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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av
Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har gitt
premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med samordnet
planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 4.9.2017 etter offentlig ettersyn i perioden 10.11.2016 til 10.1.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre planlegging.
Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon. Samtlige
plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring. Det er utarbeidet egne rapporter
for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres som
kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For omtale
av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og Høgkastet,
vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss.
Foreliggende rapport omhandler tema samfunnssikkerhet (risiko- og sårbarhetsanalyse). Rapporten
presenterer foreliggende kunnskap om viktige områder for samfunnssikkerhet, og hvordan tiltaket vil
kunne påvirke forholdene for samfunssikkerhet i utredningsområdet.
Utredningsområdet, som er området som omfattes av utredningen og inngår i analysene, er inndelt i
seks delområder og temarapporten er bygget opp med utgangspunkt i denne inndelingen:







Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien / Hønefoss

I området Kjellerberget – Helgelandsmoen er det to alternative planforslag, ett med kryss på
Helgelandsmoen mellom ny E16 og Gomnesveien og et uten kryss. Også på strekningen
Helgelandsmoen – Prestemoen er det to planalternativer. Det ene har lang bru over hele Mælingen,
mens det andre har fylling i kombinasjon med to bruer. Alle alternativ er utredet og beskrevet på
samme nivå som strekninger der det er kun ett planforslag.

Sandvika 9.2.2018
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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss er det
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3). Det
bemerkes at det i prosjektet er gjennomført en rekke faglige detalj-utredninger som er grunnlag for de
vurderinger som er gjort i ROS-analysen og at det for en del temaer kun er henvist til aktuelle
fagrapporter og ikke analysert temaet i ROS-analysen.
Samfunnssikkerheten i prosjektet er totaltsett dokumentert gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) av planforslaget og gjennom RAMS-analyser for veg- og jernbaneprosjektet. Disse
analysene er til dels overlappende, men har noe ulik tilnærming: ROS-analysen vurderer eksterne
risikofaktorer og om tiltakene medfører risiko for omgivelsene, mens RAMS-analysene vurderer
sikkerhet og andre driftsmessige forhold ved ferdige anlegg.
For ROS-analysen, utført for reguleringsplanen er det gjennomført en innledende fareidentifikasjon og
sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante for de tre
respektive delstrekningene (analyseobjektene) som er benyttet i ROS-analysen, og som samlet sett
utgjør hele planområdet.
De tre strekningene er som følger:




Strekning A – Tunnelstrekning Jong – Sundvollen, jernbane
Strekning B – Fra Sundvollen – Bymoen, veg og bane
Strekning C – Fra Bymoen – Hønefoss, veg og bane

For de delobjektene der det planlegges både veg og bane inngår følgelig begge deler i analysen.
Følgende farer har blitt utredet, delobjektet som det gjelder er benevnt i parentes bak hendelsen:





















Ustabil grunn (strekning A, C)
Skredfare (strekning A, B)
Flom i vassdrag (strekning C)
Ekstremnedbør (strekning B, C)
Skog-/lyngbrann (strekning C)
Ulykke i tunnel (strekning B)
Ulykke i dagsone (strekning B)
Omkjøringsveger (strekning B)
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy anleggsfasen (strekning A, B, C)
Trafikkforhold (strekning A, C)
Brann/eksplosjon ved industrianlegg (strekning A, C)
Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning (strekning C)
Drikkevannskilder (strekning A, B, C)
Transport av farlig gods strekning (A, B, C)
Elektromagnetiske felt (strekning C)
Akutt forurensning (strekning B)
Tekniske installasjoner (strekning B)
Kontaktledningsnett jernbane (strekning B)
Sårbare bygg (strekning A, B, C)
Tilsiktede handlinger (strekning A, B, C)

På et overordnet nivå kan ROS-analysen oppsummeres med følgende;
Naturrisiko, herunder risikofaktorer som er knyttet til den naturgitte tilstanden, fins i stor utbredelse
med ustabile løsmasser på strekningen fra Prestemoen til Hønefoss. Det er planlagt og regulert for
omfattende geotekniske tiltak i dette området, slik at både veg og jernbane og omgivelsene oppnår
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tilfredsstillende sikkerhet mot løsmasseskred. Det er liten og akseptabel risiko for stein- og snøskred
og flom.
For sårbare samfunnsfunksjoner kan anleggsfasen være kritisk. Blant annet framheves risikoen for å
påvirke Holsfjorden som vannforsyningskilde. Her er risikoreduserende tiltak identifisert. Videre er det
risiko for ulempe for helseinstitusjoner nær anlegget. Risikoreduserende tiltak er under vurdering. Det
vil være vesentlig å sikre tilgjengelighet for utrykningskjøretøy i anleggsfase.
For de ferdige anleggene er det generelt bygd inn sikkerhet i hht gjeldende standarder, og fravik er
godkjent av veg- og jernbanemyndighet. Viktige, forutsatte tiltak er rømningsmuligheter fra tunneler,
og omkjøringsmuligheter ved uhell mm på vegnettet.
Samlet for hele strekningen fra Jong til Hønefoss fremstår planområdet, med de tiltak som er
beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.
Særskilte forhold ved de tre strekningene ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er følgende;
For delobjekt A fremsto planområdet som moderat sårbart overfor drikkevannskilder og brann i
trafoanlegg. Det ble derfor utført en risikoanalyse. Analysen viste uakseptabel risiko, og det er formulert
risikoreduserende tiltak.
For delobjekt B fremsto planområdet som svært sårbart for fremkommelighet for utrykningskjøretøy
anleggsfasen. Det ble derfor utført en risikoanalyse. Analysen viste uakseptabel risiko, og det er
formulert risikoreduserende tiltak.
For delobjekt C fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods. Det ble derfor
utført en risikoanalyse. Analysen viste akseptabel risiko, men det er likevel identifisert aktuelle
risikoreduserende tiltak. Området knyttet til Hønefoss stasjon og Røyse ble vurdert som svært sårbart
for fremkommelighet for utrykningsetatene i anleggsperioden. Det er derfor utført en risikoanalyse som
viste uakseptabel risiko og det er identifisert risikoreduserende tiltak.
Samlet for alle delobjektene og hele strekningen fra Jong til Hønefoss (bane)/ Høgkastet – Hønefoss
(veg) fremstår planområdet, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.
Det er gjennom fareidentifikasjon, sårbarhetsvurdering for alle delobjektene og de gjennomførte
risikoanalysene, identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre
for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet i konklusjonen og må
følges opp i det videre arbeidet.
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1 INNLEDNING

Plan- og bygningsloven |2| stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROSanalyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal
planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta
en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud,
som er nødvendig for å avverge skade og tap."
Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det
aktuelle planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med
fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen.
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging.

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen:







ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse.
Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Analysen omfatter farer for tredjeperson, stabilitet og materielle verdier.
Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet.
Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle
forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.
Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser.

Analysen er utarbeidet av NAA AS på oppdrag for Bane NOR og Statens vegvesen. I forbindelse med
analysen er det avholdt to arbeidsmøter. Fokus på møtene var gjennomgang og diskusjon av
innledende farekartlegging og avdekking av sårbare områder. Det ble sendt ut et møtegrunnlag til
deltakerne før møte og dette ble diskutert og supplert i møtene.
Deltakerne på de to møtene og fokuset var;
Møte 1, 05.04.17, tunnelene
Navn

Virksomhet/ organisasjon

Bjørn Erik Pedersen

Bærum kommune (natur)

Helle Frodahl

Bærum kommune (VA)

Tom Linderud

Bærum kommune

Simen Hemstad

Bærum kommune
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Møte 1, 05.04.17, tunnelene
Navn

Virksomhet/ organisasjon

John-Morten Landrø

Hole kommune

Hilde Bendz

Hole kommune

Steffen H. Wolff

Fylkesmannen i Buskerud

Svein-Ove Pettersen

Buskerud fylkeskommune

Tollef Buttingsrud

Ringerike brann- og redningstjeneste

Jesper L. Sørensen

Ambulansetjenesten Vestre Viken HF

Heidi Mathea Henriksen

NVE

Tor Nilsen

Bane NOR

Vidar Tveiten

Bane NOR

Marit K. Bjørke

Bane NOR

Lise Backer

Bane NOR

Nina Rongved

Bane NOR

Harald Kvifte (møteleder)

NAA

Kevin H. Medby

NAA

Anine Jensen

NAA

Møte 2, 19.04.17, Dagsone
Navn

Virksomhet/ organisasjon

Ole Einar Gulbrandsen

Ringerike kommune

Morten Fagerås

Ringerike kommune

Mathilde Høglund

Ringerike kommune

Hilde Bendz

Hole kommune

John Morten Landrø

Hole kommune

Svein Ove Pettersen

Buskerud fylkeskommune

Miriam Geitz

Fylkesmannen i Buskerud

Tollef Buttinsrud

Ringerike brann- og redningstjeneste

Jesper L. Sørensen

Ambulansetjenesten Vestre Viken HF

Morten Ask

Statens vegvesen

Marit K. Bjørke

Bane NOR

Vidar Tveiten

Bane NOR

Miriam Geitz

Bane NOR

Ivar Olsen

Bane NOR

Gørild M. Kristiansen

Bane NOR

Vidar Rolfsrud

Bane NOR
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Møte 2, 19.04.17, Dagsone
Navn

Virksomhet/ organisasjon

Börje Karlsson

Bane NOR

Jørgen Bryn Henriksen

NAA

Harald Kvifte

NAA

Kevin H. Medby (møteleder)

NAA

Møtedeltakerne fikk i etterkant av møtene tilsendt et rapportutkast, som oppsummerte diskusjonene i
arbeidsmøtene. De fikk muligheten til å komme med kommentarer og innspill. Disse er innarbeidet i
rapporten som den foreligger.
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Jernbanetunnel og servicetunnel
Det planlegges jernbanetunnel med dobbeltspor og parallell rømnings- og servicetunnel fra Jong til
Sundvollen.
Tunnelene går fra avgreining fra Askerbanen på Jong i kurve mot nord under Tanumåsen. Deretter
mot Holo og nordover, før de går inn i kurve vestover mot Sundvollen. Avgreining fra Askerbanen skjer
i berg inne i Tanumtunnelen og synlige tiltak i dagen er kun i forbindelse med atkomsttunneler,
riggområder og massehåndtering.
Atkomsttunneler og riggområder
Det planlegges 7 atkomsttunneler for driving av tunnelene, transport av masser og byggematerialer,
samt for permanent drift. Ved atkomsttunnelene etableres midlertidige rigg- og anleggsområder. Fra
tunneldriften tas det ut ca. 4,6 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelene.
Riggområdene ved atkomsttunnelene vil omfatte nødvendige fasiliteter for tunneldriften og drift av
anlegget for øvrig, herunder blant annet lagring av anleggsutstyr, verkstedhaller, mellomlagring av
masser, kontor/boligrigger mv.
Riggområder som ikke reguleres til annen permanent bruk, istandsettes til tidligere bruk og
arealformål etter gjennomføring av anlegget.
Atkomsttunneler som bygges for permanent drift
Atkomsttunneler ved Jong, Reverud, Avtjerna og Sundvollen blir permanente atkomster til
hovedtunnelen med tilhørende atkomst fra offentlig veg, parkering og tunnelportaler.
Ved Jong planlegges permanent atkomstveg fra Lars Jongs vei til fire trafoer som plasseres inn i en
skjæring langs med Lars Jongs vei og ved siden av atkomsttunnel. Tunnelportal får lukket port og det
planlegges bygd forstøtningsmur i bakkant av trafoer inn i skråning. Atkomsttunnelen er permanent
rømningsveg. Riggområdet størrelse er på ca. 70 dekar. Det planlegges anleggsatkomst fra
Slependveien sør for Jongsalléen.

Figur 1 Illustrasjon av riggområde Jong. Utsnittet viser reguleringsplanens formålsflater over
eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets planlagte avgrensning. Brun formålsflate
viser permanent banegrunn. Kryss mellom Tanumveien og Slependveien nede til høyre,
idrettsanleggene på Bjørnegård og Bjørnegård skole sentralt i bildet.
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Ved Reverud planlegges det riggområde på ca. 30 daa. For å unngå kryssing mellom gang- og
sykkeltrafikk og anleggstrafikk, planlegges ny gang- og sykkelveg langs Tanumveien mellom busstopp
på Reverud og Reverudåsen. Atkomsttunnel på Reverud får permanent atkomst fra Tanumveien. Det
planlegges uttak av ca. 0,5 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelen.

Figur 2 Illustrasjon av atkomsttunnel og riggområde på Åsjordet ved Reverud. Utsnittet viser
reguleringsplanens formålsflater over eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets
planlagte avgrensning. Brun formålsflate viser permanent banegrunn. Tanumveien øst-vest i sør.
Rigg- og anleggsområde ved atkomsttunnel er markert med rød linje.
Ved Avtjerna reguleres to alternative, permanente atkomsttunneler med tilhørende riggområder for
drift av tunnel. Utenfor tunnelportalen planlegges et ca. 500 m² stort område som beredskapsplass for
jernbanetunnelen, samt feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til beredskapsplassen.
Riggområdet for tunneldriften er ca. 15 daa, men dette inngår i et større sammenhengende rigg- og
anleggsområde på ca. 780 dekar som inkluderer arealer for midlertidig og permanent lagring av
masser, produksjon av byggeråstoff og knusing av stein.
Permanent atkomsttunnel på Sundvollen omtales nærmere under kapittel 2.3.
Atkomsttunneler som lukkes etter anleggsperioden
Atkomsttunnelene ved Kattås, Rustan og Høgås er ikke driftsatkomster inn i hovedtunnel, og lukkes
etter anleggsperioden.
Ved Kattås, vest for Ringiåsen, planlegges midlertidig atkomsttunnel med tilhørende riggområde på
ca. 25 daa. Skogsterrenget fylles opp ved etablering av riggområdet. Anleggsområdet legges over
bekkeløp (Skvallerbekken) og denne krysses av anleggsatkomst. Bekken åpnes igjen ved avslutning
av anlegget. Turveg langs Vestmarkveien holdes åpen i anleggsperioden.
Ved Rustan planlegges midlertidig atkomsttunnel mellom gårdene Søndre Ulbråten og Bakken. Det
planlegges permanent atkomstveg inn til portal og atkomstport inn i tunnel for drift av trafoer plassert i
tunnel nær tunnelpåhugg. Et riggområde på ca. 30 daa planlegges delvis på dyrka mark og delvis ved
at en kolle fjernes. Arealet opparbeides til landbruksformål etter anleggsdrift. Atkomst til
gårdsbebyggelse på Bakken legges om permanent over atkomsttunnel.
Ved Høgås planlegges midlertidig atkomsttunnel og riggområde i området sør for eksisterende
skytebane. Atkomstveg i Nordlandsdalen fra E16 frem til skytebanen ved Høgås oppgraderes
permanent og flyttes noe inn mot skytebanen. Tilkomst til skytebanen skal opprettholdes i
anleggsperioden. Riggområdet har et areal på ca. 25 dekar.
Masselagring
Masselagringsområder tilpasses omkringliggende landskap, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig
arealbruk etter gjennomføring av fylling.
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Masselager Brenna
Det planlegges masselager på Brenna, beliggende inn mot markagrensa. Beregnet fyllingsvolum er
ca. 600 000 m³. Terrenget i området faller mot vest og nord, fra ca. kote +260 meter i sørøst til ca.
kote +225 meter i sørvest. Atkomst til masselagringsområdet planlegges via Brenna gårdsvei, som
må oppgraderes og utvides. Maksimal fyllingshøyde er kote +260 og den illustrerte fyllingen har en
maksimal høyde på oppfylling av terreng på ca. 25 meter. Areal avsatt til masselagringsområde med
tilhørende funksjoner er ca. 92 daa.
Masselager Avtjerna
Innenfor området planlegges det permanent masselager. Området er delt inn i fire delområder. Den
totale utstrekningen av området er ca. 780 daa. Skogsterrenget i området er skrånende ned mot
sørvest mellom dagens E16 og et markert sprang i terrenget mot nordøst. Området har antatt samlet
kapasitet på 6,4 millioner m³ masser for permanent lagring og gjenvinning, fordelt på fire delområder
som vist i figur 4.7:
- Delområde 1: Maksimal fyllingshøyde kote +343 meter, fyllingsvolum ca. 200 000 m³.
- Delområde 2: Maksimal fyllingshøyde kote +353 meter, fyllingsvolum ca. 2 000 000 m³.
- Delområde 3: Maksimal fyllingshøyde kote +330 meter, fyllingsvolum ca. 1 700 000 m³.
- Delområde 4: Maksimal fyllingshøyde kote +352 meter, fyllingsvolum ca. 2 500 000 m³.
Fyllingshøyde over dagens terreng er inntil ca. 40 meter på illustrasjonen i figur 4. Dette gjelder
innenfor delområde 2 og 4.

1
2

3

4

Figur 3 Illustrasjon av mulig utforming av masselager ved Lorangmyr/Avtjerna. Planlagt E16 BjørumSkaret går inn i tunnel nederst i bildet. Regulert område til masselager omfatter det røde arealet rundt
fyllingsområdene som fremgår av figuren, mens de fire grønne områdene illustrerer oppfylt terreng.
Illustrerte fyllingsvolumer innebærer oppfylling av terreng med 6,4 millioner m³ lagrede masser
Masselager Brakamyr
På Brakamyr, nordvest for tettbebyggelsen på Sollihøgda, planlegges et masselagringsområde med
kapasitet på ca. 500 000 m³. Store deler av området er disponert til masselagringsområde i
Kommunedelplan for Sollihøgda, vedtatt av Hole kommune 3. april 2017.
Terrenget i området ligger i hovedsak mellom kote+ 280 og 320, og danner et daldrag mot sørvest.
Anleggsområdet har et areal på ca. 120 dekar og omfatter masselagring og arealer til vannhåndtering.
Der er planlagt med en maksimal fyllingshøyde opp til kote +330 meter.
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Masselager Nordlandsdalen
Utenfor Markagrensen, langs atkomstveg til Høgås, planlegges permanent masselager i daldraget.
Oppfyllingen berører Nordlandsbekken, som må legges om øst for masselagringsområdet eller over
masselagringsområdet. Beregnet fyllingsvolum ca. 850 000 m³ over et areal på ca. 65 dekar.
Maksimal fyllingshøyde er kote +370 meter.

Veg
Ny E16 ligger på terreng fra Høgkastet til Rørvik, og ligger delvis på innsiden av dagens E16. Mellom
Elstangen og Rørvik planlegges nytt toplanskryss med kobling til eksisterende fylkesveg 155
Utstranda og eksisterende E16 mot Sundvollen. Løsningen medfører en del bergskjæringer på
østsiden av E16. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til kryss.
Reguleringsplanen omfatter også utfylling ut i Tyrifjorden og etablering av ny strandlinje fra Elstangen
og forbi landkar for ny bru over Kroksund. Strandlinja etter utfylling flyttes mellom ca. 20 og 80 meter
ut i vann mellom Elstangen og Rørvik og omfatter fylling av ca. 300.000 m² masser.

Figur 4 Illustrasjon av kryssområde ved Elstangen og kryssing med E16 over Kroksund. Det reguleres
planskilt kryss med tilkobling til fv.155. Strandsonen mellom Elstangen og Rørvik fylles ut og tilpasses
landskapet. I bakgrunnen Sundvollen og ny jernbanebru over Kroksund.
Det planlegges overgangsbruer over ny E16 ved Elstangen for gang- og sykkeltrafikk mellom fv. 155
Utstranda og dagens E16, og mellom fv. 155 og Klokkerbråtan.
Fra Rørvik over Kroksund til Pilevika planlegges en motorvegbru på ca. 640 meter lengde.
Fra Pilevika ligger ny E16 nedsenket i terrenget i en kort dagstrekning fram mot Rudsøgarden, hvor
det blir påhugg for tunnelene. Mot Hole bo- og rehabiliteringssenter planlegges det terrengvoll for å
redusere støy mot bebyggelsen.
Lokale veger og atkomster
Det planlegges tre nye rundkjøringer på eksisterende E16 gjennom Sundvollen. På deler av
strekningen legges vegen om i eksisterende trasé i forbindelse med etablering av rundkjøringene. De
nye rundkjøringene har følgende funksjon:
- Rundkjøring ved Tyriheim med vegarm til ny atkomstveg til Klokkerbråtan, atkomsttunnel til
jernbanetunnel og eventuell fremtidig tilknytning mot Sundvollen oppvekstsenter.
- Rundkjøring og T-kryss for atkomst til kollektivknutepunkt (øvre nivå på Sundvollen stasjon)
- Rundkjøring Sundvollenkrysset (kryss mellom E16 og Åsaveien) for atkomst til midtre og
nedre nivå av stasjonsområdet.
Eksisterende kjøreatkomst til Klokkerbråtan avskjæres av ny løsning for E16 og motorvegkryss. Ny
atkomstveg planlegges delvis i traséen til dagens gang- og sykkelveg mot Sundvollen oppvekstsenter
og øst for Tyriheim.
Store deler av gang- og sykkelvegnettet i området berøres av tiltaket og planlegges bygget om.
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Bane
Ringeriksbanen krysser under eksisterende E16 i betongkulvert og går i rett linje i bru over Kroksund
parallelt med dagens E16, ca. 70 meter sørvest for denne. Plattformer til Sundvollen stasjon
planlegges på brua og det fylles ut for senere tettstedsutvikling i tilknytning til stasjonen. Banen går inn
i ny tunnel gjennom Kroksundåsen vest for Tangenveien.
Det planlegges permanent atkomsttunnel øst for Tyriheim. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungere
som rømningsveg fra jernbanetunnelen, samt atkomst for drift og vedlikehold av tunnel.
Det planlegges permanent atkomsttunnel med tilhørende riggområde og atkomst til dagens E16 via ny
rundkjøring ved Tyriheim mellom Sundvollen og Rørvik, samt eventuell midlertidig atkomsttunnel
under dagens E16. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungeres som rømningsveg fra jernbanetunnelen.
Midlertidige anlegg og riggområder tilbakeføres til opprinnelig arealformål.
Sundvollen stasjon
Sundvollen stasjon er planlagt med to sidestilte plattformer med lengde på 350 meter. Stasjonen
etableres med atkomster fra Holeveien, Sundøya og via trappehus sentralt langs plattformene. De to
østlige atkomstene får heis til plattform. Plattformene planlegges på bru over utfylt område og vann til
sør for Sundøya i Kroksundet. Det tilrettelegges for parkering for personbiler og sykler, oppstilling for
buss og drosje og av- og påstigningssone for personbil. Stasjonen planlegges som evakueringspunkt
for tunnelene på begge sider av Kroksund.
På øvre nivå og parallelt med Holeveien planlegges et kollektivknutepunkt som får atkomster fra
Holeveien og knytter sammen Sundvollen stasjon og Holeveien. Området opparbeides som et
knutepunkt og byttepunkt mellom ulike reisemidler.
Reguleringsplanen omfatter regulering av ca. 190 daa nytt landareal ved utfylling i sjø på Sundvollen,
samt ytterligere utfylling i sjø under vann med skråninger og eventuelle motfyllinger. Reguleringen av
utfylling i Kroksund angir en maksimal utbredelse av fyllingen som er planlagt etablert.
Det fylles opp til kote +66 med tilpasning mot vassdrag. Terrenget på tilgrensende arealer på land kan
heves/fylles opp. Etter utfylling vil arealet få en opparbeiding med etablering av funksjoner nødvendig
for stasjonen, herunder parkering og atkomster, samt for senere tettstedsutvikling. Fyllingen planeres
og vegeteres midlertidig. Fyllingsfront ferdigstilles permanent og utformes med en slak og varierende
helning som gir god tilgjengelighet til vannet. Det planlegges turveg gjennom området. Kleivbekken
legges om i dagen gjennom området.

Figur 5 Illustrasjon av stasjon, jernbanebru over Kroksund og mulig utfylling for stasjon og
tettstedsutvikling på Sundvollen. Stasjonsbygg og kollektivknutepunkt er til venstre i illustrasjonen.
Dagens E16 krysser over Kroksund parallelt med ny jernbanebru. Utfylling ved stasjonen planeres og
vegeteres i påvente av senere tettstedsutvikling.
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Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav om detaljregulering for områder på fylling avsatt til
tettstedsutvikling. Etter vedtak av detaljreguleringsplan skal arealbruken ha hovedvekt på bolig med
tilhørende tjenestetilbud og fellesfunksjoner.
Midlertidige anlegg
Det er planlagt større riggområder ved Rørvik (ca. 20 daa.), Tyriheim (ca. 40 daa.), Sundøya (ca. 9
daa), Kroksund (ca. 10 daa.) og Rudsøgarden (ca. 50 daa).

Figur 6 Illustrasjon av riggområder i Sundvollen-Kroksundområdet. Avgrensning av riggområdene er
vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
I tillegg til disse riggområdene på land, vil det innenfor arealer som er omfattet av reguleringsplanen
være aktiviteter knyttet til bygging av vegbru og utfylling i sjø, bygging av jernbanebru, bygging av
stasjon og etablering av stasjonsområde, utfylling for stasjonsområde, driving av jernbanetunneler og
uttransport av masser, driving av vegtunneler og uttransport av masser, omlegging av eksisterende
veger mv. Aktiviteter vil i stor grad foregå parallelt.
I anleggsperioden vil det være anleggstrafikk på vegnettet, særlig på eksisterende E16. Masser
transporteres inn i området, ut fra området og gjennom området på eksisterende E16. E16 vil legges
om midlertidig og permanent, både ved bygging av rundkjøringer, ved flytting av vegbane for
omlegging av gang- og sykkelveg langs vegen, ved etablering av åpen byggegrop for
jernbanetunnelen Jong-Sundvollen inn mot stasjonsområdet og for arbeider knyttet til bygging av ny
E16 og kryss.
Trafikksikre gang- og sykkelforbindelser mellom Klokkerbråtan og Sundvollen oppvekstsenter, samt
langs eksisterende E16 og mot fv. 155 Utstranda skal opprettholdes gjennom anleggsperioden.

Veg
Det planlegges to tofelts tunneler mellom Rudsøgarden og Kjellerberget. Vegtunnelene krysser en
sone med liten bergoverdekning ved Smiujordet og en sone med manglende bergoverdekning ved
Viksenga. På Viksenga planlegges vegtunnelene som betongtunneler i løsmasser. Veglinja er
tilpasset for å unngå dyprenne (område med tykke løsmasser) ved Smiujordet. Vegtunnelene blir ca.
3,2 km lange.
Det planlegges atkomsttunnel for tunneldriving og uttransport av masser ved Rønningen.
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Lokale veger og atkomster
Kjøreatkomsten til Hole bo- og rehabiliteringssenter (Rudsøgardsveien) brytes ved tunnelpåhugget for
jernbanetunnelen. Til erstatning planlegges en ny veg på ca. 1,3 km fra Paddevika til Rudsøgarden for
massetransport fra tunneldriving og permanent atkomst til Hole bo- og rehabiliteringssenter. I
Paddevika planlegges det kryss på eksisterende E16 med rundkjøring.
Bane
Banen går inn i en dobbeltsportunnel ved Kroksund og kommer opp i dagen på parallelt med ny E16
ved Kjellerberget. Banetunnelen blir ca. 3,2 km lang.
Tunnelen krysser tre soner med liten eller manglende bergoverdekning, ved Øverjordet etter
Kroksund, ved Smiujordet, og ved Viksenga. Ved Smiujordet og Viksenga er det planlagt
betongtunneler i løsmasser.
Over Smiujordet vil taket på betongtunnelen ligge delvis over eksisterende terreng, og fremtidig
terreng heves med inntil ca. 3,5 meter midt på jordet for å muliggjøre dyrking over tunnel. Tunnelen
overdekkes med ca. 2 meter jord og andre løsmasser.

Figur 7 Oversikt over tunnelstrekningene mellom Rudsøgarden/Kroksund og Kjellerberget. Veg og
bane danner en felles trasé fra Viksenga og vestover. Vegtunnelene er øverst i illustrasjonen.
Det planlegges rømningsveger via atkomsttunneler ved Øverjordet, ved Smiujordet og ved
Løkenmoen barnehage. Rømningsveger for banetunnel får atkomst fra offentlig veg.
Midlertidige anlegg
Anleggsarbeider vil først og fremst være knyttet til store byggegroper for bygging av betongtunneler i
løsmasser over Smiujordet og Viksenga, samt til atkomsttunneler til jernbanetunnel ved Øverjordet og
Rønningen. Det planlagte riggområdet ved Smiujordet er ca. 130 dekar, ved Viksenga ca. 125 dekar.
Ved Smiujordet etableres en byggegrop for bane som er ca. 410 meter lang og 10-15 meter dyp for
bygging av betongtunnel. Ved Viksenga etableres felles eller separate byggegroper for veg og bane
på ca. 300 meters lengde og inntil 20 meters dybde. Løsmasser mellomlagres innenfor
anleggsområdet og fylles tilbake over tunnel ved reetablering av terreng.
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Figur 8 Illustrasjon av riggområder på tunnelstrekningen Kroksund-Kjellerberget. Avgrensning av
riggområdene er vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
Fra tunneler for veg og bane tas det ut til sammen ca. 0,9 mill. m³ faste masser. For vegtunnelene er
hovedmengden av masse planlagt transportert ut ved tunnelpåhugg på Rudsøgarden og via
midlertidig atkomsttunnel som planlegges ved Rønningen. For banetunnelene er hovedmengden av
masse planlagt transportert ut via atkomsttunnel ved Øverjordet og via åpen byggegrop ved
Smiujordet. Overskuddsmasser er planlagt transportert til E16 via ny veg til Paddevika, via
Gamleveien ved Viksenga og ut på Røyseveien, via Røyseveien ved Viksenga og via Selteveien.
Gamleveien planlegges ikke brukt til tyngre anleggstrafikk, bortsett fra en liten strekning ved Vik som
vil være atkomstveg til rigg- og anleggsområdet på Smiujordet. På denne delen planlegges det tidlig i
anleggsperioden etablert fortau. Det planlegges midlertidig anleggsveg inn til riggområde ved
Øverjordet direkte fra ny veg mot Paddevika. Gamleveien opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden. Det gjennomføres midlertidige
trafikksikkerhetstiltak i krysset mellom Gamleveien og ny veg mot Paddevika.

Felles trasé for veg og bane
Tunnelene under Vik avsluttes så tett på den vertikale bergveggen i Kjellerberget som mulig.
Selteveien trekkes nordover fra Kjellerberget i forhold til dagens beliggenhet og legges i kulvert under
ny E16 og bane. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i området.
Over Bymoen ligger veg og bane vekslende på fyllinger og i skjæringer. Skjæringene blir dels
kombinerte berg- og løsmasseskjæringer og dels rene løsmasseskjæringer. Det planlegges en
overgangsbru for turbruk om sommeren og kjøring av skiløyper om vinteren. Turløyper knyttes til
eksisterende traséer. Turløype ved Jørgen Moes vei legges på sørsiden av omlagt trasé for vegen.
Fra Jørgen Moes vei, over Mosmoen og Helgelandsmoen ligger traséen på fylling og på bru.
Ny E16 og jernbanen går på bruer over Jørgen Moes vei. Tidligere massetak, der det i dag er etablert
en gjenbruksstasjon, gjenfylles med overskuddsmasser opp til tilgrensende terreng.
På hele strekningen mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen planlegges en ca. 2,3 meter høy voll
mellom veg og bane. Tilsvarende voller er plassert på ytterside av veg og bane. Vollen skal tjene som
sikkerhetsbuffer, til snøopplag og støydemper. På toppen av midtvollen planlegges en
blendingsskjerm for å forhindre blending mellom tog og trafikk på E16.
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To planalternativer for Helgelandsmoen vegkryss
På Helgelandsmoen er det to planalternativer for fv. 158 Gomnesveien og E16:
 Planalternativ Helgelandsmoen A: Fullt motorvegkryss mellom E16 og fylkesvegen
 Planalternativ Helgelandsmoen B: Gomnesveien føres under E16 og Ringeriksbanen uten
tilkobling med kryss

Figur 9 Illustrasjon av planalternativer med og uten vegkryss på Helgelandsmoen. Boligbebyggelse
ved Sandby i nedre venstre hjørne. Helgelandsmoen næringspark sentralt i bildet til høyre.
Lokale veger og atkomster
Selteveien legges om ved portalene i Kjellerberget. I dette området flyttes vegen ca. 30 meter
nordover og senkes under E16 og bane. Øvrig del av Selteveien frem til eksisterende E16 ved
Steinssletta utvides permanent og den planlegges med gang- og sykkelveg. Vegbredde med gang- og
sykkelveg planlegges med bredde 10,5 meter. For å unngå unødig inngrep i Seltebekken og
naboeiendommer må veglinja legges marginalt om. Det reguleres rundkjøring på eksisterende E16
ved kryss med Selteveien.
E16 og jernbane krysser på bru over Jørgen Moes vei, som må legges om. Vegen flyttes ca. 60 meter
nordover, krysser under bru for E16 og bane, og tilkobles Svingerudveien i nytt kryss. Det
tilrettelegges for turveg/skiløype, bekk og viltkrysning under bruene for E16 og bane.
Svingerudveien legges om fra krysset med Jørgen Moes vei og nordover, da E16/jernbane avskjærer
denne flere steder. Det planlegges ny atkomstveg fra Gomnesveien til området vest for linja ved
Helgelandsmoen næringspark. I tillegg planlegges ny gang- og sykkelveg mot Munchs vei.
Atkomst til landbrukseiendommer øst for traséen over Bymoen og Mosmoen som avskjæres av ny veg
og bane sikres gjennom planens bestemmelser til planformål langs banen.
Midlertidige anlegg
Fra Kjellerberget til Helgelandsmoen er det et sammenhengende anleggsbelte i dagen knyttet til
bygging av felles trasé for veg og bane. Korridoren har en generell bredde på ca. 150-200 meter, og
rommer areal for bygging av veg og bane, samt anleggsbelte på hver side av dette for mellomlagring
av masser og generell anleggsdrift. I tillegg er det avsatt areal for riggområder for mer permanente
riggfunksjoner på Bymoen (areal ca. 110 daa.), ved Jørgen Moes vei (ca. 5 daa.), og ved
Helgelandsmoen (ca. 90 daa.).
Stein til bygging av anlegget er i hovedsak planlagt transportert inn Gomnesveien til Helgelandsmoen,
og derifra videre i linja mot sør og nord. I tillegg vil det transporteres stein inn Selteveien og fra
tunnelbygging mellom Kroksund og Kjellerberget. Det er behov for å utvide og forsterke Selteveien før
denne kan nyttes til massetransport, og det etableres løsning for gående og syklende.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

ROS-analyse reguleringsplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 74
FRE-00-A-26110
02A
09.02.2017

Figur 10 Illustrasjon av riggområde ved Bymoen og ved Helgelandsmoen. Reguleringsplanens
formålsflater er vist i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.

Veger som krysser linja planlegges holdt åpne for trafikk i anleggsperioden, dette omfatter Selteveien,
Jørgen Moes vei og Busundveien. Stenging av vegene er aktuelt i kortere perioder ved
trafikkomlegging, støp av bruer mv.
Overgangsbru på Bymoen planlegges bygd tidlig i anleggsfasen for å opprettholde kryssingsmulighet
øst-vest over Bymoen i anleggsperioden.

Veg og bane ligger på fylling over Helgelandsmoen etter kryssing av Gomnesveien. Strekningen
Gomnesveien–Prestemoen er ca. 2,6 kilometer lang.
To planalternativer for kryssing av Mælingen
For kryssing av Storelva og Mælingen planlegges lange bruer for veg og bane fra Helgelandsmoen
over Mælingen til Prestemoen. Det foreligger to planalternativer:
 Planalternativ Mælingen A: Tre parallelle ca. 1800 meter lange bruer
 Planalternativ Mælingen B: Deler av traséen ligger på en 600 meter lang fylling over
Mælingen.
Hovedforskjellen mellom de to planalternativene er bruenes lengde over Mælingen. Alternativet med
lange sammenhengende bruer er planlagt med en høyere linjeføring over Storelva og deler av
Mælingen enn alternativet med kortere bruer og fylling, og fyllingsalternativet har derfor en brattere
linjeføring opp mot Prestemoen. Begge alternativene over Mælingen kan kobles til begge alternativ
med og uten kryss på Helgelandsmoen vist i figur 10.
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Figur 11 Illustrasjon av planalternativ Mælingen A, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant.

Figur 12 Illustrasjon av planalternativ Mælingen B, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i øvre
høyre bildekant.
Ved etablering av veg og bane på fylling over Mælingen (alternativ Mælingen B) er det nødvendig med
geotekniske tiltak som blant annet omfatter motfyllinger for å stabilisere fylling for veg og jernbane. Det
er også nødvendig med tiltak for å opprettholde nivå på overflatevann som strømmer fra Storelva til
Synneren ved flom. Nord for fyllingen for veg og bane, over sørlige del av Mælingen, planlegges en
flomkanal i 60 meters bredde mellom Storelva og inn mot Synneren naturreservat. Terrenget senkes
ned til kote 65,1 i øst og med jevnt fall til kote 64,9 i vest. Det nedsenkede terrenget vil være utsatt for
flom.
I begge planalternativene kan traséen føres over Storelva på bruer med pilarer i elva, eventuelt med
lange spenn uten pilarer i elva. Bruene planlegges med minimum 5,4 meter frihøyde over
normalvannstand i Storelva. Frihøyden opprettholdes over minimum 1/3 av elvebredden.
Over Prestemoen ligger veg og bane i felles trasé i skjæring og delvis på fylling.
Lokale veger og atkomster
Busundveien legges om og flyttes noe nordover i området hvor E16 og Ringeriksbanen krysser vegen.
Vegen føres på bru over E16/jernbane. Det planlegges nytt T-kryss mot rv. 35. Det planlegges gangog sykkelveg mellom rv.35 og frem til midlertidig masselagringsområde i eksisterende sandtak sørøst
på Prestemoen.
Det lokale vegsystemet på Mælingen legges om. Kommunal veg legges inn mot linja øst for bane for å
gi bedre arrondering for gjenværende landbruksområder.
Midlertidige anlegg
Over Storelva og Mælingen vil det i begge planalternativer foregå omfattende og langvarige arbeider
med fundamentering (peling) av bruer før bygging av selve brukonstruksjonene starter. Matjord og
undergrunnsjord som fjernes for gjennomføring av anlegg transporteres ut av området for
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mellomlagring på flomsikkert område og delvis permanent bruk utenfor Mælingen. I planalternativ B
(med 600 meter fylling over Mælingen) vil det foregå mer omfattende massearbeider med innkjøring
av stein til fylling. Det transporteres det inn store mengder betong og stål i området for å bygge
bruene.
Det planlegges større, sammenhengende riggområder på Mælingen (ca. 60 daa.) og på Prestemoen
(ca. 56 daa.). Eksisterende sandtak på Prestemoen planlegges nyttet til midlertidig masselagring.
Over Prestemoen frem til Korsdalen føres veg og bane frem i et ca. 150-200 meter bredt anleggsbelte
som rommer areal for bygging av veg og bane, samt et anleggsbelte på hver side av dette for generell
anleggsdrift.

Figur 13 Illustrasjon av riggområder på Prestemoen. Et større riggområde planlegges i linja på
Prestemoen, og midlertidig masselager planlegges i eksisterende sandtak. Reguleringsplanens
formålsflater er illustrert i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.
Busundveien mellom kryss med rv.35 og avkjørsel til Mælingen planlegges forsterket for
massetransport. Det planlegges midlertidig rundkjøring i kryss med rv.35. Kommunal veg og felles veg
på Mælingen legges delvis om og forsterkes for anleggstrafikk.
Langs Busundveien planlegges det bygd gang- og sykkelveg tidlig i anleggsperioden for å separere
gang- og sykkeltrafikken fra tyngre anleggstrafikk.

Felles trasé veg og bane Korsdalen-Styggedal
Fra Korsdalen til nytt kryss i Styggedal er det ca. 1,6 kilometer. Traséen føres på bru over Korsdalen
og videre i skjæring og fylling gjennom ravinelandskapet opp til Styggedal. Brua er ca. 130 meter lang
og vil fungere som en faunapassasje ved at vilt kan passere under. Korsdalsbekken passerer under
brua. Ved Korsdalen gjennomføres det planering og utfylling av terreng for grunnstabilisering.
Det planlegges et motorvegkryss i Styggedal. Krysset er planlagt med en oval rundkjøring over ny E16
med kobling til rv. 35, Askveien og dagens E16. Rv. 35 føres over jernbane og ny E16 med omlegging
i eksisterende trasé. Krysset mellom dagens E16 og Askveien legges om. Det planlegges kulvert for
Randsfjordbanen under Ringeriksbanen og E16, og Randsfjordbanen legges noe om vest for krysset.
Ved Styggedalskrysset er det avsatt areal til etablering av et vegserviceanlegg. Arealet i planen er
totalt 60 daa fordelt på to områder; vest og øst for krysset.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

ROS-analyse reguleringsplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

23 av 74
FRE-00-A-26110
02A
09.02.2017

Lokale veger og atkomster
Eksisterende E16 stenges nord for Askveien.
Det planlegges ny gang- og sykkelveg gjennom kryssområdet mellom Askveien ved Styggedal og
Askveien ved Dalssvingen. Videre er tidligere regulert gang- og sykkelvegtrasé langs rv.35 medtatt i
reguleringsplanen frem til Snyta, og kobles der sammen med ny gang- og sykkelveg langs
Busundveien.
Ny atkomst til gårder vest for dagens E16 i Styggedal, kombinert med gang- og sykkelveg, føres fra
nytt kryss med rv.35, under nye bruer for E16 og jernbane, for videre forgreining på eksisterende
gårdsveger. Dalsvingen legges om og blir ny samleatkomst for bebyggelsen ved Dal.
I planforslaget er det medtatt nødvendig areal til bygging av ny bru over Randsfjordbanen til Pålsgård.
Landbruksatkomst til landbrukseiendommer nordvest for Styggedal sikres gjennom bestemmelser til
regulert landbruksformål fra Pålsgård og nordover på vestsiden av Randsfjordbanen.

Figur 14 Krysset i Styggedal, sett retning nord. Randsfjordbanen til venstre i bildet. Bebyggelsen på
Dal få ny atkomstveg fra rv. 35 under bruer i linja og det bygges gs-veg som kobler sammen Askveien
med rv.35.
Veg Styggedal–Veien/påkobling eksisterende rv.7 og E16
E16 krysser over kulvert for Randsfjordbanen. Videre ligger E16 delvis parallelt med bane. Omtrent en
kilometer nord for krysset i Styggedal rampes rv.7 av og på fra E16. Videre nordover følger E16 delvis
dagens trasé opp til Vekrysset, mens rv.7 går i egen trasé langs Bergensbanen. I Vekrysset føres
både rv.7 og Bergensbanen under E16 i kulvert.
Det planlegges ny påkjøringsrampe for E16 nordover i Veienkrysset. Eksisterende av- og
påkjøringsrampe bygges om til kun avkjøringsrampe for nordgående trafikk.
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Figur 15 Illustrasjon av ny veg og bane over Sørumjordet. Vekrysset vises øverst i bildet.
Boligbebyggelse på Tolpinrud nederst i bildet.
Lokale veger og atkomster
Atkomstveg til Sørumgårdene legges om i ny bru over Bergensbanen og videre i eksisterende
gangveg til Ringveien ved Branddalen. Eksisterende bru over E16 beholdes.
Tiltaket i Veienkrysset fører til at en bussholdeplass på nordsiden av Soknedalsveien må flyttes. Veien
gård får ny atkomst fra fv. 171 Hallumsdalen.
Atkomstveg til hensettingsområde på Tolpinrud/Sørumjordet kan benyttes som landbruksatkomst.
Bane Styggedal – Hønefoss – Ve
Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet,
gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort parti i sør
planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt tre spor, der to av
sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra Randsfjordbanen, over Sørumjordet
inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-Hokksund).
I Storskjæringa planlegges en ca. 420 meter lang kulvert. I vestre del av kulverten tar spor for
Bergensbanen av fra øvrige spor. Ringveien legges over vestre del av kulverten. Kulverten fylles over
og arronderes til eksisterende terreng på begge sider av skjæringa. I øst knyttes gangveg mot
parkering og atkomst til stasjonen.
Bergensbanen greiner av fra Storskjæringa. I tillegg er det planlagt direkteforbindelse mellom RoaHokksund-sporet og Bergensbanen over Sørumjordet.
Hønefoss stasjon
Dagens Hønefoss stasjon opprettholdes på sin nåværende lokalitet, men sporarrangementet
planlegges lagt om. Stasjonen planlegges med fasiliteter tilpasset intercitytog og regiontog, samt som
knutepunkt med mulig overgang til andre tog og reisetilbud, se figur under.
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Figur 16 Utsnitt av oversiktsplan for mulig løsning ved Hønefoss stasjon. I området for parkering fylles
terrenget opp til ca. 8 meter over spor. Stasjonen får atkomster fra Arnemannsveien, fra Vinterroveien
via kulvert under spor, fra pendlerparkering via bru over spor, og via Vinterroveien ned til stasjonshall
under spor. Stasjonens hovedinngang legges til bysiden i tilknytning til et nytt stasjonstorg. Hit legges
kiss-and-ride, HC-parkering, taxi og sykkelparkering. Endelig utforming av stasjonstorg og vegløsning
og vegløsning for Sokndalsveien og Arnemannsveien koordineres mot andre reguleringsplanarbeider i
området.
Det planlegges to midtstilte 350 meter lange plattformer for InterCity- og langdistansetog med atkomst
til plattform fra stasjonstorg, vegkulvert under stasjonen og fra pendlerparkering. Eksisterende
plattformer er forutsatt beholdt med ombygginger og tilpasninger til ny sporgeometri.
Eksisterende bygningsmasse innenfor areal regulert til baneformål er forutsatt revet eller flyttet.
Unntak er deler av gamle lokstallen, samt stasjonsbygningen som planlegges opprettholdt og knyttet
opp mot atkomsten til stasjonen.
Over ny kulvert i Storskjæringa og deler av området nord for Hønefoss stasjon er i reguleringsplanen
vist som område for bebyggelse og anlegg. For disse områdene er det krav om ny reguleringsplan før
utvikling av områdene med tettstedsutvikling kan skje. Områdene over kulverten i Storskjæringa skal
gis en midlertidig opparbeiding med vegetasjonsdekke og beplantning.
Hensettingsanlegg Tolpinrud
Det planlegges for bygging av hensettingsanlegg (togparkering) på Sørumjordet rett nord for
Randsfjordbanen og boligbebyggelsen på Tolpinrud, med avgreining fra Randsfjordbanen. Innenfor
området planlegges flere bygninger, blant annet togvaskeanlegg (over spor, ca. 70 meter langt) og
servicebygg for drift av anlegget.
Det planlegges en atkomstveg fra dagens E16 (fremtidig Askveien), langs Ringeriksbanen til
hensettingsområdet og videre langs hensettingsområdet til ny vaskehall. Vegen er ca. 1350 meter
lang.
Lokale veger og atkomster
Vinterroveien under stasjonsområdet på Hønefoss legges om i ny kulvert og flyttes vestover.
Vinterroveien føres ut i en planlagt rundkjøring med Sokndalsveien og Hofsfossveien.
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Ringveien får ny og forbedret trase over kulverten som planlegges i Storskjæringa. Under
Ringeriksbanen over Sørumjordet er det planlagt landbrukskulvert for atkomst til landbruksareal
mellom Ringeriksbanen og Bergensbanen.
Det er planlagt en gang- og sykkelvegforbindelse mellom stasjonsområdet og Ringveien over kulvert i
Storskjæringa.
Omlegging av høyspentanlegg
Kraftoverføringslinja Nore-Oslo må legges om over en kortere strekning som følge av at
Ringeriksbanen og E16 blir liggende på fylling i kryssing med eksisterende høyspenttrasé.
Høyspentkablene får dermed for liten overhøyde over bane og veg. Det er i reguleringsplanen vist to
alternative traséer for omlegging av Nore-Oslolinja i luftstrekk.
Tiltak for grunnstabilitet og landskapstilpasning
Mellom Prestemoen og Styggedal planlegges veg og bane med til dels høye skjæringer og fyllinger. I
området planlegges slake skråninger for å unngå lokale utglidninger. Disse innebærer enkelte steder
terrengendringer mer enn 100 meter utenfor linja for veg eller bane. I dette området reguleres det som
prinsipp areal for veg eller bane ut til ca. to meter utenfor viltgjerde. Utenfor dette området kan
opprinnelig arealbruk reetableres ved ferdigstillelse av anlegget.
I området nord for Styggedalskrysset, i sørlige deler av Sørumjordet, innebærer tiltaket til dels høye
fyllinger for veg og bane, på det høyeste opp mot ca. 18 meter. Nord og vest for Styggedalskrysset er
det nødvendig med store motfyllinger på øst- og vestsiden av veg og bane som stabiliserende tiltak.
Overganger fra eksisterende jordbrukslandskap mot store veg- og banefyllinger over
Tolpinrud/Sørumjordet gjøres så jevne som mulig for å dempe opplevelsen av linjer som deler opp
landskapsrommet. Det er tilstrebet å ikke anlegge disse fyllingene brattere enn 1:8.

Figur 17 Typisk snitt med fylling 1:8 fra eksisterende jordbruksareal opp mot vegfylling mellom Ve og
Veien.
Ved Veienkroken, ned mot Randsfjordbanen, samt i området mellom Tolpinrudveien og Askveien, er
det behov for skråningsstabiliserende tiltak.
Inn mot Hønefoss stasjon reetableres nytt terreng over kulverten i Storskjæringa. For å stabilisere
skråninger sør og vest for stasjonsområdet, gjøres det avgraving av skråningstopper og det bygges
motfyllinger i bunn av skråninger. Terrengflaten sør for Hønefoss stasjon heves. Skråningene ned fra
Høyby og Veigin ned mot stasjonen terrasseres.
Tiltak som inngår i reguleringsplan for senere gjennomføring
Følgende elementer inngår i reguleringsplan, men er ikke forutsatt bygget samtidig med øvrige deler
av tiltaket:
 På Ve er det avsatt areal til eventuell fremtidig holdeplass på Bergensbanen.
 Sporforbindelse mellom Bergensbanen og Ringeriksbanen over Sørumjordet som krysser over
sporene inn mot Hønefoss. Dette sporet reguleres i tilfelle Ve stasjon blir bygget.
 Sporforbindelse mellom Hensporet og spor i Storskjæringa utenom Hønefoss stasjon. Uten dette
sporet må tog som skal gå mellom Bergensbanen og Hensporet snu et eller annet sted.
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I tilknytning til hensettingsområdet er det planlagt areal for bygging av tinehall for 2 togsett (220 m
lengde i et av sporene.
Det reguleres inn areal (10 dekar) i forbindelse med hensettingsanlegget for mulig etablering av
omformerstasjon.

Midlertidige anlegg
Fra Korsdalen til Styggedalskrysset ligger veg og bane i et ravinelandskap med til dels høye
skjæringer og høye fyllinger. Steinmasser transporteres inn i området via anleggsveg fra rv. 35 i
området ved Styggedalskrysset. Rigg- og anleggsdrift utføres innenfor linja og i områder med
skjæringer og fyllinger.
Minst en av overgangsbruene i linja (ved Dal), over kombinert adkomstveg til gårder, og gang- og
sykkelveg planlegges bygd før massearbeidene starter. Dette gjøres for å etablere en tidlig planfri
kryssing av anleggsområdene.
Fra Styggedalskrysset og nordover vil anleggsarbeider utføres i et område med eksisterende veg- og
banetraseer i drift. E16 vil i anleggsperioden legges om over Sørumjordet og på Ve. Anleggsarbeider
vil, i tillegg til selve byggingen av konstruksjoner og trasé for veg og bane, omfatte blant annet peling
av konstruksjoner, stedvis spunting, omfattende masseoppfyllinger og masseplaneringer i forbindelse
med grunnstabiliserende tiltak, oppbygging av fyllinger for veg og bane, mellomlagring av masser,
trafikkomlegginger mv.
I en lengre periode vil Storskjæringa være stengt for togtrafikk. Ved bygging av kulvert vil det være
langvarige anleggsarbeider med blant annet spunting, peling og masseflytting, i tillegg til bygging av
selve kulverten. For å kunne opprettholde trafikk over Bergensbanen planlegges det midlertidig spor
nær den gamle sportraséen vest for Høyby, mellom Randsfjordbanen og Bergensbanen.
I perioder vil det ved Hønefoss stasjon være anleggsarbeider som spunting, peling, forflytning av
masser, i tillegg til bygging av selve tiltaket.
Gangveg mellom Askveien og Ringvegen legges midlertidig og permanent om pga tiltak i
Storskjæringa og midlertidig spor. Gangvegen holdes åpen gjennom anleggsperioden, men med mulig
stenging i kortere perioder.
Soknedalsveien forbi stasjonsområdet på Hønefoss planlegges stengt for trafikk i en lengre periode
ved ombygging av stasjonen, men det holdes åpen passasje for gangtrafikk. Vinterroveien stenges for
ordinær biltrafikk i anleggsperioden, men utrykningskjøretøy kan benytte anleggsatkomst.
Riggområder og anleggsveger
Hovedriggområdet for arbeidene med vegtraseene for ny E16/rv.7 og banetraseene utenfor Hønefoss
stasjon planlegges i området som avgrenses av E16, Randsfjordbanen og Bergensbanen. I store
deler av anleggsperioden vil det ikke være jordbruksdrift i dette området. Det vil være behov for
mellomlagring av masser i tilknytning til dette hovedriggområdet. Hovedriggområdet for
anleggsarbeidene på Hønefoss stasjon er planlagt på nordsiden av stasjonen. Det planlegges også
riggområde sør for Styggedalskrysset på ca. 60 dekar, samt mindre riggområder ved kryss på Ve, ved
Storskjæringa og sør for Hønefoss stasjon.
Hovedatkomst til hovedriggområdet på Sørumjordet er via midlertidig rundkjøring på E16. Atkomsten
til hovedriggområdet ved Hønefoss stasjon planlegges fra Soknedalsveien.

Konsekvensene av tiltaket vurderes mot et referansealternativ, et «nullalternativ», som er en framtidig
situasjon dersom det bare gjennomføres allerede vedtatte tiltak. For denne planen er nullalternativet
dagens trafikksystem, fremskrevet med normalt vedlikehold og forventet utvikling i området uten ny
veg og bane.
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Gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet inngår i nullalternativet, dvs. at arealbruken i disse
legges til grunn. For veg og jernbane legges det til grunn at følgende utbygginger i og ved
planområdet er gjennomført:
•
E16 Sandvika – Wøyen, firefelts veg under bygging
•
E16 Bjørum – Skaret, firefelts veg, reguleringsplan er vedtatt
•
E16 Skaret – Høgkastet forutsettes utbygd som firefelts veg, reguleringsplan vedtatt i desember
2017
Ved sammenligning mot nullalternativet legges disse forholdene til grunn:
•
Åpningsår for hele tiltaket er satt til 2028
•
Sammenligningsåret er første hele driftsår etter 2028
•
Prognoseåret er 20 år etter åpning
•
Analyseperioden er 40 år etter åpning

Tiltaket får betydelige virkninger for eksisterende vegsystem i Hole og Ringerike, ved at trafikk flyttes
over på ny E16 og ved en omfordeling av trafikk på lokalt vegnett som følge av kryssplassering på ny
E16. Særlig vil eksisterende E16 mellom Sundvollen og Styggedal være berørt av dette. Denne veien
opprettholdes med lokal og regional funksjon. Fra Styggedal og til Ve vil ny E16 erstatte eksisterende
E16.
Biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2028 og 19 500-20 500 ÅDT i 2048
Trafikken på eksisterende E16 i 2014 er beregnet til mellom 14.000 og 18.000. Trafikk på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-7 000 i 2028 og 4 000-8 500 i 2048.
For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken
langs E16 Eggemoveien vil øke.
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3 METODE
Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger |1|.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av
hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging |6|.
Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet er vurdert nærmere i en
detaljert risikoanalyse. Se vedlegg 1 for de aktuelle farene.
Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som
foreslås implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5.2.

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke
stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4.1 gjøres det en
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på veiledninger og føringer fra relevante
myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen.

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en sårbarhetsvurdering i kapittel 4.2. I denne analysen graderes sårbarhet slik:





Svært sårbart
Moderat sårbart
Lite sårbart
Ikke sårbart

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller
svært sårbart.
Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt
av konsekvensene av en inntruffet hendelse.
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Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens
De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.2, tas videre til en detaljert hendelsesbasert
risikoanalyse i Vedlegg 1.
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.
Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdier”.
Tabell 1 - Sannsynlighetskategorier
Sannsynlighetskategori

Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig

Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år

3. Sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 10-100 år

4. Meget sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 1-10 år

5. Svært sannsynlig

Oftere enn en gang per år

Tabell 2 - Konsekvenskategorier
Konsekvenskategori

Beskrivelse

1. Svært liten konsekvens

Ingen personskade
Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier*
Materielle skader < 100 000 kr

2. Liten konsekvens

Personskade
Ubetydelig skade på eller tap av samfunnsverdier
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr

3. Middels konsekvens

Alvorlig personskade
Kortvarig skade på eller tap av samfunnsverdier
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr

4. Stor konsekvens

Dødelig skade, en person.
Skade på eller tap av samfunnsverdier med noe varighet
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr

5. Meget stor konsekvens

Dødelig skade, flere personer
Varige skader på eller tap av samfunnsverdier
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr

*Konsekvenskategori stabilitet er omtalt som tap av samfunnsverdi – i samfunnsverdi inngår svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner og manglende dekking av grunnleggende behov hos befolkningen.

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks.
klima) og faglig skjønn.
Skred og flom skal analyseres i henhold til akseptkriterier gitt i TEK10 ved bygninger og bebyggelse.
Kravene i TEK10 er ikke tilpasset veg og trafikkflyt. Det er gjennomført egne vurderinger for skred og
flom, som forutsettes er basert på Statens vegvesen og Bane NOR akseptkriterier.
Vurdering av risiko
De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.
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Risikomatrisen har 3 soner:
GRØNN
GUL
RØD

Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes
Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes
Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig

KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET

1. Svært liten

2. Liten

3. Middels

4. Stor

5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Figur 18 - Risikomatrise

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende tiltak (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko. Dette innebærer at en
hendelse flyttes fra rød sone for risiko og ned til gul eller grønn sone i risikomatrisen. Gul og grønn sone
signaliserer akseptabel risiko. De risikoreduserende tiltakene medfører altså at klassifisering av risiko
for en hendelse forskyves i matrisen.
Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.
Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig
ut i fra en kost/nytte-vurdering.
Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette
krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse
hendelsene.
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4 STREKNING A - TUNNELSTREKNING JONG –
SUNDVOLLEN
Strekningen er beskrevet i kapittel 2.1 Tunnelstrekning Jong – Sundvollen.

Innledende farekartlegging
Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet og delobjekt A. Oversikten tar
utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging |6|, i tillegg til andre
relevante veiledninger fra øvrige myndigheter og forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante
for dette analyseobjektet. I tillegg er momenter identifisert under avholdte møter inkludert i listen.
Det bemerkes at det i prosjektet gjennomføres en rekke faglige utredninger som er grunnlag for ROSanalysen og at for en del aktuelle temaer vil det være naturlig å henvise til aktuelle fagrapporter. Dette
gjelder spesielt RAMS-analyser, miljørisikoanalyser og geotekniske- og ingeniørgeologiske
fagrapporter.
Tabell 3 - Innledende farekartlegging delobjekt A
Fare

Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser
Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Området har kompleks geologi. Tiltaket er en lang tunnel hvor
kompleksiteten i geologien kan gi utfordringer under driving av tunnel.
Videre er det registrert skredsoner i påhuggsområder for tverrslag.
Temaet vurderes.

Ustabil grunn

Grunnforholdene langs tunneltraseen består av mye berg i dagen med et
usammenhengende løsmassedekke av torv/myr og morenemateriale.
På Jong er det stor mektighet, med bløt og til dels kvikk leire sør og øst for
tunneltraseen. På Reverud og Tanum er det også registrert noe leire, men
også mer faste masser, trolig ur- og morenemasser. På Sundvollen er det
inntil 9 m løsmasser ved kryssing av eksisterende E16. Det er registrert ett
område med bløt leire. Temaet vurderes.

Flom i vassdrag (herunder Flom vurderes å være lite relevant for dette delobjektet. Temaet vurderes
derfor ikke ytterligere.
isgang)
Havnivåstigning, stormflo
og bølgepåvirkning

Temaet vurderes ikke som relevant på grunn av planområdets beliggenhet
og dette delobjektets tiltak – tunnel.

Vind/ekstremnedbør

Temaet vurderes ikke som relevant på grunn av planområdets beliggenhet
og dette delobjektets tiltak – tunnel.

Skog- / lyngbrann

Temaet vurderes ikke som relevant på grunn av planområdets beliggenhet
og dette delobjektets tiltak – tunnel. Selv ved tverrsalgene vurderes dette
å være en lite relevant hendelse, men det er viktig at brannberedskapen
sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeider. Rømningsveiene ved
ferdig tunnel vurderes ikke å øke faren for skogbrann.

Radon

For denne delstrekningen skal det ikke etableres bygninger for varig
opphold. Temaet vurderes ikke som relevant.
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Vurdering

VIRKSOMHETSBASERT FARE
Brann/eksplosjon ved
industrianlegg

Det er ikke lokalisert industrianlegg ved påhuggsområder for hovedtunnel
eller tverrslag. Gjennom tiltaket skal det etableres fire større trafoer ved
siden av adkomsttunnel. Temaet vurderes for delobjekt A.
I forbindelse med anleggsperioden vil det bli lagret og benyttet eksplosiver
og farlig stoff. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent typer eller
mengder det skal lagres eller i hvilke deler av planområdet. Videre er det
heller ikke kjent om sprengstoff blandes på stedet når det skal brukes eller
om dette skal fraktes til området og lagres. Dette må derfor følges opp
gjennom det videre sikkerhetshetsarbeidet knyttet til planlegging av
anleggsperioden.

Kjemikalieutslipp og
annen akutt forurensning

For en fremtidig driftssituasjon vurderes dette som mindre relevant og
temaet vurderes knyttet til transport av farlig gods og drikkevannskilder.
For anleggsfasen vil akutt forurensning kunne forekomme.
Akutt forurensning både i en fremtidig driftsfase og for anleggsfasen er
vurdert i miljørisikoanalyser som er utført i prosjektet. Temaet vurderes
derfor ikke ytterligere.

Transport av farlig gods

I utgangspunktet skal det ikke transporteres gods på jernbanestrekningen.
Dette kan likevel forekomme i avvikssituasjoner. Temaet vurderes.

Elektromagnetiske felt

Tiltaket er en ny jernbanetrasé med påfølgende kontaktledning som avgir
elektromagnetisk stråling. Temaet vurderes.

Støy

Støy vurderes som et eget tema i konsekvensutredningen og
reguleringsplanen. Vurderes derfor ikke ytterligere i denne ROS-analysen.

Endring i grunnvannsnivå

Dette gjelder anleggsfasen og under driving av tunnel. Temaet vurderes.

INFRASTRUKTUR
VA-anlegg/-ledningsnett

Det gjøres en omfattende kartlegging av eksisterende VA-nett og
installasjoner. Herunder vurdering av nødvendige tiltak ved konflikter.
Utilsiktede hendelser i anleggsfasen vil kunne forekomme, men i mindre
grad for dette delobjektet da det i hovedsak går i tunnel. Temaet vurderes
derfor ikke ytterligere.

Trafikkforhold

Temaet vurderes for anleggsfasen.

Eksisterende
kraftforsyning

Tiltaket vurderes i liten grad å påvirke eksisterende kraftlinjer for dette
delobjektet. Temaet vurderes derfor ikke som relevant.

Drikkevannskilder

Temaet vurderes.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

For en fremtidig driftsfase vurderes dette å være godt i varetatt og det er
gjort vurderinger av dette temaet i utførte RAMS analyser (ref. |C|). Det
gjøres derfor ikke vurderinger av dette temaet for driftsfasen, men det
vurderes som aktuelt for anleggsfasen og temaet vurderes i den
sammenheng.

Slokkevann for
brannvesenet

Det er gjort egne analyser for hendelser med tog i tunnel og egne
vurderinger av konsept for slokkevann i tunnel. (ref. |B|). Dette vurderes å
være godt ivaretatt gjennom de tiltak og prosjekteringsforutsetninger som
er vurdert i de analysene. Temaet vurderes derfor ikke ytterligere i denne
analysen.
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Fare

Vurdering

Togulykker

Hendelser som kan inntreffe under togframføring er vurdert i prosjektets
RAMS-analyser og det henvises til disse. På generell basis kan det
nevnes at tunnelen bygges som en tospors tunnel med tilhørende
servicetunnel parallelt. Denne servicetunnelen vil fungere som
rømningstunnel dersom noe skjer med et tog under fremføring. I tillegg vil
den fungere som adkomsttunnel for nødetatene. Temaet vurderes derfor
ikke ytterligere i denne analysen.

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Sårbare bygg*

Det er lokalisert denne type bygg ved påhuggsområdet både på Jong og
Sundvollen. Temaet vurderes.

Kulturminner

Det er gjort egne vurderinger knyttet til tiltakets konsekvens for
kulturminner, vurderes derfor ikke ytterligere her.

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger
Tilsiktede handlinger

Aktuelt ved større og viktig infrastruktur. Temaet vurderes.

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus,
sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvurdering av disse:
 Skredfare
 Ustabil grunn
 Brann/eksplosjon industrianlegg (trafo)
 Transport av farlig gods.
 Elektromagnetiske felt
 Endring i grunnvannsnivå
 Trafikkforhold
 Drikkevannskilder
 Fremkommelighet utrykningskjøretøy (anleggsfase)
 Sårbare bygg
 Tilsiktede handlinger

Sårbarhetsvurdering skredfare
Det er gjort en omfattende ingeniørgeologisk vurdering for denne delstrekningen som en del av teknisk
detaljplan (ref. |F|). Det er ikke gjort en egen kartlegging av reell skredfare ved påhuggene til
hovedtunnel eller tverrtunnelene. For vurderingen av skredfare er det derfor tatt utgangspunkt i NVE’s
aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang. Kartene er utarbeidet for bruk i
tidligvurderinger av skredfare i forbindelse med f.eks. nye utbygginger. Å vurdere reel skredfare krever
imidlertid en mer detaljert kartlegging av områdene.
Aktsomhetskartene fra NVE viser områder der det bør vises aktsomhet mot skred. Kartene er basert på
en terrengmodell med oppløsning på 25x25 meter, og fanger derfor ikke opp skrenter med
høydeforskjell mindre enn 20 meter. Gitte helninger i skråninger gir potensielle løsneområder for hhv.
snøskred, jordskred, flomskred og steinsprang. Utløpslengden er beregnet automatisk basert på
terrengmodeller (α-β metode). Det er ikke utført feltarbeid ved utarbeidelse av kartet, og effekten av
lokale forhold er derfor ikke vurdert.
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Reverud (permanent adkomsttunnel)
Påhuggområde for tverrslag på Reverud ligger utenfor aktsomhetsområde for jordskred, flomskred og
steinsprang. På befaring til området ble det observert en vertikal vegg i toppen av skråningen med
oppsprukken bergmasse. Videre nedover skråningen til kanten av jordet er urmasser observert.
Tverrslaget er planlagt plassert i ura. Mot NØ i tilsvarende skråning er det etablert fangvoll i nedkant av
ur som skredsikring for bebyggelse. Det vurderes at faren for steinsprang er reel for påhugget ved
Reverud. Det må derfor forventes å utføre nødvendig sikringstiltak for å unngå steinsprang ned på
tverrslaget. Mulig sikringstiltak kan være å forlenge portalen ut til skredsikkert område samt å forsterke
portalkonstruksjonen for å tåle nedfall av stein.
Aktsomhetskart fra NVE viser at påhugget ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred. Basert på
flybilder og befaring til området er skråningen over påhugget vegetert med skog. Dersom det er behov
for skogsdrift her i forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og E16, må påvirkningen av dette
vurderes i forhold til skredfaren, og iverksette evt tiltak ved behov. Eksisterende skog vil redusere
snøakkumulasjon, samt motvirke at det dannes sammenhengende svake lag med tilstrekkelig
rekkevidde til å danne snøskred av ødeleggende dimensjoner. Det vurderes derfor ikke å være reell
fare for snøskred for portalområdet.

Figur 19 - Potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred
ved påhugget for tverrslaget på Reverud. Rød sirkel viser planlagt påhugg

Kattås (midlertidig adkomsttunnel for anleggsfasen)
Planlagt påhuggsområde for tverrslaget ved Kattås ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for
steinsprang eller jord- og flomskred. Ved befaring til området ble det ikke observert forhold for aktuell
plassering som indikerer at skredfaren for steinsprang eller jord- og flomskred er reel.
Figur 20 viser aktsomhetsområde for snøskred med planlagt påhuggsplasseringen inntegnet med rød

sirkel. Som det fremgår av figuren er påhuggsplasseringen i utkant av aktsomhetsområde for snøskred.
Skråningen er vegetert med skog. Eksisterende skog vil redusere snøakkumulasjon og motvirke at det
dannes sammenhengende svake lag med tilstrekkelig rekkevidde til å danne snøskred av ødeleggende
dimensjoner. Dersom det er behov for skogsdrift nær tverrslaget i forbindelse med utbygging av
Ringeriksbanen, må påvirkningen av dette vurderes i forhold til skredfaren, og eventuelle tiltak for å
redusere skredfare vurderes. Det vurderes derfor at det ikke er reel fare for snøskred for portalområdet.
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Figur 20 - Aktsomhetskart for snøskred ved Kattås.
Rød sirkel viser planlagt påhuggplassering.

Påhugg i områdene Jong-jordet, Rustan, Lorangmyr/ Avtjerna og Høgås ligger ikke innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang, jord- eller flomskred.
Delobjektet i sin helhet vurderes som lite til moderat sårbart overfor skred. Tiltak og anbefalte ytterligere
undersøkelser identifisert i fagrapport Ingeniørgeologi (ref. |F|) anbefales videreført.
Sundvollen (permanent atkomsttunnel)
Påhugget for tverrslag- og hovedtunnel ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for steinsprang.
Figur 21 viser potensielt utsatte jord- og flomskredområder på Sundvollen. Som det fremgår av figuren
ligger påhuggsområdet innenfor/nært et område med fare for jord-/flomskred. Det er ikke utført
skredfarekartlegging i området. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere om jord- og/eller flomskredfaren
er reel. Dersom skredfaren blir vurdert å være reel må det utføres nødvendig sikringstiltak for å redusere
skredfaren til akseptabelt nivå. Aktuelt sikringstiltak vurderes å være en skredvoll. Eventuell plassering
og utforming må detaljeres når det foreligger mer informasjon.
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Figur 21 - Potensielle områder utsatt for jord- og flomskred på Sundvollen. Rød sirkel viser påhugg for tverrslag og
hovedtunnel
Figur 22 viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred på Sundvollen. Foreløpig plassering av

påhugget ligger innenfor løsneområdet for snøskred. Flybilder av området over påhugget viser at
skråningen er vegetert med skog, som vil motvirke snøakkumulasjon og at det dannes
sammenhengende svake lag med tilstrekkelig rekkevidde til å danne snøskred av ødeleggende
dimensjoner. Det vurderes derfor ikke å være reell fare for snøskred for portalområdet.
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Figur 22 - Aktsomhetskart for snøskred. Potensielle løsneområder og utløpsområder på Sundvollen. Rød sirkel
viser ca. område for påhugg for tverrrslag og hovedtunnel

Sårbarhetsvurdering ustabil grunn
Delobjektet er en lang tunnel og det er usikkert hva man støter på av grunnforhold ved driving av
tunnelen. I tillegg vil stabilitet knyttet til midlertidige og permanente massehåndteringsområder være et
viktig moment. Det henvises til geoteknisk fagrapport for en nærmere vurdering av temaet (ref. |G|). Det
er utført nye grunnundersøkelser og referert resultater fra grunnundersøkelser utført i tidligere
prosjekter. Grunnundersøkelsene har avdekket nye områder med utfordringer knyttet til stabilitet som
er fulgt opp i prosjekteringen.
Strekning 1 består av en lang jernbanetunnel med flere tverrslag ut i dagen. Grunnforholdene langs
tunneltraseen består av mye berg i dagen med usammenhengende løsmassedekke av torv/myr og
morenemateriale.
På Jong er det stor mektighet med bløt og til dels kvikk leire sør og øst for tunneltraseen. På Reverud
og Tanum er det også registrert noe leire, men også mer faste masser, trolig ur- og morenemasser. På
Sundvollen er det inntil 9 m løsmasser ved kryssing av eksisterende E16 og et område med bløt leire.
Delobjektet vurderes som moderat sårbart overfor temaet og tiltak identifisert i geoteknisk rapport
forutsettes fulgt i det videre prosjekteringsarbeidet.
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Sårbarhetsvurdering brann/ eksplosjon industrianlegg (trafo)
På Jong bygges det en permanent atkomstveg fra
Lars Jongs vei til fire trafoer som plasseres inn i en
skjæring langs med Lars Jongs vei og ved siden av
atkomsttunnelen.
Disse vil ligge tett på eksisterende boliger (se figur)
og området vurderes som moderat sårbart overfor
en hendelse med brann eksplosjon i disse trafoene.
Det gjøres en risikoanalyse.

Figur 23 - Permanent situasjon ved atkomst/
rømningsveg Jong

Sårbarhetsvurdering transport av farlig gods
I utgangspunktet skal det ikke transporteres farlig gods på Ringeriksbanen. Det er likevel sannsynlig at
det vil inntreffe avvikssituasjoner hvor det vil forekomme transport av farlig gods på jernbanelinjen. På
dette delobjektet vil transporten i sin helhet foregå i tunnel. Sårbarheten for ulykker i tunnel med godstog
vurderes å være liten til moderat. Videre er sikkerhet i tunnel under togfremføring underlagt egne
vurderinger i de RAMS-analysene som er utarbeidet som en del av teknisk detaljplan. Sikkerheten for
nødetatene og tilkomst er ivaretatt gjennom servicetunnel og de adkomsttunnelene som etableres. Det
samme er løsninger i tunnel for å kunne drive redningsinnsats og slokking av brann i tunnel. Herunder
at det etableres et eget brannslukkepunkt med atkomst gjennom tunnel som etableres Lorangmyr/
Avtjernsmyra. Det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet hvilke av disse to atkomsttunnelene som
skal etableres, men den som blir etablert skal være dimensjonert for bruk av nødetater samt evakuering
av passasjerer.
Utenfor tunnelportal etableres det også et ca. 500 m 2 stort område som beredskapsplass for jernbanetunnelen, samt at det etableres feltlandingsplass for helikopter i tilknytning til beredskapsplassen.
Gjennom anleggsperioden vil det bli en økt forekomst av transport av farlig gods i området. Det
forutsettes at denne transporten følges opp gjennom det videre sikkerhetsarbeidet knyttet til planlegging
av anleggsarbeidet. Transporten vurderes ikke å medføre en signifikant økning av risiko sett i et
samfunnssikkerhetsperspektiv, jf. vurderingen over.
Sårbarhetsvurdering elektromagnetiske felt
Ved etablering av ny jernbanelinje vil det være et elektromagnetisk felt i jernbanens kontaktledningsnett.
Siden delobjektet i hovedsak er tunnel, vurderes dette i liten grad å påvirke eksisterende bebyggelse i
området.
Det forutsettes at en nærmere vurdering av stråling fra trafoene som skal etableres ved Jong, og at det
undersøkes at ingen boliger får en høyere strålingsverdi enn kravene gitt av Statens strålevern
(gjennomsnittlig belastning på 0,4 mikrotesla årlig). Grunnet usikkerhet i belastning til ulike områder og
bebyggelse vurderes temaet som lite til moderat sårbart, men det gjennomføres ikke en risikoanalyse
av temaet. Temaet må følges opp i det videre arbeidet med tiltaket.
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Sårbarhetsvurdering endring i grunnvannsnivå
Ved driving av tunnel av denne lengden er det en fare for at grunnvannsnivået i området blir påvirket.
Dette på grunn av innlekking i tunnel under driving. Dette er vurdert i egen fagrapport Hydrogeologi
Strekning 1 (ref. |H|). Det er i forbindelse med denne ROS-analysen ikke gjort ytterligere vurderinger
enn det som fremgår av overnevnte fagrapport. Planområdet vurderes som moderat sårbart for temaet
og det forutsettes at tiltak identifisert i hydrogeologiske fagrapporten i gjennomføres.

Sårbarhetsvurdering trafikkforhold
Driving av tunnel medfører at det må fraktes masser ut av området. Dettefører til en stor økning i
tungtransporten på vegnettet i området. Under den videre planlegging av anleggsgjennomføring vil
denne trafikkavviklingen være et viktig moment for å redusere belastningen for naboer så mye som
mulig.
Ved videre planlegging av anleggsfasen skal aktuelle ruter for massetransport og anleggstrafikk
utredes. Når ruter for anleggstrafikken er fastlagt, må det vurderes og fastsettes tiltak for å ivareta
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Hvordan trafikkbildet i omkringliggende områder påvirkes og
behovet for tiltak på vegnettet må inngå i den videre planleggingen av anleggsgjennomføring. Det er på
nåværende tidspunkt identifisert at det langs Vestmarkaveien vil være behov for å separere kjøretrafikk
fra myke trafikanter. Bærum kommune har prosjektert en trase som i ulike snitt omfatter kombinasjoner
av fortau, ridesti, g/s-veg, tursti og skiløyper som er tatt inn i plankartet (kombinert formål).
Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet, og det forutsettes vurdert og håndtert i
den videre planleggingsarbeidet for anleggsfasen og de analyser som utføres for Sikkerhet Helse og
Arbeidsmiljø (SHA).
Sårbarhetsvurdering drikkevannskilder
Tyrifjorden og Holsfjorden er
drikke-vannkilde for Asker,
Bærum, Lier (Sylling) og Hole
kommuner. I tillegg planlegger
Oslo kommune ny vannforsyning med Holsfjorden som
kilde. Med unntak av inntaket til
Hole
kommunes
vannverk
(østsiden av Frognøya) har
vann-verkene sine inntak i
sørlige del av Holsfjorden (se
figur
nedenfor).
Samtlige
vannverk har inntak på 50 m
eller dypere.

Fra brannslokkepunktet som
etableres
i
tunnelen
på
Lorangmyr/
Avtjerna
vil
eventuelt slokkevann drenere
mot Sundvollen og således vil
forurenset slukkevann, evt.
annen forurensning fra forulykket togsett i tunnel kunne
renne
ut
i
fjorden.
Brannslokkevann
vil
følge
drenssystemet ut av tunnelen
og ende i Kroksund eller Figur 24 - viser oversikt over inntakspunkter til de ulike kommunale vannverk
Sandvikselva (iht. foreløpige – markert med pil og påskrift om hvem som har vanninntak. Markering for
planer for drenssystemet). Det Kroksundet viser område med anleggsvirksomhet.
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er ikke planlagt med oppsamlingssystem av dette vannet.
Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet et notat i forhold utbyggingsarbeidene ved Kroksund, og
hvorvidt dette kan påvirke vannkvaliteten i inntaket til vannverket og til forbruker (30.11.2016). Det er
vurdert partikkelforurensning, nitrogenavrenning fra sprengstoff, metallavrenning fra boreslam og
sprengsteing, samt olje- og kjemikaliespill fra trafikk og riggområder. Det er vurdert at det er spredning
av finpartikulært materiale er den forurensningsparameteren som kan ha en effekt på vannkvaliteten og
vannverkene i Tyrifjorden/Holsfjorden. Det kan ikke utelukkes at råvannsinntak i sørlige deler av
Holsfjorden kan påvirkes av anleggsarbeid og forurensning ved Kroksund.
En hendelse som fører til brann i togsett eller en ulykke med farlig gods i tunnelen (avvikssituasjon) vil
medføre at forurenset slokkevann (evt. kjemikalier, olje) når Tyrifjorden. Et olje- og kjemikalieutslipp vil
primært legge seg som film på vannoverflaten og ikke trenge ned i dypere vannlag (de fleste vanninntak
ligger på 50 meters dyp). Olje på overflaten brytes også forholdsvis raskt ned pga. fortynning,
avdamping og nedbryting. Det vurderes derfor ikke å påvirke sårbarheten til vannbehandlingsanleggene
i vesentlig grad. En oljeforurensning i drikkevann kan gi ubehagelig lukt og smak på vannet, og
oljeforbindelser skal ikke forekomme i drikkevann.
Det er ifølge Granada grunnvannsdatabase flere private grunnvannsborehull i tett nærhet til trasé,
spesielt på Sollihøgda. Alle private grunnvannsborehull og mindre uttak av drikkevann til
campingplasser og fritidsbebyggelse må kartlegges i det videre arbeidet med prosjektet. Det må
vurderes hvordan disse blir påvirket av tunnelen, og kompenserende tiltak må iverksettes der det er
nødvendig.
I normal driftssituasjonen vurderes drikkevannskilder å være lite sårbare som følge av
jernbanetunnelen. I forhold til hendelser med brann i togsett og utslipp av forurenset slokkevann utføres
det en risikoanalyse.
Sårbarhetsvurdering fremkommelighet utrykningskjøretøy (anleggsfase)
For dette delobjektet vurderes fremkommeligheten for utrykningskjøretøy i hovedsak å bli opprettholde
på samme nivå som i dag. Bakgrunnen for dette er at denne delstrekningen i hovedsak går i tunnel og
ikke har nærføring med eksisterende hovedvegnett. Delobjektet vurderes som lite sårbart for temaet.
Sårbarhetsvurdering sårbare bygg
Både på Jong og Sundvollen er det lokalisert sårbare bygg (barnehage/ skole) som vil få anleggsarbeid
tett på bygg og uteområdet. Ved utarbeidelsen av faseplaner for anleggsarbeidet må det tas hensyn til
fremkommelighet til disse byggene.
Det forventes ikke at sårbare bygg vil komme i konflikt med ny trasé for ny Ringeriksbane, men det vil
bli økt anleggstrafikk i områdene rundt. Det forutsettes at det sikres trygg ferdsel for barnehager/skoler
i området, spesielt i perioder på døgnet med mye aktivitet (på morgenen og ettermiddagen).
Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart for temaet sårbare bygg.
Sårbarhetsvurdering tilsiktede handlinger
Viktige infrastrukturanlegg kan være potensielle terrormål, særlig gjelder dette stasjonsområder og
lengre tunneler. Temaet må imidlertid håndteres i forbindelse med de sikkerhetsanalyser (security) som
utføres for dette prosjektet og vurderes opp mot det til enhver tid gjeldende trusselbilde for Norge. Tiltak
identifisert gjennom det arbeidet forutsettes implementert i dette prosjektet. Planområdet vurderes ut fra
dagens gjeldende trusselbilde som lite til moderat sårbart for eventuelle terrorhendelser.
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5 STREKNING B – FRA SUNDVOLLEN TIL BYMOEN
Strekningen er beskrevet i kapittel 2.2 Sundvollen – Kroksund og kapittel 2.3 Tunneler Kroksund –
Kjellerberget.

Innledende farekartlegging
Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet og delobjekt B. Oversikten tar
utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging |6|, i tillegg til andre
relevante veiledninger fra øvrige myndigheter og forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante
for dette analyseobjektet. I tillegg er momenter identifisert under avholdte møter inkludert i listen.
Det bemerkes at det i prosjektet gjennomføres en rekke faglige utredninger som er grunnlag for ROSanalysen og at for en del aktuelle temaer vil det være naturlig å henvise til aktuelle fagrapporter. Dette
gjelder spesielt RAMS-analyser, miljørisikoanalyser og geotekniske- og ingeniørgeologiske
fagrapporter.
Tabell 4 - Innledende farekartlegging delobjekt B
Fare

Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser
Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Det er kartlagt aktsomhetsområder for både snø- og jordskred, samt
steinsprang innenfor planområdet, ihht. NVEs kartlegginger. Dette gjelder
hovedsakelig sør for Kroksund. Temaet vurderes.

Ustabil grunn

Det er varierende grunnforhold innenfor området, hovedsakelig
forvitringsmateriale, tynne marine avsetninger og stedvis tynt dekke.
Grunnforholdene håndteres som et eget utredningstema i planarbeidet og
det er utarbeidet egne geotekniske rapporter (pågående arbeid). Det
forutsettes at nødvendige tiltak identifisert gjennom geotekniske
undersøkelsene implementert i prosjektet. Tilstrekkelig sikkerhet
(oppfyllelse av sikkerhetskrav) forventes å oppnås gjennom de
geotekniske vurderingene
På Sundvollen legger planen til rette for etablering av 190 daa nytt
landareal ved utfylling i sjø. I tillegg til ytterligere utfyllinger under vann
med skråninger og evt. motfyllinger. Reguleringen av utfylling i Kroksund
angir en maksimal utbredelse av fyllingen som er planlagt etablert. Endelig
fylling kan bli mindre enn regulert område og eventuelt ha en annen
utforming. Det vil bli fylt opp til kote +66, fyllinger under sjø vil bli etablert
med helning 1:8 for å ivareta stabilitetsforhold. Etter utfylling vil arealet få
en opparbeiding med etablering av funksjoner nødvendig for stasjonen,
herunder parkering og adkomster. Fyllingen planeres og vegeteres i
påvente av senere tettstedsutvikling. I henhold til utarbeidede
planbestemmelser er det krav om detaljreguleringsplan for
tettstedsutvikling på fyllingen. Sikkerhet og stabilitet for utfylling forutsettes
også ivaretatt gjennom det geotekniske arbeidet.
Veg og bane vil bli planlagt slik at de ikke skal utsettes for setninger eller
skred og utglidninger fra side terreng, i henhold til Statens vegvesen og
BaneNOR sine håndbøker.
På bakgrunn av omfattende geotekniske vurderinger vurderes ikke temaet
ytterligere i analysen her.
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Vurdering

Flom i vassdrag (herunder Det er flomfare knyttet til Steinsfjorden. Videre er det en rekke mindre
vassdrag innenfor området. Temaet vurderes.
isgang)
Havnivåstigning, stormflo
og bølgepåvirkning

Området ligger i innlandet, og temaet vurderes derfor ikke videre.

Vind/ekstremnedbør

Det forutsettes at konstruksjoner prosjekteres og bygges i henhold til
dimensjonerende vindlaster, tema ekstremnedbør vurderes videre.

Skog- / lyngbrann

På strekningen mellom Kroksund og Kjellerberget går jernbanelinja
hovedsakelig på bru og i tunnel. Selv ved tverrslagene vurderes dette å
være en lite relevant hendelse, men det er viktig at brannberedskapen
sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeidet. Rømningsveiene ved
ferdig tunnel vurderes ikke å øke faren for skogbrann. Skog- og lyngbrann
vurderes derfor ikke videre for strekning B

Radon

Det planlegges ikke nybygg for varig opphold, og tema vurderes ikke som
relevant.

VIRKSOMHETSBASERT FARE
Brann/eksplosjon ved
industrianlegg.

Planen legger til rette for veg- og jernbanetrasé med tilhørende bruer og
tunneler, og skal ikke tilrettelegge for anlegg med fare for
brann/eksplosjon. Det foreligger heller ikke anlegg med slik fare i eller i
umiddelbar nærhet. Det er fare for både vegtrafikkulykker og togulykke
som kan føre brann, men dette vurderes under trafikkforhold. Temaet
vurderes ikke som relevant å vurdere videre her.
I forbindelse med anleggsperioden vil det bli lagret og benyttet eksplosiver
og farlig stoff. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent typer eller
mengder det skal lagres eller i hvilke deler av planområdet. Videre er det
heller ikke kjent om sprengstoff blandes på stedet når det skal brukes eller
om dette skal fraktes til området og lagres. Dette må derfor følges opp
gjennom det videre sikkerhetshetsarbeidet knyttet til planlegging av
anleggsperioden.

Kjemikalieutslipp og
annen akutt forurensning

Det er ikke akutt fare for kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensning
som følge av veg- og/eller togtraseen og aktivitetene knyttet til dem. Faren
for forurensning av drikkevannskilder vurderes for seg. For øvrig vurderes
temaet som en del av arbeidet med miljøoppfølgnings-/Ytre miljøplanen.
Temaet vurderes derfor ikke videre her.

Transport av farlig gods

Det legges ikke opp til transport av farlig gods på jernbanestrekningen.
Dette vil imidlertid kunne skje i en avvikssituasjon. På E16 vil det foregå
transport av farlig gods. Temaet vurderes.

Elektromagnetiske felt

I Tiltaket er en ny jernbanetrasé med påfølgende kontaktledning som avgir
elektromagnetisk stråling. Temaet vurderes.

Støy

Støy er et eget utredningstema i planarbeidet, og håndteres i en egen
støyrapport. Temaet vurderes derfor ikke videre her.

INFRASTRUKTUR
VA-anlegg

Tiltaket vil berøre både offentlige og private VA-anlegg. Utilsiktede inngrep
i VA-anleggs vurderes. Temaet vurderes.

VA-ledningsnett

Det er et omfattende ledningsnett innenfor området. Utilsiktede inngrep i
ledningsnettet vurderes. Temaet vurderes.

Trafikkforhold

Tema vurderes, herunder vurderes også togulykker.
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Fare

Vurdering

Eksisterende
kraftforsyning

Det forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning før gravearbeider
starter. Temaet vurderes.

Drikkevannskilder

Tyrifjorden er et drikkevannsreservoar. Holsfjorden er drikkevannskilde til
Asker og Bærum kommuner, samt reservevannsforsyning til Glitre
vannverk. Oslo kommune vurderer ifølge Mattilsynet å bruke Holsfjorden
som fremtidig drikkevannskilde. Det ligger ledningsnett tilknyttet
drikkevann innenfor området. Det er fare for uønsket
påvirkning/forurensning av drikkevann. Temaet vurderes.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Aktuelt, særlig i anleggsperioden. Temaet håndteres i
beredskapsanalysen og –planen som er en del av prosjektet. Omtales
likevel i risiko- og sårbarhetsanalysen. Temaet vurderes.

Slokkevann for
brannvesenet

Aktuelt, særlig i tilknytning til tunnel. Temaet håndteres imidlertid i
beredskapsanalysen og –planen som er en del av prosjektet. Det arbeidet
er et arbeid også lokalt brannvesen er involvert i. Temaet vurderes derfor
ikke videre her og det henvises til de nevnte dokumenter.

Kontaktledningsnett
jernbane

Aktivt paraglidermiljø fra åskammen bak Sundvollen, Dronningens utsikt,
Det er identifisert en fare knyttet til at paraglider kan lande i spor. Temaet
vurderes.

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Sårbare bygg*

Sundvollen oppvekstsenter og Hole bo- og rehabiliteringssenter kan bli
berørt. Temaet vurderes.

Kulturminner

Det er en rekke kulturminner innenfor området. Kulturminner er et eget
konsekvensutredningstema. Temaet vurderes ikke videre her.

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger
Tilsiktede handlinger

Aktuelt ved større og viktig infrastruktur. Temaet vurderes.

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus,
sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvurdering av disse:
















Skredfare
Flom
Ekstremnedbør
Trafikkforhold
Akutt forurensning (anleggsfasen)
Drikkevannskilder
Transport av farlig gods
Tekniske installasjoner
VA-anlegg
VA-ledningsnett
Eksisterende kraftforsyning
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy
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Sårbarhetsvurdering skredfare
Ifølge kartinnsynsløsningen til DSB og NVE atlas er området rundt tunnelpåhugget på Sundvollen
omfattet av aktsomhetssoner for både steinsprang, snøskred og jord og flomskred. Det er også registrert
forekomster av steinsprang i området (se Figur 25).

Figur 25 Aktsomhet for flom, jord- og snøskred, samt steinsprang.

Aktsomhetskartene fra NVE viser områder der det bør vises aktsomhet mot skred. Kartene er basert på
en terrengmodell med oppløsning på 25x25 meter, og fanger derfor ikke opp skrenter med
høydeforskjell mindre enn 20 meter. Gitte helninger i skråninger gir potensielle løsneområder for hhv.
snøskred, jordskred, flomskred og steinsprang. Utløpslengden er beregnet automatisk basert på
terrengmodeller (α-β metode). Det er ikke utført feltarbeid ved utarbeidelse av kartet, og effekten av
lokale forhold er derfor ikke vurdert.
Det er gjennomført en egen faglig vurdering og utarbeidet en egen fagrapport (ref. |L|) knyttet til
ingeniørgeologi og hydrogeologi. Gjennom dette arbeidet er det identifisert tiltak for å oppnå tilstrekkelig
sikkerhet for nytt anlegg. Planområdets sårbarhet vurderes å være liten til moderat. Det gjennomføres
ikke risikoanalyse av temaet.

Sårbarhetsvurdering flom
Fagrapport for strekning B, fagrapport by- og knutepunkt har vurdert flomfaren ved Sundvollen.
Tyrifjorden og Steinsfjorden har normalvannstand på ca. kote + 63 moh. Stasjonen og ny bebyggelse
må ligge i flomsikker sone. Det er beregnet flomnivåer ved 100 og 200 års flom, og det er vurdert at ny
bebyggelse på Sundvollen må ligge på kote + 66 moh eller høyere.
Forutsatt flomvurderinger og at stasjonen på Sundvollen og jernbanetrasé legges høyere i terreng og
over 200 års flomnivå vurderes planområdet som lite til moderat sårbart for flom. Det gjennomføres
ikke risikoanalyse for flom.
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Figur 26 Flomfare og elvenett,

Sårbarhetsvurdering ekstremnedbør
I den nylig utgitte Klimaprofil Buskerud, april 2017 (ref. |X|) er det gjort vurderinger av forventede
klimaendringer som påvirker årsnedbøren. For Buskerud er årsnedbøren beregnet å øke med ca. 15 %.
Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet; noe som
vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør
forventes å øke med 20 %. For kortvarige nedbørepisoder er det indikasjoner på at økningen i intensitet
kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil videre anbefales et klimapåslag på minst 40
% på nedbørmengden med varighet under 3 timer.
For å forhindre tiltetting, må klimaendringer og økt nedbør hensynstas i prosjektering av kulverter og
stikkrenner (både i størrelse og utforming). I forbindelse med prosjektering av anlegget gjennomført
egne vurderinger knyttet til VA og overvann (ref. |I|). Basert på det som er omtalt i aktuell fagrapport skal
prosjektet ta høyde for endret nedbørsintensitet. På denne bakgrunn vurderes planområdet som lite til
moderat sårbart for temaet, og det gjennomføres ikke risikoanalyse.
Sårbarhetsvurdering trafikkforhold
Det vil på et senere tidspunkt bli gjennomført egen risikovurdering for tunnel, egen HAZID-analyse og
TS-vurdering for hele veganlegget.
Aktuelle ruter for massetransport og anleggstrafikk skal utredes i analysene for anleggsfasen. Under
anleggsplanleggingen må det avklares tiltak for myke trafikanter og skolebarn. Hvordan trafikkbildet i
omkringliggende områder påvirkes og behovet for tiltak på vegnettet må vurderes i den videre
planleggingen.
5.2.4.1 Trafikkulykke tunnel
Vegtunnelen på strekningen vil bli utført som toløps tunneler med to kjørefelt i hver retning. Selv på et
slikt vegsystem kan ikke trafikkulykker utelukkes. Anlegget vil bli utført i henhold til gjeldende krav og
vegstandard for motorvei med hastighet på 110 km/t. Sårbarheten til anlegget for denne type hendelser
vurderes som liten til moderat.
Togtunnelen planlegges med rømningsveier. Anlegget vil bli utført i henhold til gjeldende krav og
standarder for jernbaneanlegg a denne typen. Sårbarheten for togulykker i tunnel vurderes som liten til
moderat og det gjennomføres ikke risikoanalyse for hendelsen.
5.2.4.2 Trafikkulykke i dagsone
Ny E16 skal etableres som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t. Ny veg vil ha en utforming med
kjørefeltbredder på 3,5 meter, 3 meter bred ytre skulder og 4,0 meter bredmidtdeler
(dimensjoneringsklasse H9). Det er gitt aksept fra Vegdirektoratet for fravik for midtdelerbredden for
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E16 – dette av hensyn til trafikksikkerhet, overvannshåndtering, plassering av skiltportaler og stolper
samt anleggsgjennomføring og drift.
Ulykker vil også kunne inntreffe på denne type veganlegg, utforkjøring, påkjøring bakfra, feltskifteulykke
osv. Brua over Kroksundet kan være utsatt for ising og glatt veibane. Dette skal imidlertid håndteres ved
trafikksikring av bru.
Det er ikke identifisert spesielle forhold tilknyttet utformingen av veganlegget som gjør det særskilt
komplisert eller utfordrende og som kan være en medvirkende faktor for økt sannsynlighet for hendelser.
Sårbarheten vurderes å være liten til moderat og det gjennomføres ikke risikoanalyse for hendelsen.
5.2.4.3 Togulykke
Toganlegget dimensjoneres i henhold til gjeldende krav og standard for jernbaneanlegg av denne typen.
Ulykker vil likevel kunne skje, for eksempel ved avsporinger. Det er imidlertid ikke identifisert spesielle
forhold tilknyttet utformingen av toganlegget som gjør det særskilt komplisert eller utfordrende og som
kan være en medvirkende faktor for økt sannsynlighet for hendelser.
Ulykker vil kunne påvirke hverandre der hvor veg- og jernbaneanlegget ligger parallelt. Ved større
hendelser er det mulig at trafikken må stoppes på begge anleggene. Samtidig skal anleggene være
tilstrekkelig separert i henhold til gjeldende regelverk. Sårbarheten vurderes å være liten til moderat og
det gjennomføres ikke risikoanalyse.
5.2.4.4 Omkjøringsveger stengt veg/tunnel
Det vil være gode omkjøringsmuligheter på strekningen. Både via toveis trafikk i ett løp eller via etablerte
omkjøringsveger. Disse vil kunne benyttes både ved ulykker og i forbindelse med vedlikehold på
tunneler eller vegnettet for øvrig. Sårbarheten vurderes å være liten og det gjennomføres ikke
risikoanalyse.
Sårbarhetsvurdering akutt forurensning anleggsfase
Alt anleggsarbeid med tunge maskiner representerer en fare for akutt forurensning som følge av uhell
med maskiner, fylling av drivstoff mv.
E16 ved Elstangen går langs Holsfjorden som er drikkevannskilde til flere kommuner, og over
Kroksundet. Anleggsarbeidet vil foregå tett på og i fjorden i forbindelse med kryssingen av Kroksundet.
Det må et svært stort akutt utslipp til for å påvirke drikkevannskilden. Selve anleggsperioden er på
nåværende tidspunkt ikke planlagt, og dette er et tema som må ha fokus i den videre planleggingen og
i risikovurderinger som utføres i den forbindelse.
Entreprenør må i anleggsfasen ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå hendelser som
fører til akutt forurensning. Videre må plassering av påfyllingsanlegg for drivstoff vurderes nøye og
plasseres uten direkte tilknytting til bekker som har utløp i Holsfjorden eller Kroksundet. Sårbarheten for
delobjektet vurderes å være liten til moderat og det gjennomføres ikke risikoanalyse for hendelsen.

Sårbarhetsvurdering drikkevann
Planområdet strekker seg langs Holsfjorden, som er råvannskilde til flere kommunale
vannbehandlingsanlegg, og over Kroksundet. Det er utarbeidet notat som omhandler
utbyggingsarbeidene ved Kroksund, og hvordan dette kan påvirke vannkvaliteten i inntaket til
vannverket og til forbruker (30.11.2016) (ref. |W|). Det er vurdert partikkelforurensning,
nitrogenavrenning fra sprengstoff, metallavrenning fra boreslam og sprengsteing, samt olje- og
kjemikaliespill fra trafikk og riggområder.
Det er vurdert at det er spredning av finpartikulært materiale er den forurensningsparameteren som kan
ha en effekt på vannkvaliteten og vannverkene i Tyrifjorden/Holsfjorden. Det kan ikke utelukkes at
råvannsinntak i sørlige deler av Holsfjorden kan påvirkes av anleggsarbeid og forurensning ved
Kroksund.
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En ulykke med farlig gods kan under svært uheldige omstendigheter medføre at avrenning fra
ulykkesstedet kan nå Holsfjorden og Steinsfjorden, se for øvrig sårbarhetsvurderingen for transport av
farlig gods.
Et olje- og kjemikalieutslipp vil primært legge seg som film på vannoverflaten og ikke trenge ned i dypere
vannlag (de fleste vanninntak ligger på 50 meters dyp). Olje på overflaten brytes også forholdsvis raskt
ned pga. fortynning, avdamping og nedbryting. Som nevnt under kap. 5.2.5, må det et svært stort
oljeutslipp til for å påvirke drikkevannskvaliteten. Hendelser vurderes derfor ikke å påvirke sårbarheten
til vannbehandlingsanleggene i vesentlig grad. Ved en oljeforurensning i drikkevann kan det gi
ubehagelig lukt og smak på vannet. Generelt skal ikke olje forekomme i drikkevann av helsemessige
årsaker (Vurdering av påvirkning av drikkevannskvalitet, Norconsult 30.11.2016).
Samlet sett vurderes imidlertid sårbarheten for hendelser knyttet til drikkevann å være moderat og det
gjennomføres ikke risikoanalyse for hendelsen.

Sårbarhetsvurdering elektromagnetisk felt
Ved etablering av ny jernbanelinje vil det være et elektromagnetisk felt i jernbanens kontaktledningsnett.
Det forutsettes at ingen boliger får en høyere strålingsverdi enn kravene gitt av Statens strålevern
(gjennomsnittlig belastning på 0,4 mikrotesla årlig). Grunnet usikkerhet i belastning til ulike områder og
bebyggelse vurderes temaet som lite til moderat sårbart, men det gjennomføres ikke en risikoanalyse
av temaet. Temaet må imidlertid følges opp i det videre arbeidet med jernbanetraseen.

Sårbarhetsvurdering transport av farlig gods
Det transporteres en betydelig mengde farlig gods innenfor de fleste ADR-klassene langs dagens E16.
Dette vi fortsette. Det skal i utgangspunktet ikke fraktes farlig gods på Ringeriksbanen.
DSB mottar årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods. Dette tallet omfatter også
hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods vil forekomme
hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods (rundt de store byene og langs hovedtrafikkårene).
og med små konsekvenser for liv og helse. I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt
utslipp til grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er
erfaringsmessig svært lav.
Ny firefelts E16 vil fremstå med en betydelig økt sikkerhet i forhold til dagens E16. Ny veg vil være en
firefelts veg med midtdeler. Vintersituasjonen vil også bli forbedret med nye tunneler og sikkerheten mot
forurensning vil generelt bli bedre ved tunnelene da det vil være oppsamlingssystem og renseanlegg
knyttet til disse. Planområdet med planlagt tiltak vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet og
det gjennomføres ikke en risikoanalyse for hendelsen.
Gjennom anleggsperioden vil det bli en økt forekomst av transport av farlig gods i området. Det
forutsettes at denne transporten følges opp gjennom det videre sikkerhetsarbeidet knyttet til planlegging
av anleggsarbeidet. Transporten vurderes ikke å medføre en signifikant økning av risiko sett i et
samfunnssikkerhetsperspektiv, jf. vurderingen over.
Sårbarhetsvurdering eksisterende tekniske installasjoner
Det er en rekke private tekniske anlegg innenfor området. Opplysninger om grunnvannsbrønner blir
registrert i en egen eiendomsoversikt. Det vil i tillegg bli gjennomført en egen kartlegging av private
vannforsynings- og avløpsanlegg, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for enten å unngå skade på
slike anlegg eller erstatte dem. Planområdets sårbarhet vurderes å være liten.
VA-anlegg og ledningsnett
Det ligger VA-ledninger i Holsfjorden. Kapasiteten på eksisterende ledningsnett er ifølge kommunen
ikke stor nok med tanke på slokkevann for brannvesenet ved Sundvollen stasjon og den planlagte
boligutviklingen rundt stasjonen. Hole kommune er imidlertid i gang med å lage en ny VA-plan. Behov
for slokkevannskapasitet forutsettes ivaretatt i arbeidet med ny VA-plan.
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Eksisterende anlegg vil bli kartlagt, og utilsiktede inngrep er lite sannsynlig. Sårbarheten vurderes å
være liten og det gjennomføres ikke en risikoanalyse for hendelser.
Kraftforsyning
Høyspenttraseen på Elstangen må legges om som følge av E16. Eksisterendehøyspentlinjer bør
merkes med tanke på risikoen for ulykker med redningshelikopter.
Eksisterende anlegg vil bli kartlagt, og utilsiktede inngrep er lite sannsynlig. Sårbarheten vurderes å
være liten og det gjennomføres ikke en risikoanalyse.
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy anleggsfasen
Anleggsfasen vil foregå tett på eksisterende E16 ved Elstangen, som er en viktig utrykningsveg for
nødetatene. Særskilt for helsetransporter inn til spesialistsykehus i Oslo.
Det vil bli omkjøringer i lengre periode. Dette vil kunne bidra til økt kø på vegen. I tillegg vil det bli økt
anleggstrafikk (tungtrafikk) på vegnettet. Dette vil også bidra kø situasjoner og at trafikken går i lavere
fart enn normalt.
Innsnevringer og økt andel tungtrafikk vil også kunne gjøre det vanskelig for øvrige bilister å flytte seg
for utrykningskjøretøy som er på utrykning. Planområdet vurderes som svært sårbart overfor temaet og
det er utført en risikoanalyse
Sårbarhetsvurdering kontaktledningsnett jernbane
I åskammen bak Sundvollen er det et aktivt paraglidermiljø med utspring fra Dronningens utsikt, som
ligger bak Sundvollen. Dersom en paraglider feilmanøvrer/feilnavigerer er det en fare for at
vedkommende kan lande på ny jernbanelinje og dermed også treffe jernbanens kontaktledningsnett.
Planområdet vurderes som moderat til svært sårbart for hendelsen og det er utført en risikoanalyse.
Sårbarhetsvurdering sårbare bygg
Sundvollen oppvekstsenter og Hole bo- og rehabiliteringssenter er registrert som sårbare bygg, samt
Sundvollen barnehage. Disse vil kunne bli berørt i anleggsfasen, og vil kunne få endrede støyforhold i
permanent situasjon. Det forutsettes at utrykningskjøretøy har full tilgang til Hole bo- og
rehabiliteringssenter også i anleggsperioden.
For øvrig er det ikke identifisert aspekter ved de planlagte tiltakene som kan føre til økt sannsynlighet
for hendelser i tilknytning til institusjonene. Sårbarheten vurderes å være moderat og det gjennomføres
ikke en risikoanalyse.
Sårbarhetsvurdering tilsiktede handlinger
Viktige infrastrukturanlegg kan være potensielle terrormål, særlig gjelder dette stasjonsområder og
lengre tunneler. Temaet må imidlertid håndteres i forbindelse med de sikkerhetsanalyser (security) som
utføres for dette prosjektet og vurderes opp mot det til enhver tid gjeldende trusselbilde for Norge. Tiltak
identifisert gjennom det arbeidet forutsettes implementert i dette prosjektet. Planområdet vurderes ut fra
dagens gjeldende trusselbilde som lite til moderat sårbart for eventuelle terrorhendelser.
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6 STREKNING C – FRA BYMOEN TIL HØNEFOSS
Strekning C er fra Bymoen – Hønefoss (veg og bane) og er beskrevet i kapittel 2.4, 2.5 og 2.6.

Som en del av utredningsarbeidet for reguleringsplan er løsningen over Mælingen vurdert og utredet i
flere faser. Dette har endt med to aktuelle alternativer som beslutningsgrunnlag for valg av løsning:
Alternativ A - Bru over Storelva og Mælingen
 Bru på ca. 1760 m som strekker seg fra Helgelandsmoen, høyt over hele Mælingen til ca. 2 m
under brinken av Prestemoen. Traséen har en stigning på 9,5 ‰.
Alternativ B - Kombinasjonsløsning med bruer og mellomliggende fylling på Mælingen
 Bru på ca. 300 m fra Helgelandsmoen over Storelva, en ca. 600 m lang fylling sør på Mælingen
og bru til ca. 5 m under brinken av Prestemoen. Traséen har en stigning på 20 ‰ over en
strekning på ca. 1.2 km.
I alternativ B vil fyllingen på Mælingen forårsake noe oppstuvning for vannet som kommer fra øst, og
redusere vannmengden som renner mot Synneren ved flom, såkalt spyleflommer. Fyllingen vil
sannsynligvis ikke hindre tilsig av grunnvann til Synneren i særlig grad. Alternativ A med lang bru vil
medføre mindre endringer i vannstand og overflatestrømning enn alternativ B.
Gjennom prosessen med reguleringsplanen er det også kommet opp to aktuelle løsninger knyttet til
kryssing med Gomnesveien.
Alternativ A - Kryss på Helgelandsmoen
 innebærer bygging av fullt vegkryss der Gomnesveien legges om og det bygges rundkjøring
under bruer i linja, se illustrasjon i kap 2.4.
Alternativ B – Uten kryss på Helgelandsmoen
 I alternativ B bygges det ikke nytt vegkryss på Helgelandsmoen. Gomnesveien føres under veg
og bane, det bygges parallell gang- og sykkelveg og det etableres kryss noe lengre unna
bebyggelsen på Sandby.

Innledende farekartlegging
Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet og delobjekt C. Oversikten tar
utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging |6|, i tillegg til andre
relevante veiledninger fra øvrige myndigheter og forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante
for dette analyseobjektet. I tillegg er momenter identifisert under avholdte møter inkludert i listen.
Det bemerkes at det i prosjektet gjennomføres en rekke faglige utredninger som er grunnlag for ROSanalysen og at for en del aktuelle temaer vil det være naturlig å henvise til aktuelle fagrapporter. Dette
gjelder spesielt RAMS-analyser, miljørisikoanalyser og geotekniske- og ingeniørgeologiske
fagrapporter.
Tabell 5 - Innledende farekartlegging delobjekt C
Fare

Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser
Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Ifølge kartinnsynsløsningen til DSB og NVE atlas er det ingen
aktsomhetsområder for skred som vil påvirke planlagt jernbanetrasé. Det
gjøres faglige vurderinger og utarbeides egen fagrapport knyttet til
ingeniørgeologi og hydrogeologi. Gjennom dette arbeidet er det identifiserte
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Vurdering

tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for nytt anlegg. Siden det foreligger
fagtekniske vurderinger som er innarbeidet i prosjektet, vurderes ikke
temaet ytterligere i denne analysen.
Ustabil grunn

Det er identifisert en kvikkleiresone som Ringeriksbanen vil krysse
(kartinnsynsløsning, NVE atlas, boringer og grunnundersøkelser
gjennomført i prosjektet), det er også identifisert kvikkleiresoner i
omkringliggende områder. Tema vurderes videre basert på geoteknisk
rapport.

Flom i vassdrag (herunder Planområdet har flere 200-årsflomsoner som vil kunne påvirke
isgang)
planområdet (kartinnsynsløsning NVE atlas). Jernbanetrasé vil krysse elv
og gå i tett tilknytning på deler av strekning som er utsatt for en 200 års
flom. Tema vurderes.
Havnivåstigning, stormflo
og bølgepåvirkning

Planområdet ligger ikke i tilknytning til sjø, og vurderes følgelig ikke videre.

Vind/ekstremnedbør

Tiltaket må dimensjoneres etter gjeldende vindlaster, og det må etableres
gode løsninger for håndtering av overvann. Det er en del vann i
planområdet, og dersom det er planlagt håndtering av disse med kulverter
må de dimensjoneres etter forventet klima i fremtiden med hyppigere
perioder med intens nedbør. Tema ekstremnedbør vurderes.

Skog- / lyngbrann

Planområdet er hovedsakelig preget av jordbruksområder og lite tett skog,
bortsett fra skogsområdet sør i Hole og Bymoen. Temaet skogbrann
vurderes for dette området.

Radon

Det er områder med høy aktsomhetsgrad for radon, samt områder med
lav til høy aktsomhet. Planlagte tiltak for planområdet er etablering av
jernbanelinjer og tilrettelegger ikke for lengre personopphold, bortsett fra
hensettingsområdene ved Hønefoss stasjon. I forhold til løsmasser og
masselager bør dette vurderes i forhold til radongraden i massene.
Temaet vurderes på denne bakgrunn ikke videre.

VIRKSOMHETSBASERT FARE
Brann/eksplosjon ved
industrianlegg

Det er flere industrianlegg i nærhet til planområdet i delstrekning C, men
det er kun Leiv Vidar pølsemakeri som utgjør en fare for brann/eksplosjon.
Tema vurderes.
I forbindelse med anleggsperioden vil det bli lagret og benyttet eksplosiver
og farlig stoff. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent typer eller
mengder det skal lagres eller i hvilke deler av planområdet. Videre er det
heller ikke kjent om sprengstoff blandes på stedet når det skal brukes eller
om dette skal fraktes til området og lagres. Dette må derfor følges opp
gjennom det videre sikkerhetshetsarbeidet knyttet til planlegging av
anleggsperioden.

Kjemikalieutslipp og
annen akutt forurensning

For en fremtidig driftssituasjon vurderes dette som mindre relevant og
temaet vurderes knyttet til transport av farlig gods og drikkevannskilder.
For anleggsfasen vil akutt forurensning kunne forekomme.
Akutt forurensning både i en fremtidig driftsfase og for anleggsfasen er
vurdert i miljørisikoanalyser som er utført i prosjektet. Temaet vurderes
derfor ikke ytterligere

Transport av farlig gods

Det vil transporteres farlig gods i planområdet. Faren for ulykke som
resulterer i brann/eksplosjon er liten, men skal vurderes. Det må også
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vurderes konsekvensen av et uhell som resulterer i kjemikalieutslipp og
akutt forurensning, og dette må sees i sammenheng med sårbare
områder/naturområder hvor konsekvens ved utslipp er stor for
naturmangfold. Relevant tema, og må vurderes videre.
Forurensning i grunn

Det er ifølge miljøstatus.no (kartinnsynsløsning) flere lokaliteter hvor det er
identifisert forurensning i grunn, samt ved stasjonsområdet på Hønefoss.
Tiltaket tilrettelegger ikke for boliger, men det bør gjennomføres en
utredning av masser, og spesielt relatert til masselagerne. Temaet
håndteres i miljøoppfølging, og det henvises til denne for videre utredning.
Temaet vurderes derfor ikke videre her.

Elektromagnetiske felt

Jernbanetraseen ved del C vil ligge i dagsone, og jernbanens
kontaktledning vil medføre elektromagnetiske felt. Det må vurderes om det
er boliger og hvor eventuelt hvor mange som vil få en gjennomsnittlig
eksponering over 0,4 mikrotesla årlig. Det er hovedsakelig boliger som
ligger tett tilknyttet jernbanelinjen, da det elektromagnetiske feltet avtar
med antall meter fra kontaktledningsfeltet. Tema vurderes videre. (se
også faretema eksisterende kraftforsyning).

Støy

Det utføres egne støyvurderinger i henhold til støyretningslinjer. Temaet
vurderes på den bakgrunn ikke ytterligere i ROS-analysen.

INFRASTRUKTUR
VA-anlegg/-ledningsnett

Det er lokalisert VA-anlegg og VA-ledningsnett i planområdet, og dette må
sikres og hensynstas for å unngå skader på strukturen, samt å håndtere
stopp i forsyningen. Det skal i forbindelse med tiltaket gjennomføres egne
VA-vurderinger. Temaet vurderes på den bakgrunn ikke videre.

Trafikkforhold

Traseen går i dagen i skjæring/fylling og på bruer gjennom skogsområder,
over vassdrag og landbruksområder. Bortsett fra på kortere strekninger er
det ikke nærhet til boliger ved strekning C. E16 dimensjoneres for 110
km/t. Veg og bane skal følge hverandre og banens krav til geometri er
betydelig strengere enn veg og er førende i forhold til stigning og kurver.
Dette medfører en ganske stiv linjeføring for både veg og bane.
De to alternative løsningene for Helgelandsmoen vurderes.
Inne i Hønefoss sentrum går jernbanen i ring rundt tett bebygget område,
her må det vurderes trafikksikring og planoverganger, enten i bru eller
tunnel. Det må også sikres gode løsninger for myke trafikanter til
planoverganger. Det er i eksisterende rutenett lagt opp kryssløsninger
som må hensyntas i den videre planleggingen. Temaet vurderes.

Eksisterende
kraftforsyning

Det forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning før gravearbeider
starter. Deler av strekningen går gjennom jordbruksområde, og det antas
å være mindre behov for å ta hensyn til kraftforsyning der enn i Hønefoss
sentrum som preget av tett bebyggelse. Det er forutsatt merking av
høyspentlinjer ift. helikoptertrafikk slik at potensielle ulykker unngås.
Eksisterende kraftforsyning forutsettes kartlagt og hensyntatt.
Sør for Tolpinrud må deler av høyspent trasé ut fra Ringerike trafostasjon
flyttes. Det foreligger to alternative traseer for flytting, en mindre justering
og en som flytter traseen lenger vest. Det er i forbindelse med
reguleringsplanen ikke bestemt hvilken trase linjen skal flyttes til og begge
ligger derfor inne i reguleringsplanen. Se planbeskrivelsen for ytterligere
beskrivelse av traseene.
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Vurdering

Det vurderes som at ingen av de to alternative traseene endrer på
situasjonen for boligene i området, da denne linjen i utgangspunktet går
tett på eksisterende boliger pr. i dag. For traseen som går lengst vest vil
linjene flyttes lenger unna eksisterende boliger og er å foretrekke ut fra et
rent sikkerhetsperspektiv.
På bakgrunn av at flytting av høyspentlinjen ikke er vurdert å påvirke
boligområder negativt i forhold til dagens situasjon i området vurderes ikke
dette temaet videre her.
Drikkevannskilder

Tyrifjorden og Holsfjorden er drikkevannskilde for Asker, Bærum, Lier
(Sylling) og Hole kommuner. I tillegg planlegger Oslo kommune ny
vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Tema vurderes.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Del C er planlagt i dagsone og vurderes til å ha god fremkommelighet for
utrykningskjøretøy. Jernbanestrekning vil ligge tett tilknyttet ny
vegstrekning, men det må vurderes og utredes videre under anleggsfasen
slik at utrykningskjøretøy ikke får redusert fremkommelighet i forbindelse
med bygging. Tema vurderes.

Slokkevann for
brannvesenet

Det er en del vann og elver i nær tilknytning til planområdet som kan
anvendes til slokkevann (Tyrifjorden, og Storelva) dersom kommunalt
slokkevann ikke er tilgjengelig. Det vurderes derfor ikke å være
utfordringer knytte til slokkevann og temaet vurderes ikke videre.

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Sårbare bygg*

Ifølge kartinnsynsløsningen til DSB er det lokalisert et sårbart bygg vest
for Bymoen (900 meter – lang avstand), samt et bygg (barnehage) 300
meter fra planlagt trasé vest for Helgelandsmoen, her er også et
rehabiliteringssenter ved S4. Ved Hønefoss sentrum er det sårbare bygg
nord for Østvold (100 meter), sør for Ringerikes folkehøgskole (160 meter)
her er det både sykehjem og barnehage, sør for Hønefoss kirke (450
meter) og vest for Hønefoss stasjon (300 meter). Tema vurderes.

Kulturminner

Det er gjort egne vurderinger knyttet til tiltakets konsekvens for
kulturminner, temaet vurderes derfor ikke ytterligere her.

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger
Tilsiktede handlinger

Aktuelt ved større, viktig infrastruktur. Temaet vurderes.

SÆRSKILTE FORHOLD VED PLANOMRÅDET

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvurdering av disse:
 Ustabil grunn
 Flom i vassdrag
 Ekstremnedbør
 Skog-/lyngbrann
 Brann/eksplosjon ved industrianlegg
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Transport farlig gods
Elektromagnetiske felt
Trafikkforhold
Drikkevannskilder
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy
Sårbare bygg
Tilsiktede handlinger

Sårbarhetsvurdering ustabil grunn
Det er i NVE atlas (kartinnsynsløsning) identifisert flere kvikkeleiresoner i og i umiddelbar nærhet til
planlagt trasé for E16 og Ringeriksbanen (se figur nedenfor). Det er i forbindelse med reguleringsplanen
gjennomført geotekniske vurderinger av grunnforhold, og tema vurderes videre basert på foreliggende
geotekniske vurderinger.
Den foreløpige (grunnundersøkelser på strekningen pågår fortsatt, og kunnskapen som foreligger er
basert på kunnskapen om grunnforhold som foreligger pr dd) geoteknisk fagrapport for strekning 4 og
5. Nedenfor følger utdrag fra foreløpig rapport fra strekning 4 (ref. |P|):
«Løsmassene på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen består hovedsakelig av marin avsetning
i sør ved Bymoen, elveavsetning med sand og silt over leire fra Mosmoen, over Helgelansmoen,
Mælngen ved Storelva og Prestemoen. Fra Korsdalen til Styggedalen er det ravinelandskap med marin
avsetning. Det er stedvis avdekket forekomst av kvikkleire/ sprøbruddmateriale. Det er og stor
løsmassemektighet langs store deler av strekningen, spesielt i området ved Helgelandsmoen og
Mælingen.
Det er planlagt fyllinger og skjæringer på strekningen, og det er planlagt bruer og noen overgangsbruer».
Nedenfor følger utdrag fra geoteknisk fagrapport fra strekning 5 (ref. |U|):
«Løsmassene på strekningen består for det meste av elveavsatt sand i 0-20m. mektighet over marine
leire i opptil 80 m mektighet. Leira er stedvis kvikk, samt siltig og sandig. Under leira påtreffes morene i
varierende mektighet. Morenelaget drenerer ned mot lavereliggende områder, slik at poretrykket i den
overliggende leira er betydelig lavere enn hydrostatisk.
Beregninger viser at stabiliteten av sideterrenget er lav i Storskjæringa, Styggedalen, «Skaret» og for
sørvendte skråningen som går ned mot Hønefoss stasjon. For å øke sikkerheten til hva som er kravet
anbefales det å utføre terrengendringer i form av avgraving av skråningstopper og etablering av
støttefyllinger i skråningsbunn. For Storskjæringa anbefales det i tillegg, for å unngå innløsning av
boliger på nordvest siden, å etablere ny trasé i spuntet byggegrop med kalksementstabilisert
undergrunn.
På Hønefoss stasjon vil det være behov for byggegropsikring med spunt for veikulvert og stasjonshall.
Eksisterende stasjonsbygning må understøttes med jetpeler for å unngå skadelig deformasjoner.
For å unngå skadelige setninger på vei og jernbane anbefales det å installere vertikaldren under de
store fyllingene på Tolpinrud og Styggedalen. Setningen fremskyndes så ved hjelp av forbelastning»
Det er stedvis krevende grunnforhold langs strekningen mellom Bymoen og Hønefoss stasjon.
Planområdet vurderes som moderat til svært sårbart, dette hovedsakelig knyttet til kvikkleire og
sprøbruddmateriale. Det gjennomføres ikke risikoanalyse av hendelse knyttet til ustabil grunn, men det
forutsettes at områdestabiliserende tiltak som vurderes nødvendige for gjennomføring av tiltak
implementeres i det videre arbeid og følges opp i anleggsperioden. Det er planlagt og regulert for
omfattende geotekniske tiltak i dette området, slik at både veg og jernbane og omgivelsene oppnår
tilfredsstillende sikkerhet mot løsmasseskred
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Sårbarhetsvurdering flom i vassdrag
Planområdet har flere 200-årsflomsoner som vil kunne påvirke planområdet (kartinnsynsløsning NVE
atlas). Jernbanetrasé vil krysse elv og gå i tett tilknytning på deler av strekning som er utsatt for en 200
års flom (se figur nedenfor).
Generelt dimensjoneres både E16 og Ringeriksbanen for å tåle en 200 års flom fra Storelva (uten
klimafaktor) og et nedbørstilfelle på 200 års nedbør og klimafaktor + 20 % for kryssende vannmengder.
Overvannshåndteringsprinsipp deles i tre. Overvann på banetrasé, overvann på vegtrasé og overvann
fra sideterreng (terrengvann), herunder
også kryssende bekker. I tillegg vil det
være noe mindre tiltak
på lokalveger (stikkrenner i lavpunkt etc.)
Begge
alternativene
som
krysser
Storelva/ Mælingen vil minimum være
dimensjonert for å tåle en 200 års flom.
Spesielt i dette området er det også
identifisert behov for erosjonssikring i
elveskråning
mot
Storelva
på
Helgelandsmoen og i elveskråning på et
parti nord for Mælingen.
Det må gjennomføres en vurdering av
infiltrasjonsmuligheter
innenfor
planområdet i tilknytning til Hønefoss, hvor
vannet må ledes bort ved f.eks
vannfordrøyning.
Det forutsettes at flommodelleringer også
vurderer de mindre bekkeløp, og at det
vurderes hvordan fyllinger/skjæringer vil
påvirke
bekkeløpene.
Planområdet
vurderes som lite til moderat sårbart
overfor flom.
Ringerike kommune har opplyst om at de
ved mulige leirskred i Storelva har
beredskap for å sprenge eventuelle
oppdemninger. Dette betyr at det vil kunne
oppstå flomhendelser i Storelva som har
et
forløp
som
et
dambrudd.
Fundamentene for bru over Storelva må
konstrueres på en slik måte at de tåler en
slik mindre dambruddsbølge som vil
oppstå ved en slik hendelse. Ut fra dette
tiltaket vurderes planområdet å være lite
sårbart overfor hendelsen.

Figur 27 - viser 200 års flomsone i planområdet.

Sårbarhetsvurdering ekstremnedbør
I den nylig utgitte Klimaprofil Buskerud, april 2017 |X| er det gjort vurderinger av forventede
klimaendringer som påvirker årsnedbøren. For Buskerud er årsnedbøren beregnet å øke med ca. 15 %.
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Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig, både i intensitet og hyppighet; noe som
vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørsmengden for døgn med kraftig nedbør
forventes å øke med 20%. For kortvarige nedbørsepisoder er det indikasjoner på at økningen i intensitet
kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil videre anbefales et klimapåslag på minst 40%
på nedbørsmengden med varighet under 3 timer.
For å forhindre at kulverter og stikkrenner tettes til, må prosjekteringen og utforming hensynta forventede
klimaendringer og styrtregnepisoder.
Det er i forbindelse med prosjektering av E16 og Ringeriksbanen gjennomført egne vurderinger knyttet
til VA og overvann. Prosjektet skal basert på det som er omtalt i aktuell fagrapport ta høyde for endret
nedbørsintensitet, også i forhold til anleggsperioden. På denne bakgrunn vurderes tiltaket som lite til
moderat sårbart overfor temaet.
Sårbarhetsvurdering skog-/lyngbrann
Traseen går hovedsakelig gjennom områder preget av jordbruk og lite tett skog. Det er skogsområder
sør i Hole ved Bymoen og i område Prestemoen – Styggedal som er sårbare for en eventuell skogbrann.
I perioden 2000-2015 har det ikke vært skogbrann i Hole kommune.
E16 og veganlegg vurderes ikke å utgjøre en spesielt stor fare for skogbrann. Det planlegges ingen
rasteplasser på strekningen. Det er dermed ingen naturlige stopp langs traseen hvor folk kan for
eksempel grille. Et ferdig veganlegg vurderes derfor som lite sårbart overfor temaet.
Jernbaner har forårsaket skogbranner, og Ringeriksbanen kan være en potensiell fare for skogbrann i
området sør i Hole og ved Bymoen hvor det er tett skog nært trasé. Det kan oppstå hendelser der f.eks
låste bremser forårsaker gnister som tar fyr i tørt gress og andre brennbare materialer. Elektriske
ledninger i forbindelse med jernbanen kan også forårsake brann dersom de faller ned (Skogbrand
Forsikringsselskap Gjensidige). Sårbarheten for skogbrann ved jernbanen kan reduseres ved å sørge
for at det er lite brennbare materialer tett mot skinner og kontaktledninger.
90% av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som for eksempel uaktsomhet ved
bålbrenning (mye friluftsområder hvor det forekommer grilling i området), skogsdrift og
anleggsvirksomhet eller ildspåsettelse. Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye
skog. Det er derfor viktig at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Dette
er et forhold som må vurderes videre i planlegging av anleggsgjennomføring.
Ut over anleggsarbeidet og gnister fra ledninger i forbindelse med jernbanen er det ingen andre kjente
forhold knyttet til tiltaket som bidrar til økt skogbrannfare i området.
Sårbarhetsvurdering brann/eksplosjon ved industrianlegg
Planområdet ved strekning C er i nærhet til flere industrianlegg. Hønefoss fjernvarme AS nord for
Hverven, Hønefoss Krom og Nikkel AS nord for Eikli, Ringerikes Kornsilo SA nord for Holtangen og Leiv
Vidar ca. 300 m. nordøst for Hønefoss stasjon.
Ved Leiv Vidar pølsemakeri er det et ammoniakkanlegg som brukes til kjøling. Dette har potensiell fare
for brann/eksplosjon. Det ble under ROS-analyse møte nr. 2 påpekt at en hendelse her kan ha store
konsekvenser for nærliggende områder, og det har inntruffet situasjoner ved dette anlegget hvor store
deler av byen er blitt evakuert.
Ny jernbane og ny E16 innebærer ikke at det tilrettelegges for lengre personopphold ved anlegget. Det
forutsettes at Leiv Vidar pølsemakeri gjennomfører regelmessig vedlikehold av sitt anlegg og at det er i
forskriftsmessig stand. Grunnet avstand til veg og bane og med forutsetningene som beskrevet over
vurderes Ringeriksbanen og E16 som lite sårbart overfor tema.
Sårbarhetsvurdering transport farlig gods
I utgangspunktet skal det ikke transporteres farlig gods på Ringeriksbanen. Det kan likevel forekomme
avvikssituasjoner hvor det foregår transport av farlig gods. Det er ikke planlagt hensetning av godstog
med farlig gods i Hønefoss, bortsett fra eventuelle avvikssituasjoner.
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Ved eksisterende E16 transporteres det farlig gods i samtlige ADR-klasser bortsett fra 6,2 og 7. Dette
vil fortsette på ny E16. Temaet vurderes som moderat sårbart grunnet nærhet til bebyggelse og sårbare
bygg. Det gjennomføres derfor en risikoanalyse av tema, se vedlegg 1.
Sårbarhetsvurdering elektromagnetiske felt
Ved etablering av ny jernbanelinje vil det være et elektromagnetisk felt i jernbanens kontaktledningsnett.
Det foreligger til dels tett bebyggelse i nærhet til jernbanen, spesielt i nærhet til Hønefoss stasjon.
Det magnetiske feltet i nærheten av jernbanens kontaktledningsfelt er lav og styrken avtar med avstand
til jernbanen. Magnetfeltet en meter fra jernbanen ligger langt under grenseverdien på 200 μT, selv når
toget passerer og det elektromagnetiske feltet er størst (Elektromagnetiska fält omkring järnvägen,
Banverket i Sverige, 2003). Statens strålevern har satt en utredningsgrense for elektromagnetiske felt
«ved nybygg eller nye anlegg hvor årsgjennomsnittet overskriver 0,4 μT».
I henhold til krav gitt av Statens strålevern/NVE-veiledning datert 1.10.2007, som følge av St. prp. nr 66
(2005-06), skal Bane NOR utføre vurderinger i forhold til magnetfelt og helse
(http://trv.jbv.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav): "Langs det
planlagte anlegget skal det beskrives hvor mange bygg som får en gjennomsnittlig belastning av
magnetfelt over året på minst 0,4 mikrotesla. Med bygg menes her primært boliger, skoler og
barnehager." Jernbaneverket (nå Bane NOR) oppgir at det for kontaktledning med retur i skinnene, og
et strømforbruk på 100A, er en øyeblikksverdi av magnetisk flukstetthet på 0,275 μT i en avstand på 20
meter fra midten av sporet.
Det bør utredes hvor mange bygg som får over gjennomsnittlig belastning på 0,4 mikrotesla årlig, og
tiltak bør evt. vurderes på bolig som overskriver årlig belastning.
Grunnet usikkerhet i belastning til ulike områder og bebyggelse vurderes planområdet som lite til
moderat sårbart overfor temaet, men det gjennomføres ikke en risikoanalyse. Temaet må følges opp i
det videre arbeidet med tiltaket.
Det bemerkes i denne sammenhengen også at sør for Tolpinrud må deler av høyspent trasé ut fra
Ringerike trafostasjon flyttes. Det foreligger to alternative traseer for flytting, en mindre justering i
forhold til dagens trasé og en større omlegging som flytter traseen lenger vest. Det er i forbindelse
med reguleringsplanen ikke bestemt hvilken trasé linjen skal flyttes til og begge ligger derfor inne i
reguleringsplanen. Se planbeskrivelsen for ytterligere beskrivelse av traseene.
Det vurderes som at ingen av de to alternative traseene endrer på situasjonen for boligene i området,
da denne linjen i utgangspunktet går tett på eksisterende boliger pr. i dag. For traseen som går lengst
vest vil linjene flyttes lenger unna eksisterende boliger og er å foretrekke ut fra et rent sikkerhetsperspektiv. Tiltaket vurderes om lite sårbart overfor temaet når det gjelder eksisterende høyspenttrasé
i området.

Sårbarhetsvurdering trafikkforhold
Traseen går i dagen i skjæring/fylling og på bruer gjennom skogsområder, over vassdrag og
landbruksområder. Bortsett fra noen kortere strekninger er det ikke nærhet til boliger. E16
dimensjoneres for 110 km/t, og gjeldende krav til stigning og horisontalkurver blir linjeføringen meget
stiv.
I RAMS-analysen er det gjennomført risikovurdering av strekningen. Siden veg og bane går parallelt er
det vurdert at blendingsproblemtikk kan være utfordrende og føre til utforkjøring og sidekollisjon med
andre kjøretøy. Med den høye hastigheten på E16 vil slike ulykker kunne medføre alvorlige
konsekvenser. Det må iverksettes tiltak for å unngå blendingsfare for bilistene. Det er anlagt en 2,3 m
høy voll mellom veg og bane som er med på å være en sammenhengende sikkerhetsbuffer, samtidig
som et blendingshinder for møtende tog. Det anlegges også voller på utsiden av vegen, og med
sammenhengende viltgjerder.
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Ulykker vil også kunne inntreffe på denne type veganlegg, utforkjøring, påkjøring bakfra, feltskifteulykke
osv. Det er ikke identifisert spesielle forhold med utforming av veganlegget som gjør det særskilt
komplisert eller utfordrende eller økt sannsynlighet for hendelser, selv om linjeføringen er planlagt meget
stiv.
Ringeriksbanen skal gå i samme trasé som dagens jernbane gjennom Hønefoss sentrum. I Hønefoss
er det til dels tett bebygd langs jernbanetraseen, og det er flere planoverganger. Det forutsettes trygge
planoverganger for alle trafikantgrupper under anleggsfasen og ved ferdig tiltak i Hønefoss.
Aktuelle ruter for massetransport og anleggstrafikk og behov for tiltak på disse vil detaljeres nærmere i
analysene for anleggsfasen. Under anleggsplanleggingen må det avklares tiltak for myke trafikanter og
skolebarn. Hvordan anleggsperioden vil påvirke trafikkbildet i omkringliggende områder må vurderes
under detaljplanleggingen. Anleggsgjennomføringen er foreløpig planlagt på et overordnet nivå.
Sårbarheten vurderes å være liten til moderat.

Sårbarhetsvurdering trafikkforhold kryss Helgelandsmoen
E16 som firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss er dels ferdig utbygd, dels under utbygging
og dels under planlegging. Fra avgreining fra E18 i sør til avgreining til rv. 7 i nord er det
bygd/planlagt/forutsatt 10 kryss. Kryssene har enten tilknytning til annet overordnet vegnett eller til
vegsystem med stor trafikk, eller de er nødvendige for å sikre omkjøringsmuligheter på
tunnelstrekninger. Kryssplassering, type kryss og antall kryss i nye E16 har vært vurdert i flere
omganger. I denne sårbarhetsvurderingen er det gjort vurdering av en løsning uten kryss på
Helgelandsmoen og hvordan det påvirker temaet samfunnssikkerhet.
Utrykningskjøretøy vil i hovedsak kjøre på ny E16 i kryss rundt Hønefoss, primært Styggedalskrysset.
For ambulanse fra sykehuset som skal inn til sykehusene i Oslo med pasienter, er krysset ved
Helgelandsmoen underordnet. Også brannvesenet vil trolig ha Styggedalskrysset som primære
tilknytning, også til redningsoppdrag på E16.
Kryss på Helgelandsmoen vil bety vesentlig redusert utrykningstid ved en hendelse på industriområdet.
Dersom krysset på Helgelandsmoen utelates, må utrykningskjøretøy bruke dagens E16 og rv. 159, altså
dagens situasjon.
Tungtransport representerer en særlig ulykkesrisiko på vegnettet. Direkte tilgang til overordnet vegnett
vil slik sett være en fordel, framfor transport på dagens vegsystem for å komme til og fra ny E16, fra
kryssene ved Rørvik eller Styggedalen. Med videre utbygging av næringsvirksomhet på
Helgelandsmoen kan økt andel tungtrafikk på dagens vegnett følgelig øke sannsynligheten for ulykker
på disse vegene.
For hendelser på ny E16 vil fremkommelighet og tilgjengelighet være sikret gjennom
krysningsmulighetene som vil bli etablert mellom kjørebanene. Det å utelate Helgelandsmokrysset
anses derfor ikke å medføre en økt sårbarhet ved trafikkulykker på ny E16.
Ut fra dagens situasjon i området vurderes ikke sårbarheten å øke vesentlig dersom Helglandsmokrysset ikke bygges ut, men en etablering av krysset vil muligens kunne bidra til redusert
sannsynlighet for trafikkulykker med tunge kjøretøy på dagens E16 og rv. 159. I tillegg vil krysset
bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved hendelser på Helgelandsmoen industriområdet.

Sårbarhetsvurdering drikkevannskilder
Tyrifjorden og Holsfjorden er drikkevannskilde for Asker, Bærum, Lier (Sylling) og Hole kommuner. I
tillegg planlegger Oslo kommune ny vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Med unntak av inntaket
til Hole kommunes vannverk (østsiden av Frognøya) har vannverkene sine inntak i sørlige del av
Holsfjorden (se figur nedenfor). Samtlige vannverk har inntak på 50 m eller dypere.
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Det er utarbeidet notat som omhandler utbyggingsarbeidene ved Kroksund, og hvordan dette kan
påvirke vannkvaliteten i inntaket til vannverket og til forbruker (30.11.2016) (ref. |W|). Det er vurdert
partikkelforurensning, nitrogenavrenning fra sprengstoff, metallavrenning fra boreslam og sprengsteing,
samt olje- og kjemikaliespill fra trafikk og riggområder.
Storelva har utløp i Tyrifjorden og størstedelen av vannet i Tyrifjorden strømmer fra Storelva i
Nordfjorden direkte til utløpet ved Vikersund. Ved vedvarende vind mot sør kan forurensning fra Storelva
påvirke sentrale deler av Tyrifjorden og nordre deler av Holsfjorden, men vil i liten grad påvirke sørlige
deler av Holsfjorden.
De overnevnte vurderinger er basert på normal driftssituasjon. Det kan forekomme ulykker ved Storelva
på Mælingen og mengde forurensning som kan strømme ut i Tyrifjorden er betydelig større.
En ulykke med farlig gods kan under svært uheldige omstendigheter medføre at avrenning fra
ulykkesstedet kan nå Tyrifjorden. En olje og kjemikalieutslipp vil primært legge seg som film på
vannoverflaten og ikke trenge ned i dypere vannlag (de fleste vanninntak ligger på 50 meters dyp). Olje
på overflaten brytes også forholdsvis raskt ned pga fortynning, avdamping og nedbryting. Det vurderes
derfor ikke å påvirke sårbarheten til vannbehandlingsanleggene i vesentlig grad. Ved en
oljeforurensning i drikkevann kan dette gi ubehagelig lukt og smak på vannet, foruten at forbindelsene
ikke skal forekomme i drikkevann av helsemessige årsaker.
Kryssing av Storelva ved Mælingen er en kryssing på 2 km. Det planlegges å anlegge et rensebasseng
for overflatevann ved Mælingen.
Det er ifølge Granada grunnvannsdatabase noen private grunnvannsborehull i nært til trasé. Alle private
grunnvannsborehull og mindre uttak av drikkevann til campingplasser og fritidsbebyggelse må
kartlegges i det videre arbeidet med prosjektet. Det må også vurderes hvordan disse blir påvirket av
utbyggingen, og vurdere og iverksette kompenserende tiltak dersom det er nødvendig.
Tiltaket i normal driftssituasjonen vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet. I forhold til uhell
med transport farlig gods vurderes dette i forhold til drikkevannskildene i risikoanalysen, se vedlegg 1.

Figur 28 - viser oversikt over inntakspunkter til de ulike kommunale vannverk – markert med pil og påskrift om hvem
som har vanninntak. Markering for Kroksundet viser område med anleggsvirksomhet.
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Sårbarhetsvurdering fremkommelighet for utrykningskjøretøy (anleggsfasen)
Ny E16 vil ikke få ligge sammenfallende med eksisterende E16, bortsett fra ved Ve. Eksisterende E16
vil derfor kunne brukes under byggeperioden av ny E16. Ved Ve er det mulige omkjøringsruter som
sikrer fremkommelighet under anleggsfasen. Fremkommelighet for utrykningskjøretøy til institusjoner
og bebyggelse ved Røyse kan bli utfordrende. Gomnesvegen til Røyse er avhengig av å krysse anleggog byggeområdene til E16 og Ringeriksbanen og dette kan bli utfordrende. Det må under
anleggsperioden sikres fullverdige løsninger som sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet til Røyse og
omkringliggende områder.
Området Veienmoen vil være sårbart for anleggsperioden da knyttet til stengning av undergangen ved
dagens stasjon.
Tiltaket vurderes som svært sårbart og det gjennomføres en risikoanalyse.

Sårbarhetsvurdering sårbare bygg
Ifølge kartinnsynsløsningen til DSB er det lokalisert et sårbart bygg vest for Bymoen (900 meter – lang
avstand), samt et bygg (barnehage) 300 meter fra planlagt trasé vest for Helgelandsmoen, her er også
et rehabiliteringssenter. Det er og sårbare bygg nord for Østvold (100 meter), sør for Ringerikes
folkehøgskole (160 meter) her er det både sykehjem og barnehage, sør for Hønefoss kirke (450 meter)
og vest for Hønefoss stasjon (300 meter).
Ved utarbeidelse av faseplaner for anleggsarbeidet må adkomsten til sårbare bygg ivaretas, spesielt
omsorgsinstitusjoner.
Det forventes ikke at sårbare bygg kommer i konflikt med ny E16 og Ringeriksbanen, men det vil bli økt
anleggstrafikk i områdene rundt. Det må sikres trygg ferdsel til barnehager/skoler i området, spesielt i
perioder på døgnet hvor det er mye aktivitet (på morgenen og ettermiddagen).
Flere av sårbare bygg vil ligge innenfor evakueringsradiusen på 500 m dersom det skulle inntreffe et
uhell med transport farlig gods som kan utvikles til brann/eksplosjon. Dette vurderes i risikoanalysen til
transport av farlig gods.
Basert på forutsetninger lagt til grunn vurderes tiltaket som moderat til lite sårbart ovenfor temaet
sårbare bygg.

Sårbarhetsvurdering tilsiktede handlinger
Viktige infrastrukturanlegg kan være potensielle terrormål, særlig gjelder dette stasjonsområder og
lengre tunneler. Temaet må imidlertid håndteres i forbindelse med de sikkerhetsanalyser (security) som
utføres for prosjektet og vurderes mot det gjeldende trusselbilde for Norge. Tiltak identifisert gjennom
dette arbeidet forutsettes implementert i dette prosjektet. Planområdet vurderes ut fra dagens gjeldende
trusselbilde som lite til moderat sårbart for eventuelle terrorhendelser.
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7 SAMLET KONKLUSJON OG OPPSUMMERING AV
TILTAK
Det bemerkes her at samfunnssikkerheten i prosjektet er totaltsett dokumentert gjennom risiko- og
sårbarhetsanalyse av planforslaget (dette dokumentet) og gjennom RAMS-analyser for veg- og
jernbaneprosjektet. Disse analysene er til dels overlappende, men har noe ulik tilnærming: ROSanalysen vurderer eksterne risikofaktorer og om tiltakene medfører risiko for omgivelsene, mens
RAMS-analysene vurderer sikkerhet og andre driftsmessige forhold ved ferdige anlegg.
For ROS-analysen har det blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av
de temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante for de tre respektive delobjektene
som samlet sett utgjør hele planområdet. Følgende farer har blitt utredet, delobjektet som det gjelder er
benevnt i parentes bak hendelsen:





















Ustabil grunn (A, C)
Skredfare (A, B)
Flom i vassdrag (C)
Ekstremnedbør (B, C)
Skog-/lyngbrann (C)
Ulykke i tunnel (B)
Ulykke i dagsone (B)
Omkjøringsveger (B)
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy anleggsfasen (A, B, C)
Trafikkforhold (A, C)
Brann/eksplosjon ved industrianlegg (A, C)
Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning (C)
Drikkevannskilder (A, B, C)
Transport av farlig gods (A, B, C)
Elektromagnetiske felt (C)
Akutt forurensning (B)
Tekniske installasjoner (B)
Kontaktledningsnett jernbane (B)
Sårbare bygg (A, B, C)
Tilsiktede handlinger (A, B, C)

På et overordnet nivå kan ROS-analysen oppsummeres med følgende; Naturrisiko, herunder
risikofaktorer som er knyttet til den naturgitte tilstanden, finnes i stor utbredelse med ustabile løsmasser
på strekningen fra Prestemoen til Hønefoss. Det er planlagt og regulert for omfattende geotekniske tiltak
i dette området, slik at både veg og jernbane og omgivelsene oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot
løsmasseskred. Det er liten og akseptabel risiko for stein- og snøskred og flom.
For sårbare samfunnsfunksjoner kan anleggsfasen være kritisk. Blant annet framheves risikoen for å
påvirke Holsfjorden som vannforsyningskilde. Her er risikoreduserende tiltak identifisert. Videre er det
risiko for ulempe for helseinstitusjoner nær anlegget. Risikoreduserende tiltak er under vurdering. Det
vil være vesentlig å sikre tilgjengelighet for utrykningskjøretøy i anleggsfase.
For de ferdige anleggene er det generelt bygd inn sikkerhet i hht, gjeldende standarder, og fravik er
godkjent av veg- og jernbanemyndighet. Viktige, forutsatte tiltak er rømningsmuligheter fra tunneler, og
omkjøringsmuligheter ved uhell mm på vegnettet.
Samlet for hele strekningen fra Jong til Hønefoss fremstår planområdet, med de tiltak som er beskrevet
og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.
Særskilte forhold ved de tre strekningene ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er følgende;
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For delobjekt A fremsto planområdet som moderat sårbart for brann i trafoanlegg og forurensning av
drikkevannskilder. Det er derfor utført en risikoanalyse. Analysen viste uakseptabel risiko, og det er
formulert risikoreduserende tiltak.
For delobjekt B fremsto planområdet som svært sårbart for fremkommelighet for utrykningskjøretøy
anleggsfasen og kontaktledningsnett jernbanen. Det er derfor utført en risikoanalyse. Analysen viste
uakseptabel risiko, og det er formulert risikoreduserende tiltak.
For delobjekt C fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods. Det er derfor
utført en risikoanalyse. Analysen viste akseptabel risiko, men det er likevel identifisert aktuelle
risikoreduserende tiltak; etablere oppsamlingssteder ved kryssing av Storelva, samt at det bør gjøres
en faglig vurdering knyttet til etablering av rensebasseng(er). Dette kan en evt. styrke ressursbasen til
nødetatene dersom det vurderes som hensiktsmessig ut i fra et kost/nytte-perspektiv. Området knyttet
til Hønefoss stasjon og Røyse ble vurdert som svært sårbart for fremkommelighet for utrykningsetatene
i anleggsperioden. Det er derfor utført en risikoanalyse som viste uakseptabel risiko og det er identifisert
risikoreduserende tiltak.
Når det gjelder situasjonen med to planalternativer for kryss på Helgelandsmoen er det ut fra dagens
situasjon i området ikke vurdert at sårbarheten øker vesentlig dersom Helglandsmokrysset ikke bygges
ut. Det påpekes derimot at en etablering av krysset vil muligens kunne bidra til redusert sannsynlighet
for trafikkulykker med tunge kjøretøy på dagens E16 og rv. 159. I tillegg vil et kryss her bedre
fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved hendelser på Helgelandsmoen industriområdet.
Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering for alle delobjektene, identifisert tiltak som det
ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet etterfølgende og må følges opp i det videre planarbeidet.

Det er gjennom fareidentifikasjon, sårbarhetsvurdering for alle delobjektene og de gjennomførte
risikoanalysene, identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å
gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. Tiltakene er listet opp i tabellen
under.
Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Skredfare

Tiltak identifisert gjennom ingeniørgeologi- og hydrogeologivurderingene
må implementeres i prosjektet.
Herunder gjennomføre lokale kartlegginger for å avklare reell skredfare
når mer informasjon foreligger.
Gjelder for strekningene A og B.

Ustabil grunn

Det forutsettes at områdestabiliserende tiltak som vurderes nødvendige
for gjennomføring av tiltak implementeres i det videre arbeid og følges
opp i anleggsperioden.
Ytterligere tiltak som er identifisert i geoteknisk fagrapport må
implementeres i prosjektet.
Gjelder for strekningene A og C.

Flom

E16 og Ringeriksbanen skal dimensjoneres for å tåle en 200-års flom.
Det må gjennomføres en vurdering av infiltrasjonsmuligheter innenfor
planområdet i tilknytning til Hønefoss, hvor vannet må ledes bort ved
f.eks vannfordrøyning. Flommodelleringer må også gjøres for de mindre
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Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

bekkeløp, samt at det må vurderes hvordan fyllinger/skjæringer vil
påvirke bekkeløpene.
Ved mulig leirskred i Storelva er det det mulig å sprenge eventuelle
oppdemninger. Fundamentene for bru over Storelva må konstrueres slik
at de tåler en mindre dambruddsbølge som vil oppstå ved en slik
hendelse.
Gjelder for strekning C.
Endring i grunnvannsnivå Tiltak identifisert i hydrogeologisk fagrapport forutsettes implementert i
prosjektet og tatt hensyn til i det videre planlegging og
prosjekteringsarbeidet for tunnelene.
Gjelder for strekning A.
Grunnvannsbrønner

Tiltak identifisert gjennom kartlegging av grunnvannsbrønner for å hindre
forurensning og endret grunnvannstrømning må implementeres i
prosjektet.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene.

Ekstremnedbør

Prosjektering av kulverter og stikkrenner må ta hensyn til forventet
endring i klima og nedbørsmengder både i forhold til størrelse men også i
utforming for å forhindre at disse tetter til. Prosjektet skal basert på det
som er omtalt i aktuelle fagrapport ta høyde for endrede
nedbørsmengder, også under anleggsperioden.
Gjelder for strekningene B og C.

Skogbrann

Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det
er derfor viktig at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår
anleggsarbeid. Dette er et forhold som må vurderes videre i planlegging
av anleggsgjennomføring
Gjelder for strekning C.

Radon

Planlagte tiltak tilrettelegger ikke for lengre personopphold, bortsett fra
hensettingsområdene ved Hønefoss stasjon. Radongraden i massene
må vurderes for løsmasser og masselager.

Kjemikalieutslipp og
Entreprenør må i anleggsfasen ivareta sikker drift av maskiner og
annen akutt forurensning/ kjøretøy for å unngå hendelser som fører til akutt forurensning.
akutt forurensning
Videre må plassering av påfyllingsanlegg for drivstoff vurderes nøye og
anleggsfase
plasseres uten direkte tilknytting til bekker som har utløp i Holsfjorden,
Tyrifjorden eller andre bekker og elver i planområdet.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene, men særskilt for
strekningene B og C.
Transport farlig gods

Ved å etablere oppsamlingssteder ved kryssing av Storelva, samt en
faglig vurdering om etablering av rensebasseng(er) er nødvendig kan en
i tillegg vurdere å styrke ressursbasen til nødetatene dersom det
vurderes som hensiktsmessig ut i fra et kost/nytte-perspektiv.
Gjelder for strekning C.

Forurensning i grunn

Det bør gjennomføres en utredning av masser, og spesielt relatert til
masselager og forurensede masser.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene.
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Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Elektromagnetiske felt

Det må vurderes om det er boliger og hvor eventuelt hvor mange som vil
få en gjennomsnittlig eksponering over 0,4 mikrotesla årlig. Det er
hovedsakelig boliger som ligger tett tilknyttet jernbanelinjen/
trafoområdet.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene.

VA-anlegg/-ledningsnett

Det antas å være både VA-anlegg og VA-ledningsnett i planområdet, og
dette må sikres og hensynstas for å unngå skader på strukturen, samt å
hindre brudd på forsyningen til bebyggelse.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene.

Trafikkforhold

Det må iverksettes tiltak for å unngå blendingsfare for bilistene. Det er
anlagt en 2,3 m høy voll mellom veg og bane, det tjener blant annet som
sikkerhetsbuffer og som (del av) blendingshinder for møtende tog. Det
forutsettes trygge planoverganger for alle trafikantgrupper under
anleggsfasen og ved ferdig tiltak i Hønefoss sentrum.
Gjelder for strekningene B og C.

Eksisterende
kraftforsyning

Ringeriksbanen og ny E16 vurderes å påvirke eksisterende
kraftledninger i liten grad, bortsett fra høyspenttrasé ved Elstangen som
legges om ved strekning B og ved Tolpinrud på strekning C hvor det er to
alternativer for trase.
Deler av strekning C går i dagen gjennom områder preget av tett
bebyggelse. Det forutsettes av det gjennomføres kabelpåvisning for hele
traseen før gravearbeider starter. Det forutsettes også merking av
høyspentlinjer i forhold til helikoptertrafikk slik at potensielle ulykker
unngås.
Gjelder for strekningene B og C.

Drikkevannskilder

Det forutsettes at bru over Storelva etableres med rensebasseng(er) for
overflatevann.
For å eliminere risikoen for forurensing av drikkevannskilden med
forurenset brannvann fra tunnelstrekningen mellom Jong og Sundvollen
kan det vurderes å etablere en oppsamlings-/ renseløsning for drensvann
enten som en permanent løsning eller som kan stenges dersom det
inntreffer uønskede hendelser i tunnelen som kan medføre en fare for
forurensning av drikkevannskilden.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Nødetatene må være med i den videre planleggingen av
anleggsperioden og i etablering av omkjøringsveger og endret
kjøremønster for å få dette så optimalt som mulig.
Videre må det Det må under anleggsperioden sikres fullverdige løsninger
for omkjøring slik at tilgjengeligheten og fremkommeligheten sikres til
Røyse og omkringliggende områder. Det forutsettes at det for strekning
C utarbeides faseplaner for veg og bane for å sikre trafikkavvikling,
spesielt i områder hvor det allerede er flere eksisterende veg- og
banestrekninger i drift.
Generelt tiltak gjeldende for alle strekningene, men særskilt for
strekningene B og C.

Sårbare bygg

Det må ved faseplaner av anleggsarbeidet hensynstas fremkommelighet
til sårbare bygg, spesielt omsorgssituasjoner.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

ROS-analyse reguleringsplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

65 av 74
FRE-00-A-26110
02A
09.02.2017

8 DOKUMENTINFORMASJON
Rev.
00A
01A

02A

Dokumenthistorikk
Høringsutkast
Revidert pga endringer i reguleringsplan pr. november 2017 følgende er endret:
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Utvidelse og justering på kapittel; 2.4, 4.2.4, 4.2.7, 5.1.1 (Ustabil grunn), 6.1, 6.2.2, 7.1
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Revidert pga endringer i reguleringsplan pr. februar 2017 følgende er endret:
Sammendrag, kap 2, 4.1.1, 4.2.4, 5.1.1, 5.2.8, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.7, 5.2.11, 7. Vedlegg 1
hendelse C2 er ny.

Terminologi
Begrep
Barrierer
Ekom

Konsekvens

Risiko
Risikoanalyse

Risikoreduserende tiltak

Safety
Samfunnssikkerhet

Sannsynlighet
Security
Sårbarhet

Beskrivelse
Eksisterende tiltak
Elektronisk kommunikasjon. Med EKOM menes all form for
elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være
tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.
Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø
eller materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hva
som vil bli konsekvensene.
Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av
en uønsket hendelse
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser.
Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en
uønsket hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende
tiltak og konsekvensreduserende tiltak.
Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller
flere tilfeldigheter.
Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og
å ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike
former for påkjenninger.
I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe.
Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og
planlegging.
Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.
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VEDLEGG 1 – RISIKOANALYSE ALLE DELOBJEKT
Identifiserte hendelser med en forhøyet sårbarhet er underlagt en risikoanalyse og analysen er gjengitt
i dette vedlegget. Hendelsenes bokstav som står foran nummeret tilsvarer det delobjektet som
hendelsen gjelder for.
Hendelse A1 – Brann/ eksplosjon i trafostasjon Jong

Drøfting av sannsynlighet:
På Jong skal det etableres fire trafostasjoner for å sikre nødvendig strømforsyning til
fremtidig anlegg. Denne type trafostasjoner kan bli utsatt for hendelser som medfører at
det oppstår brann i selve trafostasjonen. Årsakene til dette kan være teknisk feil,
kortslutning, lynnedslag mv.
Sannsynligheten for at en slik hendelse inntreffer vurderes derimot ikke å være meget
høy og vurderes basert på analysens kategorier til å være moderat sannsynlig –
gjennomsnittlig en hendelse hvert 100-1000 år.
Drøfting av konsekvens:
Liv og helse: Området hvor disse trafostasjonene blir plassert vil være inngjerdet og
det vil ikke være mulig for utenforstående å komme tett på anlegget. Videre er det ikke
boliger umiddelbart inntil trafostasjonene slik at hendelsen vurderes ikke å medføre
direkte konsekvens for liv og helse. Brann i en slik trafostasjon medfører utslipp av
svært giftig røyk i stort omfang da disse som hovedregel inneholder mye olje. Selv om
det ikke er boliger umiddelbart inntil trafostasjonene er det et stort boligområde her
som vil kunne bli berørt av røyken og som kan medføre helseplager og problemer for
de som oppholder seg i området. Konsekvensen vurderes til liten - personskade
Stabilitet: En brann i et slikt anlegg vil medføre stengte veger i området samt behov for
evakuering av de mest nærliggende boligområdene alt etter hvordan en brann utvikler
seg og vindforholdene er. Hendelsen vil også kunne påvirke fremtidig togfremføring på
ny Ringeriksbane dersom dette anlegget svikter. Konsekvens vurderes som middels.
Materielle verdier: Hendelsen vil medføre at minst en trafo må erstattes. Anlegget
bygges slik at i en normalsituasjon skal ikke en brann spre seg fra en trafo til en
annen. Selv erstatning av en utbrent trafo vil kunne beløpe seg til store kostnader.
Konsekvens vurderes å være stor.
Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi

1

2

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

3

4

Konsekvens

5

1

2

3

4

X

Risiko

5
X

X

X
X

X

Utover normale brannsikringstiltak for denne type anlegge er det ikke identifisert ytterligere
risikoreduserende tiltak.
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Hendelse A2 – Forurensning av drikkevannskilde – utslipp av brannvann

Drøfting av sannsynlighet:
På grunn av tunnelens lengde vil det bli etablert et brannslukkepunkt ca. midt i tunnelen.
Dette vil ha avrenning gjennom tunnelens dreneringssystem mot Sundvollen. Det er ikke
planlagt oppsamling av dette drensvannet.
Gjennom prosjektets RAMS-analyser og risikovurdering av tunnel på strekningen er det
gjort vurderinger knyttet til sannsynligheten for brann i tunnel. Denne vurderingen gjelder
både for tog i ordinære trafikk og servicetog (dieseldrevne). Sannsynligheten for at en
brann oppstår i et togsett i tunnelen vurderes å være moderat sannsynlig.
Gjennomsnittlig en hendelse hvert 100 – 1000 år.
Drøfting av konsekvens:
Tyrifjorden og Holsfjorden er drikkevannskilde for Asker, Bærum, Lier (Sylling) og Hole
kommuner. I tillegg planlegger Oslo kommune ny vannforsyning med Holsfjorden som
kilde. Med unntak av inntaket til Hole kommunes vannverk (østsiden av Frognøya) har
vannverkene sine inntak i sørlige del av Holsfjorden. Samtlige vannverk har inntak på
50 m eller dypere
Liv og helse: Utslipp av brannvann fra tunnelen via dens drenssystem vurderes ikke å
medføre konsekvens for liv og helse. Det bemerkes her at konsekvens av brann i
togsett ikke er vurdert i denne hendelsen og det henvises til utført RAMS-analyse for
strekning 1 og risikovurdering for tunnelen.
Stabilitet: Et slik utslipp vil nå drikkevannskilden for Asker, Bærum, Lier og Hole
kommune. En olje og kjemikalieutslipp vil primært legge seg som film på
vannoverflaten og ikke trenge ned i dypere vannlag (de fleste vanninntak ligger på 50
meters dyp). Olje på overflaten brytes også forholdsvis raskt ned pga fortynning,
avdamping og nedbryting. Det vurderes derfor ikke å påvirke sårbarheten til
vannbehandlingsanleggene i vesentlig grad. Ved en oljeforurensning i drikkevann kan
dette gi ubehagelig lukt og smak på vannet, foruten at forbindelsene ikke skal
forekomme i drikkevann av helsemessige årsaker. Konsekvens vurderes å være
middels – kortvarig skade eller tap av samfunnsverdi.
Materielle verdier: Basert på at hendelsen ikke vurderes å påvirke drikkevannskilden i
særlig grad vurderes også konsekvensene for materielle verdier å være liten.

Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi

1

2

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

3

4

Konsekvens

5

1

2

3

X

4

Risiko

5
X

X
X

X
X

Risikoreduserende tiltak
For å eliminere risikoen for forurensing av drikkevannskilden kan det vurderes å etablere en
oppsamlings-/ renseløsning for drensvann enten som en permanent løsning eller som kan stenges
dersom det inntreffer uønskede hendelser i tunnelen som kan medføre en fare for forurensning av
drikkevannskilden.
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Hendelse B1 - Fremkommelighet for utrykningskjøretøy anleggsfasen
Drøfting av sannsynlighet:
Anleggsfasen vil foregå tett på eksisterende E16, i området ved Elstangen, som er en
viktig utrykningsveg for nødetatene. I den sammenheng særskilt for helse ved
transporter inn til sykehusene i Oslo. Det vil til tider bli stengte tunneler og omkjøringer
i lengre periode. Dette vil kunne bidra til økt kø på vegen. I tillegg vil det bli økt
anleggstrafikk (tungtrafikk) på vegnettet. Dette vil også bidra kø situasjoner og at
trafikken går i lavere fart enn normalt.
Innsnevringer og økt andel tungtrafikk vil også kunne gjøre det vanskelig for øvrige
bilister å flytte seg for utrykningskjøretøy som er på utrykning.
Sannsynligheten for redusert fremkommelighet for utrykningskjøretøy i anleggsperioden
vurderes å være svært sannsynlig.
Drøfting av konsekvens:
Liv og helse: Manglende fremkommelighet vil følgelig kunne påvirke utfallet av en
skadet/ syk person under transport til et annet sykehus, men det er svært vanskelig å
si noe om og det fanges opp under kategorien stabilitet. Hendelsen vurderes ikke for
denne kategorien.
Stabilitet: Redusert fremkommelighet og vanskelige kjøreforhold pga smalere
vegbaner og økt andel tungtrafikk vil kunne påvirke utrykningstider til alle nødetatene.
Særlig benyttes denne vegen til ambulansetransporter (akutt) fra Hønefoss til Oslo.
Økt utrykningstid vil følgelig kunne få konsekvenser for pasienten som kommer senere
frem til den hjelp han har behov for som kan være akutt. Også brannutrykninger kan bli
forsinket og dermed kan det oppstå større skader på objektet. Konsekvens vurderes å
være kortvarig tap av samfunnsverdier
Materielle verdier: Hendelsen vurderes ikke for denne kategorien.

Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi
Stabilitet

1

2

3

4

Konsekvens

5
X

1

2

3
X

4

Risiko

5
X

Risikoreduserende tiltak
• Nødetatene må være med i den videre planleggingen av anleggsperioden og i etablering av
omkjøringsveger og endret kjøremønster for å få dette så optimalt som mulig.
På bakgrunn av at detaljplanlegging av anleggsfasen ikke er i gang er det ikke identifisert ytterligere
risikoreduserende tiltak på dette tidspunktet.
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Hendelse B2 – Paraglider ulykke på jernbanespor
Hendelsen er også identifisert i Risikovurdering for Strekning 3 |N|.
Drøfting av sannsynlighet:
Dersom en paraglider lander i sporet (kontaktledning) vil det være som følge av
feilhandlinger og feilbedømmelse. Men utfylling av Sundvollen kan føre til at dette blir
en populær landingsplass.
Det er vanskelig å estimere sannsynlighet for hendelsen, men den vurderes å være
sannsynlig gjennomsnittlig hvert 10-100 år.
Drøfting av konsekvens:
Liv og helse: Hendelsen vil kunne medføre strømgjennomgang hos forulykket
paraglider og kan være dødelig – stor konsekvens.
Stabilitet: Hendelsen vurderes å medføre liten konsekvens for stabilitet
Materielle verdier: Hendelsen vil medføre liten konsekvens for materielle verdier.

Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi

1

2

3

4

Konsekvens

5

1

2

3

4

Risiko

5

Liv og helse

X

X

X

Stabilitet

X

X

X

Materielle verdier

X

X

X

Risikoreduserende tiltak
 Etablere restriksjoner til landingsplasser på Sundvollen for paraglidere.
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Hendelse C1 – Uhell transport farlig gods hvor det oppstår brann/eksplosjon.

Drøfting av sannsynlighet:
Det transporteres en betydelig mengde farlig gods innenfor de fleste ADR-klassene
langs dagens E16, noe som også vil være tilfellet ved ny utbygd veg. Det vil også
transporteres farlig gods på jernbanen under avvikssituasjoner.
DSB mottar årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods. Dette tallet
omfatter også hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser
med farlig gods vil forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods (rundt
de store byene og langs hovedtrafikkårene). I de fleste tilfellene fører en hendelse med
farlig gods til akutt utslipp til grunnen og til luft og med små konsekvenser for liv og helse.
Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig
svært lav. Det er lite bebyggelse langs med vegen, men en økning nærmere Hønefoss
stasjon.
Drøfting av konsekvens:
Liv og helse: Konsekvensen for liv og helse for tredje person dersom det inntreffer en
ulykke med farlig gods på området der det oppstår brann eller eksplosjon vurderes å
være stor. En hendelse hvor det oppstår brann, eksplosjon eller lekkasje av farlig stoff
vil kunne kreve evakuering av områdene rundt planområdet. Det er mot Hønefoss
sentrum flere boliger, samt at det er bygninger som barnehager og sykehjem i
tilliggende områder som må evakueres for å hindre skade på liv og helse, dette er
utsatt sårbare grupper som kan være krevende å evakuere.
Stabilitet: Et uhell med transport farlig gods kan medføre stengte veier og bane, og
konsekvensen vurderes som middels.
Materielle verdier: Ved en hendelse med transport farlig gods hvor det oppstår brann,
eksplosjon eller utlekking av farlig stoff over Storelva er det en potensiell fare for
forurensning av drikkevannskilder ved Tyrifjorden. Det vil på resterende strekning
medføre behov for evakuering av boligområder, kollektivtrafikk, skole, barnehage, og
sykehjem. Videre vil det kunne bli behov for å stenge trafikken på viktige
gjennomfartsårer i området. Konsekvensen vurderes i verste fall til å være stor.

Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi

1

2

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

3

4

Konsekvens

5

1

2

3

4
X

X

Risiko

5
X
X

X

X

Risikoreduserende tiltak
Annet enn å etablere oppsamlingssteder ved kryssing av Storelva, samt rensebasseng kan en evt.
styrke ressursbasen til nødetatene dersom det vurderes som hensiktsmessig ut i fra et kost/nytteperspektiv.
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Hendelse C2 - Fremkommelighet for utrykningskjøretøy anleggsfasen
Drøfting av sannsynlighet:
Ny E16 vil ikke få ligge sammenfallende med eksisterende E16, bortsett fra ved Ve.
Eksisterende E16 vil derfor kunne brukes under byggeperioden av ny E16. Ved Ve er
det mulige omkjøringsruter som sikrer fremkommelighet under anleggsfasen.
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy til institusjoner og bebyggelse ved Røyse kan
bli utfordrende. Gomnesveien til Røyse er avhengig av å krysse anlegg- og
byggeområdene til E16 og Ringeriksbanen og dette kan bli utfordrende.
For området Veienmoen vil det også være utfordringer knyttet til fremkommelighet,
spesielt for brannvesenet, når undergangen ved dagens stasjon blir stengt for
anleggsarbeid.
Sannsynligheten for redusert fremkommelighet for utrykningskjøretøy i anleggsperioden
vurderes å være svært sannsynlig.
Drøfting av konsekvens:
Liv og helse: Manglende fremkommelighet vil følgelig kunne påvirke utfallet av en
hendelser med skadet/ syk person, men det er svært vanskelig å si noe om og det
fanges opp under kategorien stabilitet. Hendelsen vurderes ikke for denne kategorien.
Stabilitet: Redusert fremkommelighet og vanskelige kjøreforhold vil kunne påvirke
utrykningstider til alle nødetatene. Dette gjelder dersom det inntreffer hendelser i
anleggsperioden i de berørte områdene. Økt utrykningstid vil følgelig kunne få
konsekvenser for pasienten som kommer senere frem til den hjelp han har behov for
som kan være akutt. Også brannutrykninger kan bli forsinket og dermed kan det
oppstå større skader på objektet. Konsekvens vurderes å være kortvarig tap av
samfunnsverdier.
Materielle verdier: Hendelsen vurderes ikke for denne kategorien.

Oppsummering:
Sannsynlighet

Verdi
Stabilitet

1

2

3

4

Konsekvens

5
X

1

2

3
X

4

Risiko

5
X

Risikoreduserende tiltak
• Nødetatene må være med i den videre planleggingen av anleggsperioden og i etablering av
omkjøringsveger og endret kjøremønster for å få dette så optimalt som mulig.
• For strekning C må det utarbeides faseplaner for veg og bane for å sikre trafikkavvikling,
spesielt i områder hvor det allerede er flere eksisterende veg- og banestrekninger i drift.
• Det må under anleggsperioden sikres fullverdige løsninger som sikrer tilgjengelighet og
fremkommelighet til Røyse og omkringliggende områder.
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