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BAKGRUNN
I forbindelse med gjennomføring av plan- og utredningsarbeidet for tiltaket, etter retningslinje (Gs1/01) gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det nødvendig å
gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til mulige uønskede hendelser.
For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til plandokumentene.
For å sikre at viktige lokale forhold blir hensyntatt i planleggingen på tidligst mulig stadium er det
gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse i samarbeid mellom Jernbaneverket og Ski kommunes
administrasjon.
Asplan Viak AS v/ Kjell Lønne har vært prosessleder for analysen, og har utarbeidet foreliggende
rapport.
Følgende personer deltok:
Fra Ski kommune:

Kristian Larsen
Marit K. Bjørke
Anita Myrmæl
Jan Ove Karlsen
Tove Næs
Knut Erik Martinussen

Fra jernbaneverket:

Helge Hogstad
Håvard Kjerkol
Bjørnar Gammelsæter
Ulf Reffsgård
Frank Olav Kobbhaug
Vidar Tveiten

Etter utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning er tiltaket blitt optimalisert. ROSanalysen er nå oppdatert slik at det er samsvar mellom analyse og planforslag der en har tatt hensyn
til innarbeidete avbøtende tiltak.

METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB1. Analysen er basert på
foreliggende planer for Follobanen. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante
kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til
1

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
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stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
- Meget sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er
en teoretisk sjanse
- 0 – ikke til stede i planområdet
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ufarlig:
Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet,
kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer.
2. En viss fare:
Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til få og små personskader samt mindre
skader på miljøet, dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer.
3. Kritisk:
Driftsstans i flere døgn. Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på
miljøet.
4. Farlig:
Systemet settes ut av drift over lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig.
Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt. alvorlige skader på
miljøet.
5. Katastrofalt:
Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Hendelsen kan føre til flere døde
samt evt. svært alvorlige og langvarige skader på miljøet.
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Samlet risikovurdering
Konsekvenser
Sannsynlighet

1. Ufarlig

2. En viss fare

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

3. Sannsynlig

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

2. Mindre
sannsynlig

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

1. Lite
sannsynlig

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5



Hendelser i røde felt: indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller
grønn.



Hendelser i gule felt: indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.



Hendelser i grønne felt: indikerer akseptabel risiko.
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.
Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

ja

2

3

Løsmasseområder,
kvikkleire i dagsoneområdet.
Stabilisering med
kalksementpeler er
prosjektert

2.

Masseras i tunnel

ja

2

2

Svakhetssoner i fjell ved
Sloraveien.
Full utstøping prosjekteres

3.

Snø-/isras

nei

Ikke aktuelt

4.

Flomras

nei

Ingen kjente tilfeller

5.

Elveflom

ja

1

2

Roåsbekken kan ha stor
vannføring.
Bekkeløpet legges om og
dimensjoneres for 500-års
flom

6.

Tidevannsflom

nei

Ikke aktuelt

7.

Radongass

nei

Ikke relevant

Vær, vindeksponering. Er området:
8.

Vindutsatt

nei

9.

Nedbørutsatt

ja

Kfr. Pkt 1 og 5

Natur- og kulturområder
10. Sårbar flora

ja

3

2

Snipetjernvassdraget med
våtmarksområde ved
Taraldrud.
Overvåking av
grunnvannstand planlagt
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

11. Sårbar fauna/fisk/vilt

ja

4

2

12. Verneområder

nei

13. Vassdragsområder

ja

14. Fornminner i sjø

nei

15. Kulturminne/-miljø

ja

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold (forts)
Rødliste arter fauna ved
Taraldrud, Fossekallen ved
Roåsbekken –
Kappelldammen – Langhus
krysningsområde for
hjortevilt

Se pkt 5 …..

3

2

Dagstrekningene nord for
Ski går gjennom
kulturlandskap /kulturmiljø
av nasjonal verdi. Kfr.
Fylkeskommunen rapport
mars 2009.
Funn søkes frigitt av
Akershus Fylkeskommune

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16. Vei, bru, knutepunkt

ja

4

1

Fv 152 Langhusveien
mellom Ski og Langhus i
anleggsperioden.
Ny vei- og kryssutforming
prosjektert i samråd med
SVRØ

17. Østfoldbanen

ja

4

1

Passasjerer må i korte
perioder fraktes med buss.
Godstrafikken forsinkes/
omlegges i perioder

18. Sykehus/-hjem, kirke

nei

19. Brann/politi/sivilforsvar

ja

1

1

Beredskap ved ulykker

20. Kraftforsyning/telenett

ja

2

2

21. Vannforsyning

ja

2

2

22. Hovedvannledning Oslo - Ski

nei

23. Forsvarsområde

nei

24. Tilfluktsrom

nei

25. Område for idrett/lek

nei

26. Park; rekreasjons-område

nei

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Menneskeskapte forhold (forts)
27. Vannområde for friluftsliv

nei

To hovedledninger mellom
Ski og Langhus. Ellers
lokale ledninger med
omleggingsmuligheter

.

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak
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28. Akutt forurensing - drift

ja

29. Permanent forurensning

nei

30. Avløps- og
spillvannsledninger

ja

31. Støy og vibrasjoner; industri

nei

32. Støv og støy; trafikk

ja

33. Støy; andre kilder

nei

34. Forurenset grunn

ja

Se pkt 46

3

2

Spillvannsledning krysser
nord for Kapelldammen,
langsmed Slorabekken, ved
Langhus stasjon. Dyp
spillvannstunnel (gangbar)
vest for Langhus stasjon.

3

1

Dagstrekningen nord for Ski,

4

3

Taralrud, alunskiferdeponi.
Brannområde for
kreosotsviller vest for
Kapelldammen

35. Forurensning i sjø

nei

36. Høyspentlinje (em stråling)

nei

37. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

nei

38. Avfallsbehandling

ja

39. Oljekatastrofeområde

nei

Ikke relevant

2

2

Gjenvinning og avfallsdeponi
(spesialavfall) Regnbuen.

Medfører planen/tiltaket:
40. Fare for akutt forurensning

nei

41. Støy og støv fra trafikk

ja

42. Støy og støv fra andre kilder
- anlegg og drift

nei

43. Forurensning i vann

ja

44. Endring i grunnvannsnivå

ja

45. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

nei

Se pkt 46
4

1

Støyskjerming er innarbeidet
i tiltaket

Se pkt . 46
1

2

Ved tunnelarbeider og store
skjæringer. Tiltak er
innarbeidet

1

4

Toguhell godstrafikk

Sanns.

Kons.

Transport - Er det risiko for:
46. Ulykke med farlig gods

ja

47. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

nei

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Risiko

Kommentar/Tiltak

Menneskeskapte forhold (forts)
Trafikksikkerhet
48. Ulykke i av-/påkjørsler

nei

49. Ulykke med gående/syklende

nei

Tiltaket blir sikret
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50. Andre ulykkespunkter

nei

Andre forhold
51. Sabotasje og
terrorhandlinger:
- er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

ja

1

Tiltaket skiller seg ikke
spesielt ut sammenliknet
med andre infrastrukturtiltak.

5

Terroranslag vil få
katastrofale konsekvenser
- er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

ja

52. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

nei

53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

nei

54. Gruver, sjakter, steintipper

ja

1

5

Ski stasjon

.

4

1

Nedlagte steinbrudd ved
Bjerkås og Roås endres og
sikres som følge av tiltaket.

3

4

Anleggsområdene
representerer fare for
personer uten erfaring.
Svært alvorlige ulykker vil
kunne forekomme.

Spesielle forhold i anleggsperioden
55. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Mulige avbøtende tiltak:
Sikring av anleggsområdene
i hht Byggherreforskriften.
Miljøplan må stille krav til
rutine for overvåkning og
varsling ved hendelser.
56. Beredskap fremkommelighet

nei

57. Kommunaltekniske anlegg.

1

2

Hovedledninger for VA.
Tilpasninger er prosjektert.

58. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

2

3

Behandling og lagring av
sprengstoff og kjemikalier,
maskiner, steinsprang, o.a.

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

ja

3

2

Rigg/anleggsområder.
Idrettsplasser og lysløype
nær påtenkt riggområde.
Skiløype krysser ved
Endsjø. Barneskole med
uteområde Hebekk skole.

3

2

Boring, sprengning, pigging
og spunt. Strukturstøy og
vibrasjoner ved bruk av
TBM.

Hendelse/Situasjon

Risiko

Kommentar/Tiltak

Menneskeskapte forhold (forts)
59. Nærmiljø/Område for
idrett/lek

60. Anleggsstøy, strukturstøy

Redusert aktivitet på natt,
informasjon og varsling.
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61. Rystelser og vibrasjoner

4

3

Rystelser ved forskjæring og
sprengning av tverrsalgstunneler med liten
fjelloverdekning.
Strukturstøy og vibrasjoner
ved bruk av TBM særlig i
områder med liten
fjelloverdekning.
Kortvarig omplassering av
beboere kan bli aktuelt ved
Sloraveien

62. Setninger/grunnvann

2

3

Forundersøkelser,
registreringer av
grunnvannsnivåer og
bygninger i influensområdet.

63. Spredning av fremmede arter

1

2

Tiltak mot spredning av
fremmede biologiske arter
ved massetransport og
lagring er innarbeidet

OPPSUMMERING
De hendelser som er vurdert med høyeste sannsynlighet (3 og 4), eller største konsekvens (3, 4 og 5)
er her kommentert mer utfyllende enn i tabelloversikten foran, både mht sannsynlighet, konsekvens
og tiltak.

Natur- og miljøforhold
Masseras / skred - Hele tiltaksområdet for dagsonen inn mot Ski (gjelder alle alternativer) består av
løsmasse, tildels med kvikkleire. Anleggsperioden er mest kritisk. Risikoen for skred kan forsterkes
av Roåsbekken og Slorabekken som kan få vesentlig øket vannføring ved regnvær og vårsmelting.
Bekkene er i seg selv sårbare i det de er tilførselsbekker til Gjersjøen (drikkevannskilde).
Tiltak:
Stabiliseringstiltak gjennomføres etter geoteknisk vurdering.

Sårbar fauna - På strekningen mellom Kapelldammen og Langhus går viktige trekkveier for
hjortevilt på tvers av Rv 152 og Østfoldbanen.
Tiltak:
Trekkveiene må kartfestes slik at det kan finnes frem til de mest effektive avbøtende tiltak- dvs
viltovergang i f.h.t. Follobanen.
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Kulturminner - Området med dagstrekning mellom Ski Stasjon og Langhus inngår i et
kulturlandskap av nasjonal verdi2. I området er det registrert flere fredete kulturminner.
Tiltak:
Detaljutforming av tiltaket i dette området må gjøres i samarbeid med kulturminnevernmyndigheten i
fylket. Registrering og eventuell utgravning av fornminner.

Menneskeskapte forhold
Vei, bru, bane, knutepunkt - Østfoldbanen må stenges helt i kortere perioder i anleggsperioden.
Tiltak:
Passasjerer vil måtte fraktes med buss i disse periodene, mens godstransporten må foregå på veg eller
bli påført forsinkelser.
Omlegging og anleggstrafikk på Langhusveien
Tiltak:
Ny vei og kryssutforming prosjekteres i samråd med veimyndighet.
Avløps – og spillvannsledninger – Spillvannsledning ved Slorabekken er sårbar for setninger
Tiltak:
Hindre utlekking av tunnellvann ved rask tetting i anleggsfase.
Forurenset grunn - Både i dagsonen ved Taralrud og ved innføring til Ski stasjon vest for
Kapelldammen kommer alternativene i berøring med forurenset grunn.
Tiltak:
Både alunskiferdeponiet ved Taralrud og brannområdet for kreosotsviller ved Kapelldammen må
trolig behandles som spesialavfall.
Støv og støy, nærmiljø og trafikk - Tiltaket og særlig rigg- og anleggsområder i anleggsperioden
kan medføre inngrep i idrettsplasser og lysløype ved Berghagan (Vevelstad), badeplasser ved
Tussetjern og turveitrase til Skimarka.
Tiltak:
Rigg- og anleggsområder må lokaliseres slik at ulempene blir minst mulig.
Ulykke med farlig gods – Uhell med godstrafikk i anleggsfase
Tiltak:
RAMS analyser og tiltak for anleggsperioden.
Sabotasje og terrorhandlinger – Tunneltverrslag og rømningsveier må sikres mot at
uvedkommende får adgang utenifra.

2

”Kulturlandskap i Follo” Akershus fylke 2009
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Tiltak:
I situasjoner med øket beredskap mot terror må det vurderes om det er behov for egne rutiner /ekstra
sikring.
Det finnes nedlagte steinbrudd i området, ved Bjerkås og Endsjø. Det må vurderes om det er behov
for særskilt sikring av disse (tilskuere til anleggsdriften).
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring - I anleggsperioden vil pigging, boring, sprengning
og anleggstrafikk medføre både støybelastninger og støyutslipp. Skoler, barnehager, institusjoner og
boliger vil være utsatt.
Tiltak:
Avbøtende tiltak som skjerming, tidsregulering, vasking/støvbinding må vurderes, rigg- og
anleggsområder må plasseres med tilfredsstillende avstand/skjerming og atkomst i forhold til sårbare
funksjoner.
Transportruter må planlegges slik at de skaper minst konflikt i fht skoleveier og veier mellom
boligområder og leke-/friområder.
Ulykke ved anleggsgjennomføring – i anleggsperioden vil det være risiko for ulykke på anlegget,
eks. ved lagring av sprengstoff, kjemikalier, utslipp til grunn mv.
Tiltak:
Organisering av anleggsdriften er viktigste tiltak mot ulykker, herunder planlegging av anlegget,
implementering av SHA – rutiner på anlegg og rutiner for adferd ved uønskede hendelser.

Rystelser og vibrasjoner – Gjelder områder med liten fjelloverdekning. Strykturstøy kan oppstå i
områder med mindre fjelloverdekning enn 70 meter. Rystelser kan oppstå ved sprenging
Tiltak:
Kartlegging av berggrunnsgeologi og sprekksoner. Informasjon til beboere. Midlertidig omplassering
av beboere etter nærmere vurdering.
Setninger / grunnvann – Sårbare områder langs strekningen er kartlagt. Sprekksoner i fjellet kan
avdekkes under driving av tunnel, og dette kan føre til utlekking av vann.
Tiltak: Fortløpende forinjisering og tetting av fjell i sårbare soner ved driving av tunnel.

KONKLUSJON
Tiltak som anbefales gjennomført i oppsummeringen er av både organisatorisk og fysisk karakter.
Fysiske tiltak som trasekorridorer og plassering av tverrslag, rigg- og anleggsområder er innarbeidet i
reguleringsplan. Spesifikke krav til fysiske tiltak er innarbeidet reguleringsbestemmelsene.
Administrative tiltak mht anleggsgjennomføringen er innarbeidet i miljøoppfølgingsplan for
anleggsfasen. Denne er utarbeidet på grunnlag av denne ROS-analysen og Miljørisikoanalyse for
anleggsfasen (Miljørisikoanalyse UOS-00-A-36082 – Asplan Viak AS).

