsynligvis kunne repareres og veien settes i drift relativt
raskt. Unntaket er ved en særlig stor brann (f.eks. lastebil med brennbar last) som kan skade tunnelloverflater og
tekniske installasjoner.

Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET

Høy
X

Middels

Lav

Forklaring
Brann i veitunneler er en relativt vanlig hendelse
og sannsynligheten settes derfor til oftere enn 1
gang per 10 år

Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier,
skadepotensial

X

Små

Ikke
relev
ant

Forklaring

Bilulykker kan potensielt
føre til dødsfall, men det
anses mer sannsynlig
med personskader da
hendelsen også omfatter
branner som ikke
stammer fra kollisjon.
Hendelsen kan føre til
relativt langvarig
stenging av vei (flere
dager). Men det vil ikke
gi store
samfunnsmessige
konsekvenser da
omkjøringsalternativer
kan settes opp relativt
raskt.
Hendelsen vil føre til
skader på bil og vil føre
til behov for opprydning i
tunnel. Det forventes
ikke store skader på
infrastrukturen. Skader
for 1-10 MNOK.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Samlet konsekvens: MIDDELS
Usikkerhet
Middels

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Utarbeide beredskapsplaner som beskriver alle involverte
enheters ansvar
-

Begrunnelse
Noe usikkerhet som følge av at hendelsen kan bli
relativt kompleks og det er vanskelig å forutsi
hvordan sjåfører vil agere i en nødsituasjon. Type
bil og last vil også i stor grad påvirke
brannstørrelse.
Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:
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Analyseskjema 4, flom Veumbekken

Nr.: 4

Navn uønsket
hendelse:

Flom Veumbekken

Beskrivelse:
Flom i Veumbekken. Vann går over vei og særlig veikulvert under jernbane er utsatt. Fører til stans i trafikken.

Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A
Årsaker
Styrtregn
Kollaps kulvert under jernbane
Mangelfull kapasitet på kulvert under jernbane
Kulvert tettes igjen av rusk og objekter i vannet pga. manglende vedlikehold/rensing

Forklaring

Eksisterende barrierer
Vedlikeholdsrutiner kulvert

Sårbarhetsvurdering
En flomsituasjon vil i første rekke kunne føre til stenging av ny rv.110. Det vil ta noe tid å gjenopprette veifunksjonen.
Større oversvømmelse kan potensielt føre til utgraving av underbygning for vei og jernbane og dette kan føre til relativt
lang nedetid
Sannsynlighet
Høy
Middels
Lav
Forklaring
FLOM OG STORM
X
Dårlig kapasitet på eksisterende kulvert gir
SANNSYNLIGHET
flomfare ved store nedbørsmengder. Identifiserte
sprekker i kulvert øker sannsynlighet for kollaps.
Økning i ekstremvær øker sannsynligheten for
store nedbørsmengder på kort tid i fremtiden.
Forventes å kunne skje 1 gang per 20 år eller
oftere.
Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Små

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier,
skadepotensial

X

X

Ikke
relev
ant
X

Forklaring

Svært lite sannsynlig at
flom i Veumbekken vil
føre til personskader
eller død.
Vann kan flomme over
vei og komme inn i
veikulvert under
jernbanen ved
Holmegata/Veumveien.
Sannsynligvis kortere
perioder med stengt vei,
men utgraving av
underbygning kan føre til
behov for større
tidkrevende utbedringer
Hendelsen vil føre til
opprydning og potensielt
utbedring av skader på
under- og overbygning.
Skadepotensial 1-10
MNOK

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Samlet konsekvens: MIDDELS-SMÅ
Usikkerhet
Middels

Begrunnelse
Hendelsen er enkel å forstå og konsekvensene er
relativt forutsigbare. Det vil være en usikkerhet
knyttet til omfang av ekstremvær.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Gjennomføre mer detaljert analyse/vurdering av
flomproblematikk i Veumbekken
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:

Analyseskjema 5, styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid

Nr.: 5

Navn uønsket
hendelse:

Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid.

Beskrivelse:
Styrtregn fører til urban flom/overvann i planområdet (dette inkluderer også stasjonsområdet og tunneler).

Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A
Årsaker
Ekstremvær med unormalt mye nedbør på kort tid
Mye asfalterte/tette overflater uten dreneringsevne
Endrede flomveier/vannveier som følge av utbyggingen

Forklaring

Eksisterende barrierer
Etablering av pumpestasjon ved lavbrekk i jernbanetunnel under Bydalen
Etablering av pumpestasjon i stasjonsområdet
Sårbarhetsvurdering
Endrede flomveier som følge av utbyggingen kan både føre til urban flom, og gi endrede konsekvenser da
omgivelser kan bli utsatt for overvann. Det er mye bebyggelse i området og det kan oppstå skader særlig på bygg
med kjelleretasje.
Lavpunkt i tunnel blir spesielt utsatt. Det etableres pumper på stasjoner og ved lavbrekk i tunellen. Det vil være
svært viktig at pumpene fungerer i en slik situasjon.
Sannsynlighet
FLOM OG STORM
SANNSYNLIGHET

Høy
X

Middels

Lav

Forklaring
Økning i ekstremvær øker sannsynligheten for
store nedbørsmengder på kort tid i fremtiden.
Forventes å kunne skje 1 gang per 20 år eller
oftere.

Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Små

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier,
skadepotensial

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Samlet konsekvens: MIDDELS-SMÅ

X

X

Ikke
relev
ant
X

Forklaring

Det er ikke vurdert at
urban flom i
planområdet vil utgjøre
en direkte risiko for
liv/helse
Urban flom vil kunne
føre til kortere perioder
med nedetid på vei og
jernbane. Det forventes
ikke større skader som
det vil være tidkrevende
å utbedre. Ingen øvrige
samfunnskritiske
funksjoner forventes satt
ut av spill som følge av
urban flom i
planområdet.
Hendelsen vil føre til
opprydning og potensielt
utbedring av skader på
tekniske installasjoner.
Skadepotensial 1-10
MNOK

Usikkerhet
Middels
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Begrunnelse
Hendelsen er enkel å forstå og konsekvensene er
relativt forutsigbare. Det vil være en usikkerhet
knyttet til omfang av ekstremvær.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Planlegging av flomveier
Prosjektere drenerende overflater som tar unna
vannmengder som kan oppstå.
Etablere drifts- og vedlikeholdsrutiner for pumper slik at disse
vil fungere ved behov. Det må innføres redundans og de må
driftes jevnlig
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:

Risiko- og sårbarhetsvurdering utvalgte hendelser anleggsfase

6.2.1

Analyseskjema A-1, trafikkulykke med anleggstrafikk

Nr.: A-1

Navn uønsket
hendelse:

Trafikkulykke med anleggstrafikk

Beskrivelse:
Sammenstøt mellom anleggstrafikk (bil lastet med masser) og personbil på Lisleby allé.

Forholdet er også relevant for fv.109, men denne veien vil få mindre relativ trafikkøkning (anleggstrafikken vil utgjøre
mindre andel av total trafikk).
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
Forklaring
N/A
N/A
Årsaker
Lisleby allé vil få en betydelig trafikkøkning fra dagens situasjon.
Lastebiler med dårlig sikret last eller skjevfordelt last

Eksisterende barrierer
Trafikkregler for kjøring på offentlige veier

Sårbarhetsvurdering
Persontrafikk vil være relativt sårbart. Det vil være rask gjennomretting av veifunksjon etter en hendelse og det er
ikke funnet følgehendelser som trolig vil utleses.
Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET
Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Høy

Middels
X

Lav

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

Forklaring
Erfaring viser at stor mengde anleggstrafikk vil øke
risikoen for ulykker noe. 1 gang ila 10-100år

Små

X

Ikke
relev
ant

Forklaring

Alvorlig personskade
kan forventes
Kort periode med stengt
vei
Skadekostnader på
<=1MNOK

Stabilitet

X

Materielle verdier,
skadepotensial
Samlet begrunnelse av konsekvens:
MIDDELS-SMÅ

X

Usikkerhet
LAV

Begrunnelse
Enkel hendelse å forstå. Erfaring fra anleggstrafikk
på offentlige veier

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet

Tiltak:
Sørge for gode og oversiktlige avkjøringer til anleggsområdet
Stille krav om sikring av last og kjøretøyenes tilstand
Minimere massetransport i perioder med høy trafikk
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:

Analyseskjema A-2, brann i anleggsområdet

Nr.: A-2

Navn uønsket
hendelse:

Brann på anleggsområdet

Beskrivelse:
Større brann inne på anleggsområdet som krever utrykning og slokkeinnsats fra brannvesen. Det vil være en viss
risiko for spredning til andre områder og omgivelser kan utsettes for røyk
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
N/A
Årsaker
Varme arbeider
Overlagte handlinger

Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A

Forklaring

Eksisterende barrierer
Regelverk og prosedyrer for varme arbeider
Regelverk for lagring av brannfarlige stoffer
SJA ved varme arbeider
Sårbarhetsvurdering
I anleggsperioden kan det være perioder med vanskelig tilkomst for brannvesen noe som gjør at en hendelse kan
utvikle seg til en større brann eller ellers
En brann kan føre til stort behov for opprydning
Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET

Høy

Middels
X

Lav

Forklaring
Med mye varme arbeider må det antas at
sannsynligheten for brann vil være tilstede. Det
anslås å inntreffe 1 gang per 10-100 år

Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

Materielle verdier,
skadepotensial
Samlet begrunnelse av konsekvens:
MIDDELS

Små

X

X

Ikke
relev
ant

Forklaring

Det kan oppstå
personskader og
omgivelser kan få
røykskader
Vil sannsynligvis ha
relativt små påvirkninger
på omgivelsenes og
samfunnets evne til å
fungere.
Skadeomfang 1-10
MNOK

Usikkerhet

Begrunnelse

MIDDELS

Kan være vanskelig å forutse alle tilløp som kan
inntreffe ila en lang anleggsperiode.
Konsekvensene noe uforutsigbare.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Etablere beredskapsplaner i samråd med brannvesen
Opprettholde adkomst for brannvesen gjennom hele
anleggsperioden
Sørge for forsvarlig lagring av brannfarlig materialer
Gjennomføre analyse knyttet til håndtering av brann på
anleggsområdet

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:
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Analyseskjema A-3, brudd på vannledning som krysses av vei/bane ved Evjebekken

Nr.: A-3

Navn uønsket
hendelse:

Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av
vei/bane ved Evjebekken

Beskrivelse:
Brudd i vannledning (ringledning. 900mm PE) ved Evjebekken og påfølgende stor lekkasje

Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A
N/A
Årsaker
Overgraving av vannledning
Arbeider i grunnen som fører til setninger og påfølgende ledningsbrudd

Forklaring

Eksisterende barrierer
Karlegging av trase for ledning
Mulighet for stenging og fortsatt vannforsyning som følge av ringledning
Sårbarhetsvurdering
Vannforsyning vil være sikret da det er mulig stenge av ledning og forsyne områder «andre veien» med samme
ledning

Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET
Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Høy

Middels

Lav
X

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

Forklaring
Ledningsnettet er godt kartlagt. Sannsynlighet
sjeldnere enn en gang hvert 100år

Små

X

Stabilitet

X

Materielle verdier,
skadepotensial

X

Ikke
relev
ant

Forklaring

Liten sannsynlighet for
at personskade vil være
konsekvens
Kan føre til kortere
periode med stengt
vei/bane samt kortvarig
bortfall av vannforsyning
Opprydding lekkasje og
reparasjon av
vannledning.
Skadeomfang 110MNOK

Samlet begrunnelse av konsekvens:
MIDDELS-SMÅ
Usikkerhet
LAV

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Prosedyrer for forsiktig graving nær vannledning
Overvåking av setninger gjennom hele anleggsperioden

Begrunnelse
Relativt enkel hendelse med forutsigbare
konsekvenser.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:
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Analyseskjema A-4, kvikkleireskred ved Evjebekken

Nr.: A-4

Navn uønsket
hendelse:

Kvikkleireskred ved Evjebekken

Beskrivelse:
Kvikkleireskred ved Evjebekkveien som følge av anleggsvirksomheten. Større skred som medfører skade på bebyggelse
og infrastruktur.

Forholdet gjelder flere steder i planområdet.
Om naturpåkjenninger (TEK 17)
Sikkerhetsklasse flom/skred
N/A
Årsaker
Graving i kvikkleireområder
Høy vannføring Evjebekken fører til utgraving
Kjøring med tungtrafikk i området
Generell anleggsvirksomhet som påvirker stabilitet i grunnen.
-

Forklaring

Eksisterende barrierer
Områdestabilitetsvurderingen

Sårbarhetsvurdering
Kan påvirke både eksisterende jernbane i drift og anleggsområdet for ny bane i tillegg til bygninger i omgivelsene

Sannsynlighet
PLAN-ROS
SANNSYNLIGHET
Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper

Høy

Middels

Lav

Forklaring
X

Konsekvenskategorier
Store
Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier,
X
skadepotensial
Samlet begrunnelse av konsekvens:
MIDDELS
Usikkerhet
MIDDELS

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Gjennomføre risikoanalyse av anleggsarbeidene med tanke
på skred
Etablere nødvendige sikringstiltak (motfyllinger, spunter etc)
Rutiner for arbeider i grunnen som sikrer at det ikke graves
feil sted eller før sikringstiltak er implementert
Gjennomføre flere boringer som grunnlag for detaljplan og
byggeplan

Små

Ikke
relev
ant

Forklaring

Kan føre til alvorlig
personskade om noen
er i skredsone
Kan føre langvarig
stenging av vei/jernbane
og midlertidig bortfall av
vann/strøm/tele
Skadeomfang
>10MNOK

Begrunnelse
Flere årsaker som kan utløse hendelse. Vanskelig
å forutsi omfang og skadevirkning.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen:
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7 SAMMENSTILLING AV ANALYSEN
De viktigste stegene i analysen er fareidentifisering, vurdering av risiko og sårbarhet, samt
identifikasjon av avbøtende tiltak. I kapittel 5 er alle identifiserte farer gjengitt og det er angitt hvilke
farer som tas videre til detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering. For ferdig anlegg er det identifisert 41
uønskede hendelser hvorav 5 er tatt videre til detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering. Dette gjelder
følgende hendelser:
- Brennende godstog i tunnel
- Brennende persontog med stans i tunnel
- Brennende bil i veitunnel
- Flom i veumbekken
- Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid
For anleggsfasen er det identifisert 36 hendelser hvorav 4 er tatt viere til detaljert risiko- og
sårbarhetsvurdering. Dette gjelder:
- Trafikkulykke med anleggstrafikk
- Brann på anleggsområdet
- Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av vei/bane ved Evjebekken
- Kvikkleireskred ved Evjebekken som følge av anleggsarbeid
I kapittel 6 er det gjort en detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering av de utvalgte hendelser, og det er
identifisert avbøtende tiltak.

7.1

Oppsummering risiko- og sårbarhetsvurdering utvalgte hendelser
driftsfase

Tabell 7-1 Sammenstilling utvalgte hendelser endelig driftsfase
Uønsket hendelse:
Tiltak
1. Brennende godstog i
- Gjennomføre simuleringer av røykutvikling ved
tunnel
brann i tunnel
- Utarbeide beredskapsplaner som beskriver
alle involverte enheters ansvar
- Gjennomgå brannkonsept med brannvesen i
detalj og sørge for en omforent brannstrategi
- Gjennomgå og vurdere eventuelt behov
spesialtilpasset utstyr for nødetatenes
innsatsarbeid i tunnel.
2. Brennende persontog - Gjennomføre simuleringer av røykutvikling ved
med stans i tunnel
brann i tunnel
- Utarbeide beredskapsplaner som beskriver
alle involverte enheters ansvar
- Gjennomgå brannkonsept med brannvesen i
detalj og sørge for en omforent brannstrategi
- Gjennomgå og vurdere eventuelt behov
spesialtilpasset utstyr for nødetatenes
innsatsarbeid i tunnel.
3. Brennende bil i
- Utarbeide beredskapsplaner som beskriver
veitunnel
alle involverte enheters ansvar
4.

Flom i veumbekken

-

Gjennomføre mer detaljert analyse/vurdering
av flomproblematikk i Veumbekken

Sans.
LAV

Kons.
STOR

LAV

STOR

HØY

MIDDELS

HØY

MIDDELSSMÅ
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Styrtregn med store
nedbørsmengder på
kort tid

-
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Planlegging av flomveier
Prosjektere drenerende overflater som tar
unna vannmengder som kan oppstå.
Etablere drifts- og vedlikeholdsrutiner for
pumper slik at disse vil fungere ved behov. Det
må innføres redundans og de må driftes
jevnlig

HØY

Kvikkleireskred ved
Evjebekken som følge av
anleggsarbeid

-

7.3

MIDDELSSMÅ

Oppsummering risiko- og sårbarhetsvurdering utvalgte hendelser
anleggsfase

Tabell 7-2 Sammenstilling utvalgte hendelser anleggsfase
Uønsket hendelse:
Tiltak
A-1
Trafikkulykke med
- Sørge for gode og oversiktlige
avkjøringer til anleggsområdet
anleggstrafikk
- Stille krav om sikring av last og
kjøretøyenes tilstand
- Minimere massetransport i perioder med
høy trafikk
A-2
Brann på anleggsområdet
- Etablere beredskapsplaner i samråd med
brannvesen
- Opprettholde adkomst for brannvesen
gjennom hele anleggsperioden
- Sørge for forsvarlig lagring av brannfarlig
materialer
Gjennomføre analyse knyttet til
håndtering av brann på anleggsområdet
A-3
Brudd på vannledning
- Prosedyrer for forsiktig graving nær
vannledning
(ringledning. 900mm PE)
Overvåking av setninger gjennom hele
som krysses av vei/bane
anleggsperioden
ved Evjebekken
A-4
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Gjennomføre risikoanalyse av
anleggsarbeidene med tanke på skred
Etablere nødvendige sikringstiltak
(motfyllinger, spunter etc.)
Rutiner for arbeider i grunnen som sikrer
at det ikke graves feil sted eller før
sikringstiltak er implementert

Sans.
MIDDELS

Kons.
MIDDELSSMÅ

MIDDELS

MIDDELS

LAV

MIDDELSSMÅ

LAV

MIDDELS

Usikkerhet ved analysen

Analysen er kvalitativ og baserer seg på analysegruppens evne til å avdekke relevante farer/forhold.
Basert på analysegruppens sammensetning anses det som sannsynlig at relevante forhold er
avdekket. Det vurderes som lite sannsynlig at vesentlige forhold eller tiltak er utelatt.
Detaljer i forbindelse med løsningene er ikke på plass på nåværende stadium i planleggingen.
Spesielt for stasjonsområdet og tunnelene vil ytterligere optimalisering og prosjektering påvirke
utformingen og dermed også risikoforholdene. Det anses likevel sannsynlig at hovedkonklusjonene i
analysen er robuste.
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8 KONKLUSJON
Det er ikke vurdert at noen av de identifiserte hendelsene medfører høy risiko totalt sett. Hendelser
med store konsekvenser er generelt vurdert å ha lav sannsynlighet og hendelser med høy
sannsynlighet er vurdert å ha lave konsekvenser. Et fellestrekk for flere av hendelsene er usikkerhet i
vurderingene som følge av prosjektets tidlige stadium og som følge av at enkelte vurderinger/analyser
er planlagt gjort først i neste planfase. Dette medfører at sentrale tiltak vil være videre arbeid og mer
detaljerte vurderinger for å sikre at risikonivået er akseptabelt. Det konstateres at det er ikke funnet
spesifikke forhold ved dette tiltaket som tilsier at risikonivået vil være høyere enn for tilsvarende tiltak
andre steder. Det bemerkes dog at det er utfordrende grunnforhold gjennom hele planområdet. Dette
forholdet forutsettes håndtert gjennom videre planarbeid, slik at det ikke vil utgjøre en nevneverdig
risikofaktor om tiltaket gjennomføres (grunnforhold vil i første rekke være en prosjektrisiko som er med
å avgjøre gjennomførbarheten til prosjektet). Det konkluderes derfor med at tiltaket kan gjennomføres
gitt at tiltak implementeres og identifiserte fareforhold følges opp i videre planfaser.
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene for vei og
jernbane, med unntak av at hendelsene «brennende bil i veitunnel» og brannhendelser på jernbane vil
være mer sannsynlig ved henholdsvis veialternativ 1 og banealternativ 4a (mellom Kiæråsen og
Rolvsøy) som følge av lenger tunnelstrekning.
Som følge av prosjektets tidlige stadium vil det være en del usikkerhet beheftet med
analyseresultatene, men basert på analysegruppens sammensetning anses det som sannsynlig at
relevante forhold er avdekket og at analysens konklusjoner er robuste.
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9 DOKUMENTINFORMASJON
9.1

Dokumenthistorikk

Rev.
00A
01A

9.2

Dokumenthistorikk
1.utgave
Endelig utgave. Oppdatert etter innspill fra Bane NOR og SVV.
- Mindre korreksjoner/feilrettinger
- Tillagt kapittel med beskrivelse av tunneler
- Flyttet deler av sårbarhetsvurdering til beskrivelse av hendelser i analyseskjema 1, 2
og 3.

Terminologi

Tabell 9-1: Terminologi
Begrep
Beskrivelse
ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Fare
Med fare menes forhold som kan medføre skade eller tap. En fare er
derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med
likhetstrekk.
Uønsket hendelse
En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker,
stabilitet eller materielle verdier.
Risiko
Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander
representerer for mennesker, stabilitet eller materielle verdier.
Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for- og konsekvensene av
de uønskede hendelsenene.
Sannsynlighet
Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i
planområdet innenfor et visst tidsrom.
Sårbarhet
Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet,
samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse.
Konsekvens
Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde
Usikkerhet
Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget
Barrierer
Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt
farlig industri eller varslingssystemer som kan redusere
sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse
Tiltak
I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov
for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være
forbedringer i barrierer eller nye tiltak.
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