
Forord 

Denne ROS-analysen er et vedlegg til Forslag til reguleringsplan for fv. 4286 Ytstebrødveien. 

Rapporten er skrevet av rådgiver Eva W. Pettersen 

November 2018 

Revidert 07.07.2020

Statens vegvesen, Region vest 

Ressursavdelingen  

Planseksjonen 



Sammendrag 

Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold er å lage en god og 

realistisk fremstilling av risikobildet og å foreslå eventuelle risikoreduserende tiltak. Det er 

knyttet en relativt stor usikkerhet til analysen fordi det handler om fremtiden og det kan skje 

andre typer hendelser enn dem vi kjenner til i dag. 

Planlegging av gang-/sykkelveg som vil være gjennomførbar, vil bidra til bedre 

trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter i planområdet når den står ferdig 

bygget. I dag er denne trafikantgruppen blandet med øvrig kjøretøy på en veg som stedvis er 

smal og har dårlig sikt. Det er registrert en tungbilandel på ti prosent i planområdet.  

Det har ikke vært registrert ulykker på vegstrekningen siden år 2000. 

Det står en trafo i traséen til fremtidig gang-/sykkelveg, og denne må flyttes/bygges ny. Det 

anbefales å utføre geotekniske undersøkelser av mulig ny plassering av trafo for å unngå 

setningsskader og mulig påfølgende nedetid i kraftforsyningen. Dalane Energi bør delta i 

diskusjonen om hvilken løsningen som skal velges.  

Ved sprenging av skjæring/Skadbergfjellet bør aktsomhet utvises, og tiltak for å redusere 

sannsynligheten for sprut iverksettes.  

Trafikksikkerhet må ivaretas i anleggsfasen, faseplaner og god arbeidsvarsling er viktig. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Strekningen mellom Leidlandshagen og Skadberg er cirka 2,9 kilometer lang. Det foreligger 

en vedtatt reguleringsplan fra 2012 for gang-/sykkelveg på denne strekningen, men denne 

planen har i ettertid vist seg å ikke være byggbar. Strekningen skal derfor omreguleres slik 

at det er gjennomførbart å bygge gang-/sykkelveg ved siden av fylkesvegen.  

Prosjektets samfunns-/ og effektmål er:  

• Anlegget skal bidra til bedre fremkommelighet for myke trafikanter 

• Anlegget skal bidra til bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter 

• Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg skal bidra til at flere velger å sykle 

eller gå 

• Økt bruk av sykkel eller gange skal bidra til bedre folkehelse og klima 

 

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Fv. 4286 Ytstebrødveien ligger på Eigerøy, i Eigersund kommune. Vegen er smal og har 

enkelte partier med dårlig kurvatur og sikt. Det er i dag ikke et gjennomgående gang-

/sykkeltilbud for myke trafikanter, og denne trafikantgruppen må derfor bevege seg i 

vegbanen/vegskulderen. Over en strekning på 320 meter ved Saurdalen er det bygget gang-

/sykkelveg i forbindelse med boligutbygging. Ny gang-/sykkelveg vil koble seg på den 

eksisterende.   

Ny gang-/sykkelveg skal reguleres inn på sørsiden av fylkesvegen. Siden boliger ligger på 

begge sider av veien, vil dette gi flere krysningspunkt.  

Vegen er skiltet 50 km/t. ÅDT varierer mellom 700 i vestre del (frem til trafo ved 

Skadbergfjellet) og 1200 i østre del (fra trafoen). Det er registrert 10 prosent tunge kjøretøy 

over strekningen.   

 

Figur 1: Plangrensen vises med rød stiplet linje 



Det er registrert fem trafikkulykker i planområdet før år 2000, se Figur 2. To av disse har 

vært sykkelulykker, med skadegrad drept. De øvrige ulykkene har skadegrad alvorlig skadet 

og lettere skadet.  

 

 

Figur 2: trafikkulykker i planområdet, kilde: vegkart.no 

 
Det er i dag kort avstand mellom bussholdeplassene i planområdet, noe som er fornuftig 

siden det ikke eksisterer annet gangareal enn vegbanen for skolebarn. I kombinasjon med 

stedvis dårlig sikt er det behov for mange holdeplasser. Det kan være at ny gang-/sykkelveg 

bidrar til at man kan redusere antall holdeplasser.  

2 Metode 

I PBL §4-3 stilles det krav om å gjennomføre ROS-analyse i planarbeidet.  

Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold er å lage en god og 

realistisk fremstilling av risikobildet og å foreslå eventuelle risikoreduserende tiltak. Det er 

knyttet en relativt stor usikkerhet til analysen fordi det handler om fremtiden og det kan skje 

andre typer hendelser enn dem vi kjenner til i dag. 

En ROS-analyse skal:  

• Beskrive systemet og gi en realistisk fremstilling av risikobildet  

• Vurdere hvorvidt den planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø 

eller materielle verdier og lete etter svakheter i foreslåtte planløsninger 

• Identifisere risikoobjekt 

• Identifisere sårbare objekt  

• Anslå fremtidig sannsynlighet og konsekvens basert på eksisterende statistikk og 

annen kunnskap og vurdere hvilken risiko mulige uønskede hendelser representerer  

• Foreslå forebyggende, sannsynlighetsreduserende, skadereduserende og rednings- 

og beredskapsmessige tiltak 

Døds 

ulykke 



 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging» (2017) er brukt som grunnlagsmateriale, samt SVVs V712. Under vises en 

stegvis fremgangsmåte for å gjennomføre en ROS-analyse, se Figur 3. Denne rapporten er 

en kvalitativ grovanalyse.  

 

Figur 3: Trinnene i ROS-analysen, jfr DSBs «Samfunnssikkerhet i kommunenes 

arealplanlegging», rev. 2017 

 

ROS-analysen er utarbeidet av Statens vegvesen og er basert på innhentet eksisterende 

bakgrunnsdata og litteratur. Risikovurderingene baserer seg på dokumentert kunnskap fra 

Statens vegvesens håndbøker, rapporter utgitt av DSB, og tidligere utførte ROS-analyser, 

analyse av ulykkesbildet og en overordnet/grov gjennomgang av hele prosjektet. 

 

2.1 Vurdering av risiko 

Risikovurdering er ingen eksakt vitenskap, vurderingene må baseres på noen valgte 

forutsetninger og en må bruke det datagrunnlaget som er tilgjengelig. Dessuten er det alltid 

vanskelig å vurdere hvordan komplekse forhold vil virke i fremtiden. Det viktigste er 

kunnskapen som akkumuleres ved å utføre selve vurderingen, dvs. gjennomgangen av de 

ulike elementene og vurderingen av størrelsesordenen ved de risikofaktorer en kjenner til. 

Slik får en frem fordeler og ulemper og kan vurdere ulike løsninger. 

Hovedhensikten med en risikoanalyse/vurdering er å gjøre en systematisk gjennomgang av 

mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer.  



Sannsynlighetsskalaen er forskjellig fordi hendelser som berører liv og helse og hendelser 

som fører til redusert fremkommelighet vil være forskjellig. En opererer f.eks. med en 

tidshorisont på 1000 år for skred. 

Det er viktig å kartlegge hendelser som kan ha stor konsekvens, og spesielt hendelser som 

har stor konsekvens samtidig som at det er stor sannsynlighet for at den/de inntreffe(r). 

Frekvens/sannsynlighet vil være ulik for hendelser knyttet til skred, flom, fremkommelighet 

og liv og helse. Under vises tabeller som tar for seg sannsynlighet og konsekvens, hentet fra 

DSBs veileder (2017). Frekvens/sannsynlighet i tabellene gjenspeiler årlig sannsynlighet.  

Tabell 1: Risikomatrise Liv og Helse 

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Liten Middels Stor 

Høy >10%    

Middels 1-10%    

Lav <1%    

 

Tabell 2: Risikomatrise skred 

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Liten Middels Stor 

Høy 1/100    

Middels 1/1000    

Lav 1/5000    

 

Tabell 3: Risikomatrise flom 

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Liten Middels Stor 

Høy 1/20    

Middels 1/200    

Lav 1/1000    



 

Tabell 4: Konsekvensmatrise, 3-delt, hentet fra V712 Konsekvensanalyser 

 

 

3 Risikoidentifisering og risikovurdering 

Ved å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe, søker man å forstå hva det er som 

kan skje (hendelse), hvorfor (årsak), og hva som kan gjøres for å forhindre hendelsen 

(sannsynlighetsreduserende tiltak) og/eller mildne utfallet (konsekvensreduserende tiltak).  

 

3.1 Naturfare  

Geoteknikk 

Ved søk i Temakart Rogaland går det frem at planområdet ligger i aksomthetsområde for 

kvikkleire, se Figur 4. Det er utført geoteknisk grunnundersøkelse for denne strekningen, som 

viser til at det er påtruffet berg i få punkter på strekningen. Dette betyr at ny 

gang/sykkelveg, fyllinger og mur etableres på naturlige løsmasser. Overbygningen må derfor 

dimensjoneres for leire som undergrunn. I den geotekniske rapporten kommenteres det at 

erfaring fra første del av strekningen (Nordre Eigerøy – Leidland/start av plangrensen for 

dette prosjektet) viser dårlig drenering gjennom morenemassene. Dårlig drenering kan føre 

til at vann samler seg i de løsere lagrede masselagene som ligger over. Dette kan videre føre 

til erosjon av løsmassene i skjæring, eller overflateerosjon og overflateutglidninger. Det 

anbefales å benytte fiberduk samt at overflaten plastres med kult eller pukk. Særlig gjelder 

dette mellom profil 520 til 780.  

Det forventes ikke stabilitets- eller setningsproblemer på strekningen.  



 

 

Figur 4: Aktsomhetsområde kvikkleire på bildet over. Det øverste er samme uten lag for kvikkleire(Kilde. Temakart 

Rogaland) 

Geologi/sprenging 

Deler av Skadbergfjellet skal sprenges for å gi plass til ny gang-/sykkelveg. Tett inntil vegen 

ligger boliger og en bedrift (Samslått Auto). Iht til geologisk fagrapport må byggherren sørge 

for å få gjennomført tilstandsvurdering av nærliggende bygg før og etter sprenging. Tiltak 

for å redusere sannsynligheten for sprut må iverksettes. Det skal utføres en risikovurdering 

av selve arbeidet (SJA) før sprengningsarbeidet starter.  

 

Vegen vil periodevis bli stengt under sprenging siden Skadbergfjellet ligger tett på vegen. 

Bussholdeplassen ved Skadbergfjellet må fjernes under anleggsfasen. Det må vurderes om 

det eventuelt er behov for en midlertidig holdeplass som erstatning.  

 

Det står en trafo i fremtidig trasé for gang-/sykkelveg, se Figur 5. Denne må 

forskriftsmessig demonteres og flyttes, men fortrinnsvis erstattes med nytt bygg. Bygging av 



ny trafo kan bli kostnadsdrivende, men det er liten aksept med nedetid på kraftforsyningen. 

Det bør diskuteres med Dalane Energi om midlertidige løsninger i anleggsfasen dersom 

trafoen skal flyttes. Slik trafoen står i dag kan den være utsatt for sprut fra sprenging, selv 

om sprutreduserende tiltak innføres, og det anbefales derfor at trafoen flyttes før sprenging 

begynner.  

Det er regulert inn ny plassering for trafostasjonen. Iht TEK17, kap. 7 (§7-1, første ledd) skal 

byggverk «plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet 

mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger». Siden planområdet ligger i 

aktsomhetsområde kvikkleire bør det utføres grunnundersøkelser på fremtidig areal dit 

trafoen planlegges flyttet til. Det bør være lav sannsynlighet for setningsskader (som kan 

føre til evt brudd i kraftforsyningen) i dette området.  

 

Det er ikke tett bebyggelse rundt trafoen, men kraftoverføring har en samfunnsviktig 

funksjon, og er viktig for bl.a. oppvarming av bolig.  

Dalane Energi står for kraftoverføring på Eigerøy, og det anbefales å diskutere løsning for 

fremtidig flytting i fellesskap før endelig løsning reguleres inn.  

 

Figur 5: eksisterende trafo (vist i rød ring) ligger i fremtidig trasé for gang-/sykkelveg, og må flyttes.  

  



3.2 Risikovurdering 

Ved gjennomgang av sjekkliste (vedlegg 1) er det avdekket risiko knyttet til enkelte 

hendelser. Disse vises i Tabell 5, men omtales kun i kortform i selve rapporten. Det 

anbefales å lese vedlegg 1 for mer utfyllende informasjon.  

Tabell 5: risikomatrise generert fra sjekkliste/vedlegg 2.  

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Liten Middels Stor 

Høy  35   

Middels     

Lav Løsmasseskred (3), 

værforhold (11), 

Skog/lyngbrann (16), 

Fornminner/Automatisk 

fredete kulturminner 

(23), Nyere tids 

kulturminne/-miljø (24), 

Planen/tiltaket medfører 

økt støybelastning (52), 

Planen/tiltaket medfører 

vibrasjoner (53), 

Planen/tiltaket medfører 

økt luftforurensing 

(støv)(54), Ulykke i av-

/påkjørsler (62), Ulykke 

med gående/syklende 

(64), Begrenset 

fremkommelighet (67), 

Anleggstransport (74) 

Geotekniske utfordringer, 

Dårlige grunnforhold (8), 

Naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (14), 

Ulykke i fbm. møting (63), 

Graving (75), Sprengning 

(77) 

 

 

Under vises vurdering for de ulike hendelsene som er risikovurdert og oppgitt i 

risikomatrisen. Det er også kommentarer i sjekklisten på enkelte andre hendelser som ikke 

direkte er vurdert med tanke på sannsynlighet og/eller konsekvens.  

3. Planområdet ligger i aktsomhetsområde kvikkleire. Det bør utvises aktsomhet i 

byggefasen. Det forventes ikke utfordringer knyttet til løsmasse over skjæringer. Se for øvrig 

kap. 3.1.  

8. Se figur 4. Hele planområdet ligger i aktsomhetssone kvikkleire. Kan medføre fare i form 

av setningsskader. Kan være kostnadsdrivende i form av sikringstiltak. Vurderes ikke å 



utgjøre fare for liv og helse, men det må påses at flytting av trafo ikke forringer fremtidig 

kraftoverføring.  

11. Lav sannsynlighet for at værforhold vil stenge vegen, men ved en vegstenging er det 

noen omkjøringsmuligheter som kan benyttes. 

14. Det må utføres tiltak i overkant av skjæringene for å hindre at noen faller ned.  

16. Vegetasjon tett inntil vegen i østre (første) del av planområdet. En brann her vil redusere 

fremkommeligheten, men det vil være lett å komme til med slange fra bil for 

brannmannskap. 

23/24. Det er mange registrerte kulturminner i planområdet. Som del av 

reguleringsplanarbeidet er det foretatt arkeologiske undersøkelser. Vedlagt til planforslaget 

ligger rapport fra registreringene. 

35. Trafo rett ved Skadbergfjellet ligger i fremtidig trasé for ny g/s-veg. Dette utløser et 

behov for å flytte trafoen (evt bygge ny eller få kabler lagt i bakken). Videre må trafoen 

sikres mot evt sprut som følge av sprenging av Skadbergfjellet, og bør flyttes før sprenging 

tar til.  

52. Ikke mer enn normalt ved anleggsarbeid. Grenseverdier i T-1442 må overholdes i 

anleggsperioden.  

53. I forbindelse med sprenging må det foreligge en tilstandsvurdering av nærliggende bygg 

utføres siden bolig/næringsbygg ligger tett inntil spreningsområdet. Sprutreduserende tiltak 

må iverksettes. Må inngå som del av risikovurdering og SHA-plan i prosjektering.  

54. Mulig noe ved sprenging. Grenseverdier i T-1520 må overholdes i anleggsperioden. 

62. Det vil alltid eksistere risiko knyttet til ulykke i forbindelse med av-/påkjørsler. 

Sammenlignet med 0-alternativet blir planområdet mer oversiktlig, og det vurderes at dette 

reduserer sannsynligheten for denne typen ulykke.  

63. Sammenlignet med 0-alternativet, vurderes det som at sannsynligheten for møteulykke 

reduseres noe, på grunn av bedre sikt.   

64. Etablering av et tilbud for myke trafikanter, separert fra øvrige kjøretøy, bedrer 

trafikksikkerheten for myke trafikanter betraktelig. Dette tiltaket vil kunne redusere 

skadeomfanget ved en eventuell ulykke på gang-/sykkelvegnettet sammenlignet med en 

ulykke på vegnettet.  

67. Kan være begrenset fremkommelighet i anleggsperioden, men det forventes ikke at dette 

påvirker adkomstmuligheter, bl.a. for utrykningskjøretøy. Det må utarbeides faseplaner, og 

ved en eventuell stenging av veg for kortere periode, må dette informeres videre til 

beredskapsenheter.  

74. Boliger ligger tett inntil vegen. Det skal utføres risikovurdering for byggefasen. 

Anleggskjøretøyenes blindsone bør drøftes i denne.  



75. Må utføres iht anbefaling fra geotekniker.  

77. Noe fjell må sprenges for å rette ut kurvatur og for å skape plass til gang-/sykkelveg. 

Det antas at sprengstoff hentes fortløpende fra sprengstofflager, og at det derfor ikke blir 

behov for areal for midlertidig oppbevaring av sprengstoff på riggområdet. Det foreligger 

restriksjoner ift oppbevaring av sprengstoff, jfr eksplosivforskriften.  

Tiltak: SHA må utføres før sprengningsarbeid kan starte.  

4 Risikoreduserende tiltak 

4.1 Brann- og redningstilkomst 

Avstand og tilkomst for politi, brann og redning (AMK) vil være avgjørende i en 

krisesituasjon. Brannstasjonen ligger ved Langholmen, sør for Eigerøy bru, ca. 6 minutter 

kjøring unna enden av planområdet. Brannstasjonen er bemannet døgnet rundt.  

I anleggsfasen må det tilpasses slik at utrykningskjøretøy får mulighet til å passere.  

 

4.2 Tiltak i anleggsfasen 

Det forutsettes at gjeldene retningslinjer og prosedyrer for det vegarbeidet som skal 

gjennomføres følges. Sikkerheten både for de som utfører arbeid på vegen og trafikanter 

som berøres av anleggsarbeidene må ivaretas. Det er først når byggeplan er utarbeidet og 

man planlegger anleggsgjennomføringen at det vil være naturlig å gå gjennom planene og 

evt. komme med forslag til avbøtende tiltak for anleggsfasen. Under kommenteres tiltak som 

bør tas inn i prosjektering og/eller anleggsfasen: 

• Det må gjennomføres en SJA. Absorbent må være tilgjengelig dersom det lekker 

diesel/olje fra anleggskjøretøy. 

• Supplerende grunnundersøkelser dersom det viser seg at det skal foretas mye 

graving.  

• Grunnundersøkelser før flytting av trafo 

• Grunnundersøkelser ifm mulig forlenging av mur 

• Faseplaner 

• Arbeidsvarsling/oppdatere skilting fortløpende som arbeidet pågår 

• Omgå høyspentkabler 

• Sette opp gjerde el.l. over skjæring for å hindre at noen faller ned (for driftsfasen) 

• Omlegging av VA-ledninger 

 



5 Oppsummering 

Fokus i dette prosjektet er bedret trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. 

Sekundært skal dette bidra også til bedre folkehelse. Sammenlignet med 0-alternativet 

vurderes trafikksikkerheten å bli bedret ettersom en gang-/sykkelveg her gir større grad av 

separering av myke trafikanter og øvrige kjøretøy. Eksisterende situasjon er at myke 

trafikanter oppholder seg tett inntil vegtrafikken, det er også registrert to dødsulykker på 

sykkel innenfor planområdet.  

Siktforhold bedres i flere partier av fylkesvegen og dette påvirker trafikksikkerheten positivt, 

særlig for kjørende.   

Det bør utvises aktsomhet ved gravearbeid i anleggsfasen for å hindre overflateerosjon og 

overflateglidninger, videre at det bør brukes fiberduk og at overflaten plastres med kult eller 

pukk.  

Trafoen må flyttes/reetableres/bygges ny på egnet areal, og det bør utføres 

grunnundersøkelser før flytting for å redusere sannsynligheten for setninger. Det må være 

mulig å komme til for å inspisere trafoen.   
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Vedlegg 1: Sjekkliste ROS 

 

Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

Naturrelatert risiko 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Skred (jord, leire, 

steinsprang) 

    Nei    I den østlige delen (første 

del av vegen når man 

kommer fra Eigerøy bru) er 

det en slak helning ned mot 

vegen, og passerer tett på 

noen skjæringer. Fra 

midtveis og resten av 

strekningen, ligger vegen 

«på toppen» av landskapet. 

Området er ikke registrert 

som 

aktsomhetsområde/fareson

e i databasene Temakart 

Rogaland eller NVE Atlas.  

2. Snø-/isskred Nei     

3. Løsmasseskred  Ja Lav Liten  Det bør utvises aktsomhet i 

byggefasen. Planområdet 

ligger i aktsomhetsområde 

kvikkleire. Det forventes 

ikke utfordringer knyttet til 

løsmasse over skjæringer.  

4. Sørpeskred Nei     

5. Flom i vassdrag/elv Nei    Ingen elv tett på i 

planområdet. En bekk ved 

eksisterende x-kryss (ca. 

profil 1050). Ved befaring 

(oktober 2018) var det 

synlig at det var lite vann i 

bekken, og det ser ut til å la 

seg gjøre å omlegge i rør.  



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

6. Tidevannsflom; 

stormflo, 

havnivåstigning 

Nei    
Vegen ligger en del høyere 

enn sjøen, og  

7. Endret lokalklima Nei     

8. Geotekniske 

utfordringer, Dårlige 

grunnforhold  

Ja Lav Middels  Se figur 4. Hele planområdet 

ligger i aktsomhetssone 

kvikkleire.  

Kan medføre fare i form av 

setningsskader. Kan være 

kostnadsdrivende i form av 

sikringstiltak. Vurderes ikke 

å utgjøre fare for liv og 

helse, men det må påses at 

flytting av trafo ikke 

forringer fremtidig 

kraftoverføring.  

9. Vindutsatt Nei    Planen medfører ikke 

endringer som gjør at 

planområdet blir mer 

vindutsatt.  

10. Nedbørutsatt, total 

nedbør, 

ekstremnedbør  

Nei    Planen medfører ikke 

endringer som gjør at 

planområdet blir mer 

nedbørutsatt. 

Klimafremskrivinger fra 

klimaservicesenteret anslår 

en 12,5-17,5 % økning i 

nedbør i planområdet for 

perioden 2071-2100 (se 

vedlegg 2).  

11. Kan værforhold 

begrense 

tilgjengelighet/ 

fremkommelighet 

Ja Lav Liten  Lav sannsynlighet for at 

værforhold vil begrense/ 

stenge vegen, men ved en 

vegstenging er det noen 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

muligheter for omkjøring på 

deler av strekningen. 

12. Radongass 

(alunskifer) 

Nei     

13. Arsenholdig 

berggrunn 

Nei     

14. Naturlige 

terrengformasjoner 

som utgjør spesiell 

fare  

Ja Lav Middels  Det må utføres tiltak i 

overkant av skjæringene for 

å hindre at noen faller ned.  

15. Tørke Nei     

16. Skog/lyngbrann Ja Lav Liten  Vegetasjon tett inntil vegen i 

østre (første) del av 

planområdet. En brann her 

vil redusere 

fremkommeligheten, men 

bør også være lett å komme 

til med slange fra bil for 

brannmannskap.  

17. Annen naturrisiko, 

fremmede-

/svartliste-arter 

Nei    Det er tidligere registrert 

PCN om noen eiendommer, 

men under sist registrering 

ble det ikke avdekket PCN. 

Eiendommer med registrert 

potetål de siste 40 årene 

skal ikke ha overføring av 

jord til og fra andre 

eiendommer. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

18. Sårbar flora Nei Lav Liten  
Det var registrert to 

forekomster av okerprikk 

(lav) innenfor planforslaget, 

men etter nye registreringer 

fant man verken 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

eksisterende eller nye 

forekomster. 

 

19. Sårbar fauna/fisk/vilt 

(oppholdsomr./trekk

ruter) 

Nei     

20. Naturvernområder/ 

Vernede vassdrag 

innenfor 100 m 

Nei     

21. Vassdragsområder/       

drikkevannskilder 

Nei    
 

22. Andre viktige 

naturområder 

(biomangfold) 

Nei     

23. Fornminner/Automat

isk fredete 

kulturminner  

Ja Lav Liten   Det er mange registrerte 

kulturminner i planområdet. 

Som del av 

reguleringsplanarbeidet er 

det foretatt arkeologiske 

undersøkelser. Det er 

foreløpig ikke overlevert 

oversikt over funnene.  

24. Nyere tids 

kulturminne/-miljø 

Ja Lav   Liten  Det er mange registrerte 

kulturminner i planområdet. 

Som del av 

reguleringsplanarbeidet er 

det foretatt arkeologiske 

undersøkelser. Det er 

foreløpig ikke overlevert 

oversikt over funnene.  

25. Viktige 

landbruksområder 

(nedbygging av både 

jord-/skogressurser 

og kulturlandskap) 

     Ja    Det vil gå med både 

vegetasjon, trær og 

landbruksområder i 

planforslaget, men man har 

gjort vurderinger på alle 

områdene for å finne en 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

løsning som bevarer mest 

mulig landbruksområder 

(nedbygging av både jord-

/skogressurser og 

kulturlandskap) 

26. Nærmiljø, parker og 

friluftsområder  

Nei     

27. Barns leke og 

oppholdsarealer 

Nei     

28. Andre sårbare 

områder  

Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur/sårbare objekt 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

29. Veier, bruer, 

tunneler, avkjørsler, 

omkjøringsveg, 

knutepunkt, G/S-veg 

Nei     

30. Havn, kaianlegg, 

farleder 

Nei     

31. Sykehus/sykehjem, 

andre 

omsorgsinstitusjoner 

Nei     

32. Tinghus, rådhus, 

kirke 

Nei     

33. Brann/politi/ambula

nse/ sivilforsvar  

Nei    
Vegen skal holdes åpen 

under anleggsfasen, 

fremkommeligheten for 

utrykningskjøretøy bør 

derfor ikke bli endret. 

Eneste unntak er under 

sprenging. Brannstasjonen i 

Egersund er døgnbemannet. 

Brannstasjonen ligger på 

Langholmen, sør for Eigerøy 

bru, og har en kjøreveg på 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

ca.6 minutter til enden av 

planområdet. 

34. Barnehage, skole Nei     

35. Kraftforsyning, 

høyspent anlegg, 

kabler, trafostasjoner 

Ja Høy Liten  Trafo rett ved 

Skadbergfjellet ligger i 

fremtidig trasé for ny g/s-

veg. Dette utløser et behov 

for å flytte trafoen (evt 

bygge ny eller få kabler lagt 

i bakken). Videre må trafoen 

sikres mot evt sprut som 

følge av sprenging av 

Skadbergfjellet, og bør 

flyttes før sprenging tar til. 

Det må sikres adkomst for å 

kunne inspisere.  

36. Eksisterende 

drenering, grøfter, 

overvannsledninger, 

kummer 

Ja    
Anleggsfasen: 

Særlig for skjæringer 

mellom profil 520 og 780 

kan det være dårlig 

drenering gjennom 

morenemassene, og det kan 

føre til at det samler seg 

vann i de løsere lagrede 

massene over. Når man 

graver i disse massene kan 

strømmende vann føre til 

erosjon av løsmassene i 

skjæringen. Det anbefales at 

det brukes fiberduk og at 

overflaten 

plastres med kult eller pukk 

for å hindre overflateerosjon 

og overflateglidninger. 

Behovet for 

dette vurderes i byggefase. 

(Kilde: geoteknisk rapport).  



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

37. Vannforsyningsanleg

g/ drikke-

/slukkevann,      

kloakk-/avløpsnett 

Nei     

38. Forsvarsområde Nei     

39. Tilfluktsrom Nei     

40. Fiskeoppdrett Nei      

41. Kaianlegg, fergeleie, 

flyplass, jernbane 

Nei     

42. Bebyggelse/boliger Nei    Boliger grenser til vegen, 

men det blir ikke utført 

store inngrep i boliger/bygg 

eller næring. Dårlig sikt i 

svingen ved profil 2850 kan 

føre til at siktbedrende tiltak 

vurderes.  

Ved sprenging av 

Skadbergfjellet skal 

tilstandsvurdering utføres 

på nærliggende boliger 

før/etter 

sprengingsarbeidet.  

43. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: (Risikoobjekt) 

44. Industrianlegg med 

fare for 

brann/eksplosjon  

Nei     

45. Lagringsplasser for 

farlige stoffer 

(bensinstasjoner) 

Nei     



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

46. Kilder med fare for 

akutt forurensning 

(kjemikalie-utslipp) 

Nei    Ingen treff i databasen 

Grunnforurensing.no  

47. Tiltak i planområdet 

som medfører fare 

for akutt 

forurensning 

Nei     

48. Kilder til permanent 

forurensning i/ved 

planområdet 

Nei     

49. Tiltak i planområdet 

som medfører fare 

for forurensning til 

grunn (vegdrift) eller 

sjø/vassdrag/drikkev

ann 

Nei     

50. Forurenset grunn (fra 

tidligere 

virksomhet,feks. 

planteskade-gjørere, 

PCN) 

Nei     

51. Kilder til 

støybelastning i/ved 

planområdet (inkl 

trafikk) 

Nei    
 

 

52. Planen/tiltaket 

medfører økt 

støybelastning 

Nei/Ja Lav Liten  Ikke mer enn normalt ved 

anleggsarbeid. 

Grenseverdier i T-1442 må 

overholdes i 

anleggsperioden.  

53. Planen/tiltaket 

medfører vibrasjoner 

Nei/Ja Lav Liten  Ved sprenging bør 

tilstandsvurdering av 

nærliggende bygg utføres.  



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

54. Planen/tiltaket 

medfører økt 

luftforurensing (støv) 

Nei/Ja Lav Liten  Mulig noe ved sprenging. 

Grenseverdier i T-1520 må 

overholdes i 

anleggsperioden. 

55. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk 

stråling) 

Nei     

56. Dambrudd Nei     

57. Regulerte 

vannmagasiner, med 

spesiell fare for 

usikker is, endringer 

i vannstand mm 

Nei     

58. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc 

Nei     

59. Risikofylt industri 

mm 

(kjemikalier/eksplosi

ver, gasser osv) 

Nei     

60. Område for 

avfallsbehandling/de

ponier 

Nei     

61. Oljekatastrofeområd

e 

Nei     

Virksomhetsrisiko 

Trafikksikkerhet 

62. Ulykke i av-

/påkjørsler  

Ja Lav Liten  Det vil alltid eksistere risiko 

knyttet til ulykke i av-

/påkjørsler. Sammenlignet 

med 0-alternativet blir 

planområdet mer 

oversiktlig, og det vurderes 

at dette reduserer 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

sannsynligheten for denne 

typen ulykke.  

63. Ulykke i fbm. møting Ja Lav Middels  Sammenlignet med 0-

alternativet, vurderes det 

som at sannsynligheten for 

møteulykke reduseres noe, 

på grunn av bedre sikt.  

64. Ulykke med 

gående/syklende  

Ja Lav Liten  Etablering av et tilbud for 

myke trafikanter, separert 

fra øvrige kjøretøy, bedrer 

trafikksikkerheten for myke 

trafikanter betraktelig. Dette 

tiltaket vil kunne redusere 

skadeomfanget ved en 

eventuell ulykke på gang-

/sykkelvegnettet 

sammenlignet med en 

ulykke på vegnettet.  

65. Andre 

ulykkespunkter langs 

veg (utforkjøring, 

fjellvegg, 

tunnelvegg). 

Nei/Ja    En av de registrert 

hendelsene, med skadegrad 

lettere skade, var en 

utforkjøring på høyre side i 

venstrekurve (øst i 

planområdet).  

66. Ulykke med farlig 

gods til/fra eller ved 

planområdet 

Nei     

67. Begrenset 

fremkommelighet 

Ja Lav Liten  Kan være begrenset 

fremkommelighet i 

anleggsperioden, men det 

forventes ikke at dette 

påvirker 

adkomstmuligheter, særlig 

for utrykningskjøretøy. 

Beredskapsenheter skal 

informeres angående 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

begrenset fremkommelighet 

og tidsrom.Det må 

utarbeides faseplaner, og 

ved en eventuell stenging av 

veg for kortere periode. 

Virksomhetsrisiko beredskap 

68. Utfordring ifbm. 

utrykningstid 

brannvesen 

Nei     

69. Utfordring ifbm. 

utrykningstid 

ambulanse 

Nei     

70. Begrenset 

tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy 

Ja    I anleggsfasen skal minst et 

felt være åpent, foruten ved 

sprenging/rydding, men det 

kan skape begrenset 

fremkommelighet i kortere 

perioder. Dette skal 

informeres til 

beredskapsenheter. 

71. Er tiltaket i seg selv 

et sabotasje-

/terrormål? 

Nei     

72. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål 

i nærheten? 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

73. Midlertidige 

trafikkløsninger 

Nei    
Det må utarbeides 

faseplaner.  

74. Anleggstransport Nei/Ja Lav Liten  
Boliger ligger tett inntil 

vegen.  

Det skal utføres 

risikovurdering for 

byggefasen. 

Anleggskjøretøyenes 



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

blindsone bør inngå i 

denne.  

75. Graving Ja Lav Middels  
Må utføres iht anbefaling fra 

geotekniker.  

76. Spunting Nei    
 

77. Sprengning Ja Lav Middels  
Noe fjell må sprenges for å 

rette ut kurvatur og for å 

skape plass til gang-

/sykkelveg. 

Det antas at sprengstoff 

hentes fortløpende fra 

sprengstofflager, og at det 

derfor ikke blir behov for 

areal for midlertidig 

oppbevaring av sprengstoff 

på riggområdet. Det 

foreligger restriksjoner ift 

oppbevaring av sprengstoff, 

jfr eksplosivforskriften.  

 

Tiltak: SHA må utføres før 

sprengningsarbeid kan 

starte.  

78. Støping Nei/Ja    
Støping av mur. Utføres iht 

anbefaling fra geotekniker.  

79. Forurensning  Nei    
Utslipp ifm anleggsarbeid. 

Entreprenøren må ha gode 

rutiner. 

80. Riggområder Nei    
Det tilrettelegges areal for 

riggområde i 

reguleringsplanarbeidet. Det 

må gjøres en ny vurdering 

om arealet er tilstrekkelig.  

81. Midlertidige 

lagringsplasser 

Nei    
 

82. Skredsikring Ja/Nei    
Sikring av skjæringer, iht 

anbefaling fra geolog.  



Hendelse/Situasjon Aktuelt

? 

Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak  

 

83. Mudring Nei     

84. Utfylling i sjø Nei     

85. Grunnvannssenkning Nei    
 

86. Skader på 

bebyggelse 

Nei    
 



Vedlegg 2: Klimafremskrivninger 

 

Figur 6: endring i nedbørsum (%). For perioden 2071-2100 anslås en 12,5-17,5 % økning i nedbør i 

planområdet. (Kilde: klimaservicesenter.no)  


