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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 
Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet risiko og sårbarhet. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for ROS har vært Vidar Østerbø. 

 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Sammendrag 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 
Fagerheim - Ekrene. Denne gjelder oppgradering av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. 
Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet med hjemmel i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling § 4-3. Oppgaven har vært å identifisere risiko for mulige uønskede hendelser, 
forslå avbøtende tiltak for disse og gi disse virkning i de juridiske plandokumentene. 

Arbeidsmåten har bestått i at en gruppe ressurspersoner fra tiltakshaver (Statens vegvesen), 
kommunene og "blålys-etatene" gjennomførte en samling der planlagt tiltak ble gjennomgått og 
mulige uønskede hendelser i forbindelse med tiltaket ble forsøkt identifisert. 

Til hjelp i dette arbeidet ble det benyttet en sjekkliste.  

Identifisert risiko innenfor hvert tema er kategorisert i grupper med lav, middels og høy risiko. 
Forhold som innebærer middels og høy risiko er i tillegg vurdert i forhold til mulige avbøtende tiltak 
og hvordan disse kan arbeides inn i de juridiske plandokumentene. 

Forhold som innebærer høy risiko er knyttet til skred, vind, fall fra konstruksjon, farlig gods på veg og 
forurensning. 

Forhold som innebærer middels risiko er knyttet til flom, brann, overvann, nedbør, vilt (påkjørsler), 
påvirkning av grunnvann, friluftsliv, vegetasjon og automatisk freda kulturminner. 

Det er foreslått avbøtende tiltak for forhold med middels og høg risiko, så som sikring av flomveger, 
mulighet for atkomst for redningsbiler, vilttiltak, varsling av sterk vind på bru og vern mot fall fra bru. 

Det er gitt forslag til hvordan disse tas inn i planbestemmelser eller plankart. 
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 
oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 
sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 
Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 
fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 
sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

2.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  
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3 Regelverk og grenseverdier (akseptkriterier) 

3.1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

Utredningen er hjemlet i Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-3.  

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta 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. 

Lov om kommunal beredskapsplikt vart satt i kraft 1. januar 2011. Kravet om kommunale ROS-
analyser følger av § 15a. 

Videre har byggteknisk forskrift bestemmelser om krav til plassering av byggverk i forhold til 
naturfare. Forskriften gjelder ikke for offentlig veg, men prinsippene og nivået i risikobildet vil være 
retningsgivende for aktuelle risikotema. Teknisk forskrift sine risikoklasser er forskriftsmessig regulert 
fastsettelse av akseptkriterier. Fylkesmannen i Hordaland har beskrevet forholdet i et skriv til 
kommunene om ROS i arealplanleggingen.1 
 
Statens vegvesen har gitt retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg2. Disse vil ligge til 
grunn for ROS-analysen dersom ytre skredpåvirkning på tiltaket er relevant. 

3.2 FylkesROS 

Fylkesmannen i Hordaland har ajourført FylkesROS Hordaland, publisert i desember 2014. Det er 
utarbeidet veiledning for ROS-analyser som benyttes ved arealplanlegging. FylkesROS Rogaland, 
publisert i desember 2013. Analysene er overordnede og gir ingen spesifikke føringer for hvordan 
ROS-analyser på reguleringsplannivået gjennomføres, annet enn å peke på viktige risikotema, så som  
skred, flom, havnivåstigning mv. 

                                                      
 
 
1 Fylkesmannen i Hordaland: Sjølv om krava i TEK10, kap. 7 gjeld flaum- og skredhendingar, bør akseptkriteria 
for andre risikotilhøve vere nokolunde tilsvarande som for skred og flaum. Når konsekvensane av mogelege 
hendingar kan medføre fare for tap av liv og helse, er ikkje tiårsintervall akseptabelt gjentaksintervall. 
2 Statens vegvesen. Retningslinjer for Risikoakseptkriterier for skred på veg.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

TEMARAPPORT ROS 

 

9 

3.3 Klima-ROS 

Miljøverndepartementet sin publikasjon "Metode for klima-Ros" avklarer hvilke geografiske tema 
som må beskrives i oppsettet. Generelt innebærer klima-ROS en spesifikk orientering mot uønskede 
hendinger som er forbundet med endringer i klima. Ved gjennomgang av sjekklisten fra Klima-ROS er 
de relevante truslene mot tiltak i reguleringsplan identifisert. Det blir ikke omtalt forhold som vil gi 
endret slitasje mv. på tiltak som følge av klimaendringer. For eksempel blir det ikke omtalt forhold 
som går på økt nedbør sin betydning for drift og vedlikehold av veger, overvannshåndtering i 
forbindelse med veg, stikkveiter, grøfter, slitasje/erosjon på dekke mv. Denne analysen vil bare ta for 
seg forhold som gir fare for alvorlig skade på tiltak og forhold som kan berøre helse, miljø og 
sikkerhet. 

3.4 Klimautviklingen generelt 

Meteorologisk institutt sin nettside om klima omtaler klimautviklingen generelt: 

Basert på scenario for fremtidige utslipp og klimamodeller, vet vi nå en del om hvordan fremtidens 
klima blir i Norge. 

Hovedtendensen for Norge som helhet er at det blir varmere og våtere, det er spesielt vinteren som 
blir varmere. Typisk ligger oppvarmingen på 2 °C i gjennomsnitt over året.  

Nedbørendringer 

Vi har i dag store regionale forskjeller i Norge på hvor mye nedbør som kommer. Ytterpunktene på 
Meteorologisk institutt sine målestasjoner er Brekke i Sogn og Skjåk med årsnormaler på henholdsvis 
3550 mm og 279 mm.  

Med så store forskjeller i klimaet i dag kan vi også forvente at responsen på klimaendringer er ulik i 
forskjellige deler av landet. En tendens når det gjelder nedbør er at de geografiske ulikhetene en ser i 
Norge blir forsterket, dette betyr størst økning i nedbøren på Vestlandet, og mer beskjedne endringer 
på indre deler av Østlandet. Enkelte klimamodeller antyder at det kan bli noe mindre nedbør på 
Østlandet om sommeren.  

Effektene av endringene 

Effekten av dette er mindre snø, mens det på kort sikt blir en økning i snømengden i fjellet. Økning i 
nedbør vil medføre økt fare for flom og ras, men blir det varmere og tørrere på Østlandet kan dette 
medføre utfordringer for landbruket i form av mer tørke.  

Alle tema som kommer frem av klima-ROS er vurdert. Det er tre tema som er identifisert til å kunne gi  
konsekvenser av klimaendring; nedbør, vind og skred. I det videre vises det til gjennomgang av 
sjekkliste for alle tema, i kapittel 5 og 6. 
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4 Metodikk 

ROS-analysen er utført som en grovanalyse med utgangspunkt i den systematikk som bl.a. er 
beskrevet i "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet", utarbeidet av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011, er lagt til grunn for utarbeidelse av 
ROS-analysen. 

Analysen er gjennomført i forhold til sjekklister og baserer seg på omforente akseptkriterier og en 
gjennomgang ved en samling av ressurspersoner 30. august 2016. 

Prosjektet ble presentert for deltagerne og det ble gitt en orientering om myndighetskrav for risiko- og 
sårbarhetsanalyser knyttet til reguleringsplan, jf. Pbl § 4-3. 

Følgende personer deltok på samlingen: 

› Henry Damman, Statens vegvesen, prosjektleiar fv. 47 Fagerheim - Ekrene 
› Einar Færaas, Statens vegvesen 
› Johnny Pedersen, Statens vegvesen 
› Gro Kyvik, Statens vegvesen 
› Åse Aleheim, amfunnsplanlegger, Sveio kommune 
› Tove S. Enerstvedt, Sveio Brann- og redningsvesen 
› Heidi Benedikte Nordtveit, Beredskap, Haugesund kommune 
› Elisabeth Østnor, Samferdsel, byutvikling, Haugesund kommune 
› Oddvar Thune, Drift, Haugesund kommune 
› Odd Johannes Bådsvin, Haugesund Brannvesen,  
› Kåre Ravn Ottesen, Politiet, Lensmann, Sveio kommune 
› Dag Kjetil Larsen, Helse Fonna 
› Sven Ytreland; Seksjonsleder ambulanse, Helse Fonna 
› Jofrid Fagnastøl, rådgiver – fagansvarleg reguleringsplan, COWI 
› Vidar Østerbø, rådgiver ROS, COWI 
 

4.1 Risikovurdering 

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensen av 
hendelsen.  

 Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

En risikovurdering omfatter vurdering av sannsynlighet og konsekvens for at en uønsket hendelse skal 
inntreffe. Ved hendelser med høy risiko må det forebygges med avbøtende tiltak. 

Ved identifiserte risiko for forhold som blir plassert i de respektive sektorene rød, gul og grønn, får det 
følgende generelle konsekvenser for planarbeidet: 

› Det bør gjennomføres risikoreduserende tiltak for alle forhold i rød kategori.  
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› Det bør(skal) gjennomføres risikoreduserende tiltak på alle forhold i gul sektor, så langt det er 
(økonomisk) forsvarlig, jf. ALARP-prinsippet (ALARP= As Low As Resonable Practicable). 

› Forhold i grønn sektor er i utgangspunktet forhold som ikke utløser krav om tiltak. 

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i risikomatrise under.  

Tabell 4-1  Risikograderingen vises som lav risiko (grønn), middels risiko (gul) og høy risiko (rød), for hver av de 
3 hoved risikoområdene; liv (helse), miljø og økonomi (materielle verdier) (Kilde: Fylkesmannen i 
Hordaland) 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

I ROS-analysen er de uønskede hendelsene gitt en sannsynlighet og konsekvens basert på nevnte 
vurderingskriterier, for deretter å bli ført inn i risikomatrisen som da angir risiko for den uønskede 
hendelsen.  

4.2 Kriterier for sannsynlighet 

 

Tabell 4-2 Vurderingskriterier for fastsettelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe. 

Betegnelse Frekvens 

S5 Usannsynlig Mindre enn hvert 1000 til 5000 år. 

S4 Svært lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 1000 år. 
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S3 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 100 år. 

S2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 

S1 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. 

4.3 Konsekvenskategorier 

I tabellenError! Reference source not found. nedenfor er det definert fem ulike 
konsekvenskategorier, som er gitt vekt fra 1-5. For hver konsekvenskategori er det skilt mellom 
konsekvens for mennesker (A), miljø (B) og materielle/økonomiske verdier (C). 

Tabell 4-3  Vurderingskriterier for konsekvensgrad. 

 Betegnelse A. Liv og helse B. Miljø C. Økonomi 

K1 Ufarlig Ingen 
personskade 

Ingen skade Driftsstans / reparasjoner < 1 uke.  
Materielle skader/produksjonstap < 50.000,-. 

K2  En viss 
fare 

Få og små 
personskader 

Mindre skader, 
lokale skader 

Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart 
behov for reparasjoner, eventuelt mulig 
utbedring på kort tid. 
Driftsstans / reparasjoner. 
 < 3 uker. Materielle skader/produksjonstap 
på mellom 50.000,- og 500.000,-. 

K3 Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende 
skader, 
regionale 
konsekvenser 
med 
restitusjonstid 
< 1 år. 

Betydelig skader  
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 uker. Materielle skader/produksjonstap 
på mellom 500.000,- og 1.000.000,-. 

K4 Farlig Inntil 5 døde 
eller 10 alvorlig 
skadet 

Alvorlige 
skader, 
regionale 
konsekvenser 
med 
restitusjonstid 
> 1 år 

Alvorlige skader. 
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 mnd. Materielle skader/produksjonstap 
på mellom 1.000.000,- og 5.000.000,-. 

K5 Katastrofalt Over 5 døde 
eller over 15 
alvorlig skadet 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Fullstendig skader 
Driftsstans / reparasjoner  
> 1 år. Materielle skader/produksjonstap > 
5.000.000,-. 
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5 Fareidentifikasjon – identifiserte mulige uønskede 

hendelser 

Den 30. august 2016 ble det avholdt en samling med ressurspersoner fra kommunene og 
"blålysetatene" for å gjennomgå tiltaket og identifisere mulige uønskede hendelser som følge av 
tiltaket. Tiltaket ble presentert i felleskap og tre arbeidsgrupper leverte deretter sine bidrag til 
gjennomgang av sjekklisten. Gruppenes felles bearbeidede merknader er presentert i høyre kolonne i 
tabellen under. Vurderingene av risiko fremkommer av fargekoden grønn, gul eller rød i tabellen, slik 
det er forklart i kapittel 4. 
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Tabell 5-1  Sjekkliste for identifisering av mulige uønskede hendelser som følge av tiltaket. 

 
 
Nr. 

 
 

Spørsmål /sjekkliste med 
spørsmål for ROS-analysen 

A
k

tu
el

t?
 

S
an

n
sy

n
li

gh
et

 

 
Konsekvens (K1-K5) 

og risiko  
(grønn, gul, rød) 

 

 
 

Merknad 
(ressursgruppene sine kommentarer) 

 
L

iv
 

 
M

il
jø

 

 
Ø

k
on

om
i 

 

1 Er område utsatt for risiko knyttet til 

snø-, jord, steinskred eller større 

fjellskred, generelt og / eller ved store 

nedbørsmengder? 

Ja S2 K3  K2 Høye skjæringer på eks. veg, blant annet på 
kommunegrensen. Sikring av skjæringer, jf. store 
nedbørsmengder. Fundamentering rundt vassdrag, fare 
for utvasking.  

2 Er det risiko for utgliding av løsmasser? Ja S3 K2  K2 Det kan skje. Det er ikke funnet noe så langt, der det er 
gjort grunnundersøkelser ved bruene. Blir noe 
masseutskifting.  

3 Er det risiko for setninger? Nei      

4 Er det risiko for andre skader på 

bygninger og installasjoner? 

Nei      

5 Er det fare for flom, flodbølger mv. 

diskutert både på generelt grunnlag og 

sett i sammenheng med klimaendringer 

(ekstremvær)? 

Ja S2 K2  K2 Ja, men ikke springflo/flodbølger. Det er flomutsatt flere 
steder langs vegen. Fagerheim, samt 2-300 m sør for 
grensen. Konsekvensvurderingen er knyttet til hva som 
kan skje om utrykningskjøretøy ikke kommer frem? 

6 Vil tiltaket føre med seg ny risiko / 

følger for omgivelsen, for eksempel for 

flom i lavereliggende områder?  

Ja S2 K3   Bru sikres for å unngå at dette blir utspring for selvmord.  
 
Risiko for steinsprang på eks. gang- og sykkelveg. 
Avrenningen øker, jf. flom (2). Hye fyllinger og 
skjæringer langs vegen kan gi mer avrenning og 
avrenning i nye områder. Data fra Meteorologisk 
institutt/NVE/Bjerknes center 2017 "Klimaprofil 
Rogaland" sier følgende: Anbefalt klimapåslag på 
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flomvannføring er minst 20 % for alle nedbørfelt i 
Rogaland. 

7 Er det risiko knyttet til springflo 

generelt, i kombinasjon med pålandsvind 

og sett i sammenheng med 

klimaendringer (ekstremvær)? 

Nei      

8 Må det tas spesielle hensyn til radon? Nei     Risiko knyttet til bruk av masser (radonholdige)? Jf. at 
det er blitt funnet radon i tilkjørte masser. 
 

9 Er det risiko knytt til håndtering av 

overvann fra plasser, bekker og elver 

med tanke på økte nedbørsmengder / nye 

vannveger? 

Ja S1  K2 K2 Overvann øker som konsekvens av klimaendringene. Ta 
hensyn til avrenning og flom.  

10 Er det risiko ved sterk vind? Ja S1 K2  K3 På bruer (Søre Våge) og sidevind/kastevind i forhold til 
store biler, jf. problemer på småbruer på Bokn. Mer 
ekstremvær gir mer vind. Data fra Meteorologisk 
institutt/NVE/Bjerknes center 2017 "Klimaprofil 
Rogaland" sier følgende: Klimamodellene gir liten eller 
ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, 
men usikkerheten i  for vind er stor. Det viktigste for 
kommuner er at kunnskap om lokale vindforhold tas med 
i planleggingen. 

11 Er det risiko knyttet til store snø- og 

nedbørsmengder? 

Ja S2 K2  K2 Se pkt. to og sju. Vann i vegbanen, erosjon, store 
snømengder.  Ekstra glatt i overganger mot bruer? Mer 
veg (større vegarealer), mer som må brøytes, lenger tid 
før vegenblir ryddet. Data fra Meteorologisk 
institutt/NVE/Bjerknes center 2017 "Klimaprofil 
Rogaland" sier følgende: 
Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og 
antall dager med snø i lavereliggende områder, men det 
vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall selv i 
lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om 
vinteren som følge av økning i temperaturen. 
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12 Er det historiske hendelser knytett til 

skred i området? 

Nei      

13 Annet Ja S1 K2 K2  Vilt, gårdsdrift - fare for husdyr i vegbanen.  
Viltoverganger. Det bør vurderes viltgjerder, ikke bare 
ved Halsane og skjæringen der. Når viltet krysser 
viltbrua kommer det rett ut i gang- og sykkelvegen og 
representerer en viss risiko. 

        

14 Er det terrengformasjoner, stup mv som 

utgjør en spesiell risiko for tiltaket og for 

omgivelsene? 

Nei      

15 Vil brann ved tiltaket kunne medføre ny 

risiko på omgivelsene sammenlignet 

med situasjonen i dag? 

Ja S3 K3   Behov for j å få sikre at de kan komme lettere frem. Jf. 
utforming av midtrekkverk, kulverter og bruer. 
Brannvesenet har størst plassbehov. 

16 Annet Nei      

        

17 Omfatter tiltaket farlige anlegg med  

spesiell risiko? 

Nei      

18 Kan det skje utilsiktede / ukontrollerte 

hendelseri nærliggende virksomheter 

som kan utgjøre en risiko? 

Nei      

19 Kan skogbrann / lyngbrann medføre 

spesiell risiko for området? 

Ja S3 K3 K2 K3 Ikke spesiell risiko. Lite bebyggelse. Midtrekkverk på 
hele vegen, noe som kan skape vansker for brannvesenet. 
Risiko for at brann forårsaket av menneskelige 
handlinger knyttet til trafikk og annen virksomhet langs 
vegen. 

20 Er det spesielle risiko knyttet til brann, 

brannsikkerhet, brannslukking? 

Ja S2 K3  K2 På Årabrot er det kjølelager, men det er utenfor 
planområdet.  
 
Midtdeler kan forlenge responstiden, og risiko øker. 
Særlig fordi responstiden allerede er lang i området. 
Vurdere avkjørsler for nødetater. Tilkomst. Underganger 
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må være store nok for redningsbiler.  Merking og 
vegvisning for navigering for utrykningskjøretøy. Øke 
størrelsen på undergangen. Sikre at de er store nok til 
aktuelt materiell. 

21 Har området problematisk tilkomstruter 

for utrykningskøyretøy, brann og 

ambulansar mv som kan føre med seg 

risiko? 

Nei      

22 Har området mangelfull vannforsyning? Nei      

23 Ligger tiltaket i nedslagsfelt til 

drikkevasskilder som utgjør ein risiko 

for vannforsyninga? 

Nei      

24 Er det kjente ulykkespunkt på vegnettet i 

området som utgjør en risiko? 

      

25 Kan det skje utilsikta / ukontrollerte 

hendelser på tiltaket ved til dømes 

transport på veg, sjø, luftfart? 

Ja S2 K3  K2 Se pkt. 26 

26 Er det transport av farleg gods til / 

gjennom området? 

Ja S2  K3 K2 Spesielt risikofylt i kryssene, noen strekninger er det 
fristende å kjøre forbi. Mye farlig gods. Økt trafikk i 
forhold til fornøyelsespark i Sveio. Det utarbeides 
områdeplan. Varierende konsekvenser, særlig ved 
skolen. Bedre veg reduserer risiko, planlagt veg ligger 
lenger borte fra skolen. 

27 Er området påvirket av magnetfelt fra 

høgspentlinjer? 

Nei      

28 Er det klatrefare i høgspentmaster? Nei      

29 Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 

forsyningsikkerhet i området? 

Nei      

        

30 Er det risiko for forurensing av vassdrag, 

sjø, badevann mv? 

Ja S2 K2 K3 K2 Farlig godstrafikk kan gi forurensing. Stor tetthet av 
farlig gods. Ny veg gir trolig mindre sannsynlighet for 
forurensning. 
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31 Er det risiko for forureining til grunnen 

/grunnvann? 

Ja S2 K3 K3 K2 Farlig godstrafikk kan gi forurensing. Ny veg gir trolig 
mindre sannsynlighet for forurensning. 

32 Er det risiko for at tiltaket kan påvirke 

grunnvann i området? 

Ja S2 K2 K2 K1 Stor sannsynlighet for at grunnvannet kan bli påvirket av 
forurensing ved uhell med faglig gods. 

33 Er det risiko for at tiltaket kan skade 

grunnvassbrønner? 

Ja S2    Stor sannsynlighet for at de blir påvirket. 

34 Er det spesiell risiko for 

kjemikalieutslipp? 

Ja S2 K3 K3 K2 Farlig godstrafikk kan gi forurensing. Ny veg gir trolig 
mindre sannsynlighet for forurensning. 

35 Medfører tiltaket risiko for forurensning 

til luft, støv, støy, lukt etc? 

Ja S2    Forurensning av anadrome vassdrag (støy og støv i 
anleggsfasen). 

36 Har tiltaket negativ innverknad på 

friluftsliv? 

Ja S2 K1 K1 K1 Jakt, turgåing? Vil gi barrierevirkning. 

37 Blir fri ferdsel til sjø og fjell berørt av 

tiltaket? 

Ja S2 K1 K1 K1 Turstier som kan bli sperret. Bør tenke på 
utferdsparkering. Sammenhengende turområder blir 
oppdelt. 

38 Er det risiko for skade på planter / 

vegetasjon? 

Ja S2  K2 K1  

39 Er det risiko for skadar på dyreliv? Ja S2  K2 K1  

40 Annet Ja S4   K2 Kulturminner jf, konsekvensutredningen. 
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6 Oppsummering 

I det følgende gis en oversikt over identifiserte risiko, aktuelle avbøtende tiltak og konsekvenser for 
planområdet. 

6.1 Identifiserte risiko  

De indentifiserte risiko som fremkommer av kapittel 5 er samlet i risikomatrisen gitt ved sine 
løpenummer i tabellen under. Denne kategoriseringen av risiko som gjelder forhold med lav, middels  
og høy risiko blir omtalt i konklusjonskapittelet, der det foreslås avbøtende tiltak og pekes på hvordan 
problemstillingene kan løses i reguleringsplan. 

6.1.1 Risiko i planområde som kan berøre helse/liv 

Det er identifisert 6 potensielle uønskede hendelser med middels risiko og 6 potensielle uønskede 
hendelser med høy risiko i planområde. 

 

Tabell 6-1  Indentifiserte risikoområder kategorisert i lav, middels og høy risiko ut fra sannsynlighet og 
konsekvens. Matrisen gjelder for liv (og helse). 

ROSMATRISE (LIV) 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

S1      

S2 36,37 5,11,30,33 1,6,20,25,31,34   

S3   15,19   

S4  2    

S5      

 K1 K2 K3 K4 K5 

KONSEKVENS 
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6.1.2 Risiko i planområde som kan berøre miljøet 

Det er identifisert 7 potensielle uønskede hendelser med middels risiko og 4 potensielle uønskede 
hendelser med høy risiko i planområde. 

 

Tabell 6-2  Indentifiserte risikoområder kategorisert i lav, middels og høy risiko ut fra sannsynlighet og 
konsekvens. Matrisen gjelder for miljø. 

ROSMATRISE (MILJØ) 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

S1  9,10,13    

S2 36,37 19,32, 38,39 26,30,31,34   

S3      

S4      

S5      

 K1 K2 K3 K4 K5 

KONSEKVENS 

6.1.3 Risiko i planområde som kan gi materielle skader 

Det er identifisert 12 potensielle uønskede hendelser med middels risiko og 1 potensiell uønsket 
hendelse med høy risiko i planområde. 

Tabell 6-3  Indentifiserte risikoområder kategorisert i lav, middels og høy risiko ut fra sannsynlighet og 
konsekvens. Matrisen gjelder for økonomi (og materielle verdier). 

ROSMATRISE (ØKONOMI) 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

S1  9,13    

S2 32,36,37,38, 39 1,5,11,20,25,30,31,34 10   

S3   19   

S4  2,40    

S5      

 K1 K2 K3 K4 K5 

KONSEKVENS 
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6.2 Identifiserte risikoområder og tiltak – grønn kategori (lav 
risiko) 

Støy og støv fra trafikk (miljø). Støy blir omtalt i egen utredning.  

Øvrige forhold som faller inn i grønn kategori omtales ikke i det videre. 

6.3 Identifiserte risikoområder og tiltak – gul kategori 
(middels risiko) 

6.3.1 Flom 

Det er indentifisert fare for flom / overvann som kan føre til minsket/hindret fremkommelighet, bl.a. 
for utrykningskjøretøy. 

Avbøtende tiltak: Tiltaket må sikres tilstrekkelig drenering og flomveger for overvann. 

Følger for reguleringsplan: Det må tas inn i bestemmelsene at tiltaket ikke skal gi økt avrenning. 

6.3.2 Overvann (se også kapittel om flom) 

Overvann. Kan hindre fremkommelighet og gi erosjonskader på tiltaket. Omfanget antas økende.  

Avbøtende tiltak: Tiltaket sikres tilstrekkelig drenering og flomveger for overvann. Det må tas høyde 
for klimautviklingen3. 

Følger for reguleringsplan: Forholdet tas inn i bestemmelsene. 

6.3.3 Nedbør 

Store nedbørsmengder (inkl. snø). Det vises til kapitlene om flom og overvann. Det planlegges mer 
arealer til veg og konsekvensene ved store nedbørsmengder er at det blir større arealer som må brøytes 
og dreneres. Denne risiko har som konsekvens at ryddearbeidet kan ta lengre tid.  
 
Avbøtende tiltak: Tiltaket sikres muligheter for godt vedlikehold. 

Følger for reguleringsplan: Ingen. 

6.3.4 Skogbrann/lyngbrann 

Skogbrann/lyngbrann. Området har lite bebyggelse og det har ingen spesiell risiko. Det er normal fare 
for lyng/gressbrann langs veg og bilbrann. Ved brann kan planlagt midtdeler hindre 

                                                      
 
 
3 Data fra Meteorologisk institutt/NVE/Bjerknes center 2017 "Klimaprofil Rogaland" sier følgende: Dersom 
flomfarekart ikke finnes, gjelder anbefalingene som står i NVEs Retningslinje 2-2011 [6] for dagens klima, også 
for fremtiden. Det vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å sette av soner på minimum 20 meter på hver side av 
bekker og 50-100 meter på hver side av elver for å dekke områder med potensiell flomfare. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 
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utrykningskjøretøy i å komme over på aktuell side av vegen for redning. Atkomst til bebygde områder 
langs fv. 47 må ha tilstrekkelig plass til utrykningskjøretøy. Kulverter/underganger kan begrense 
atkomst pga størrelse på utrykningskjøretøy. 

Avbøtende tiltak: Det gis mulighet for å  komme gjennom midtdeler. Det sikres atkomst for 
utrykningskjøretøy for alle områder innenfor planområde (underganger mv). Brannvesenet har størst 
plassbehov. 

Følger for reguleringsplan: Det tas inn i bestemmelsene muligheter for at midtdeler kan forseres av 
utrykningskjøretøy ved tilpassede intervall. 

6.3.5 Brann 

Brann. Se punkt 6.3.2 om Skog/lyngbrann. 

6.3.6 Brannsikkerhet 

Brann. Se punkt 6.3.2 om Skog/lyngbrann. 
 

6.3.7 Vilt, husdyr i vegbanen 

Vilt, husdyr i vegbanen. Viltovergang, ikke bare ved Halsane og skjæringen der. Når viltet krysser 
viltbrua kommer det rett ut i gang- og sykkelvegen. Dette medfører risiko. 
 
Avbøtende tiltak: Viltoverganger. Det må vurderes viltoverganger flere steder.  

Følger for reguleringsplan: Det stilles krav til utforming. 
 

6.3.8  Påvirkning av grunnvann 

Risiko for at grunnvann påvirkes. Se punktet om forurensning i kapittel  6.4.5  

6.3.9 Friluftsliv 

Friluftsliv og fri ferdsel. Tiltaket kan gi barrierevirkning. 

Avbøtende tiltak: Det kan lages atkomstmuligheter til friluftsområder (evt annen tilrettelegging så som 
parkering mv). Sikre at viktige grøntkorridorer opprettholdes.  

Følger for reguleringsplan: Det kan vises parkering for allmenheten i plandokumentene. Viktige 
grøntkorridorer sikres som LNF-områder. 

6.3.10 Planter, vegetasjon 

Planter, vegetasjon. Viser til konsekvensutredning og egen rapport om naturmangfold.  

Avbøtende tiltak: For avbøtende tiltak vises til rapport om naturmangfold. 

Følger for reguleringsplan: Ingen.  
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6.3.11 Automatisk freda kulturminner (fornminner) 

Sjekkliste pkt. 53. Viser til "Rapport fra kulturhistorisk registrering Fv. 47 Fagerheim - Ekrene 
Gnr10/2, Haugesund kommune, datert 12-15.12.2008",  til konsekvensutredningen og til 
planbeskrivelsen.  

Avbøtende tiltak: Det vises til konsekvensutredningen. 

Følger for reguleringsplan: Bestemmelser om varsling ved funn av automatisk fredede kulturminner 
tas inn i bestemmelsene. 

6.4 Identifiserte risikoområder og tiltak – rød kategori (høy 
risiko) 

6.4.1 Skred 

Det er ikke identifisert fare for større skred fra områder utenfor tiltaket (jf. NVEs aktsomhetskart). 
Høye skjæringer og fundamentering representerer potensiell fare, men sikres ved 
anleggsgjennomføring og utføres i henhold til håndbøker.  

Avbøtende tiltak: Det er pekt på at høye skjæringer sikres, veganlegget må sikres god fundamentering 
omkring vassdrag på grunn av fare for utvasking.  

Følger for reguleringsplan: Forholdet gis ingen spesifikk omtale i bestemmelser/kart, da anleggene 
forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende håndbøker. Disse forutsettes å ivareta forholdene ved 
gjennomføring. 

6.4.2 Vind 

Vind. Det blir planlagt ei bru ved kommunegrensen – total lengde om lag 120 m. Stedet kan bli 
vindutsatt4. 

Avbøtende tiltak: Varsling, eventuelt stenging ved særlige forhold. 

Følger for reguleringsplan: Ingen. 

6.4.3 Ny risiko - fall 

Ny risiko. Tiltaket kan føre med seg ny risiko. Konstruksjoner som høg bru, kan føre til fall (mulig 
utspring for selvmord). 

Avbøtende tiltak: Brukonstruksjon må ha sikring mot fall. 

                                                      
 
 
4 Ibid. Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men usikkerheten i 
fremskrivningene for vind er stor. Det viktigste for kommuner er at kunnskap om lokale vindforhold tas med i 
planleggingen. 
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Følger for reguleringsplan: Det kan tas inn i bestemmelsene krav om særskilt sikring mot fall. 

6.4.4 Farlig gods 

Farlig gods gjennom området. Det er stort omfang av transport av farlig gods i området. Det er spesiell 
farlig i kryssene. Det forventes økende trafikk. Ny veg legges lengre unna skole og reduserer faren for 
påvirkningen av den ved uhell med farlig gods. 

Avbøtende tiltak: Tiltaket i seg selv (høyere standard på veg) er et avbøtende risikoreduserende tiltak. 

Følger for reguleringsplan: Tiltaket i seg selv (bedre vegstandard) medfører redusert risiko. 

6.4.5 Forurensning 

Forurensning (kjemikalieutslipp) er ikke direkte knyttet til tiltaket i seg selv, men til 
trafikkvirksomheten som det legges til rett for, herunder transport av farlig gods (se eget kapittel). Ved 
uhell er det overhengende fare for forurensing av omgivelsene. 
 

Avbøtende tiltak: Tiltaket i seg selv (høyere standard på veg) er et avbøtende risikoreduserende tiltak. 
Det kan vurderes driftsmessige tiltak (trafikkreguleringer ved særlige vanskelige kjøreforhold mv). 

Følger for reguleringsplan: Tiltaket i seg selv (bedre vegstandard) medfører redusert risiko. 

6.5 Avsluttende kommentar 

Analysen har identifisert og klassifisert risko ut fra risikoakseptkriterier som ble presentert på møte 
med ressursgruppen 30. august 2016. Det ble ikke gjort endringer i disse. Kriteriene er strenge og gir 
en forholdsvis generell høy riskobeskrivelse av ikke akseptable riskoforhold som fører til 
risikoreduserende tiltak for å oppnå akseptabel risiko. 

Planområde gis et nytt moderne tiltak som bygges ut fra relativt stringente krav gitt i håndbøker med 
videre. Naturen og samfunnet i området har ikke preg av den dramatikk som skulle tilsi et spesielt høyt 
risikonivå. Slik sett så kan det være på sin plass å peke på at forholdene her er svært strengt vurdert ut 
fra hva man generelt kunne forvente for en tilsvarende analyse for et tilsvarende tiltak i en annen 
region med en mer dramatisk geografi. Som følge av dette er de nødvendige avbøtende tiltakene 
mindre. 
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