
 

 

 

 

 

Detaljregulering for SNR Hjelset 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Planid 201603 
 

 

 
 
Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001-ROS   Versjon: J03 2017-04-13 
 

 
 

SNR | Sjukehuset Nordmøre og Romsdal; fugleperspektiv fra sørøst, Nordic / AART architects / Asplan Viak / COWI 



 

 

Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001-ROS   Versjon: J03 
Detaljregulering for SNR Hjelset  |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

 2017-04-13  |  Side 2 av 41 
 

Oppdragsgiver: Sykehusbygg HF 

Oppdragsgivers kontaktperson: Gudmund Moen  

Rådgiver: Norconsult AS, Apotekergaten 14, NO-3187 Horten 

Oppdragsleder: Hans Petter Duun 

Fagansvarlig: Kevin H. Medby (samfunnssikkerhet) 

Andre nøkkelpersoner: Reguleringsplan: Torbjørn Sivertsen  
Trafikkvurderinger: Lage Lykke 
Trafikksikkerhet: Ingvild Hernes Lunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03 2017-04-13 Oversendelse til Molde kommune HMe TAHe TSi/HPD 

J02 2017-04-07 Endelig utgave KHMe TAHe  

A01 2017-04-06 Til fagkontroll KHMe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001-ROS   Versjon: J03 
Detaljregulering for SNR Hjelset  |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

 2017-04-13  |  Side 3 av 41 
 

Forord 

Detaljreguleringsplan for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) gir rammer for utbygging av nytt 
akuttsykehus ved Hjelset i Molde kommune. Bakgrunnen er at Helse Midt- Norge RHF (HMN) og 
Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har vedtatt at det skal etableres ett felles akuttsykehus for 
Nordmøre og Romsdal på Hjelset med et poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund (1). 
Den aktuelle tomten tilhører Klinikk for psykisk Helsevern Hjelset i dag og omfatter området til det 
tidligere Oppdøl sjukehus. SNR, skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter 
planen stå ferdig i 2022. 

Det er utarbeidet et planprogram (2), som ble fastsatt av Molde kommune vinteren 2017 (3). 
Planprogrammet gir føringer for planarbeidet og bygger på konsekvensutredning for SNR (4) og 
forslag til kommunedelplan for Hjelset (5). Skisseprosjekt til sykehuset (6) danner utgangspunktet for 
utbygging og nye anlegg som planen legger til rette for. Detaljreguleringsplan for SNR Hjelset vil være 
det formelle plangrunnlaget for bygging av nytt sykehus på Hjelset. 

Molde kommune er planmyndighet, mens Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Møre og Romsdal HF, 
er tiltakshaver 

 

 

Horten, 7. april 2017  
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Sammendrag 
Med utgangspunkt i forslag til detaljreguleringsplan for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er det 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). Denne ROS-analysen bygger i 
tillegg på sårbarhetsvurdering utført i forbindelse med konsekvensutredningen |4|. 

Planområdet framstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt som moderat sårbart. 
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de tema som 
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt vurdert:  

 Flomskred Gujordselva 
 Flom Oppdølselva 
 Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning 
 Fjellskredgenererte flodbølger, Opstadhornet 
 Dambrudd 
 Vind/ ekstremnedbør 
 Eksisterende kraftforsyning 
 Trafikkforhold – anleggstrafikk 
 Trafikkforhold – E39 
 Transport av farlig gods 
 Fremkommelighet utrykningskjøretøy 
 Slokkevann for brannvesenet 
 Tilsiktede handlinger 
 Innflygning til Molde lufthavn, Årø 
 Luftfartshendelser helikopter 
 Forsyningssikkerhet vannforsyning 

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for temaene havnivåstigning og stormflo, fjellskred-
generert flodbølge, dambrudd, anleggstrafikk og trafikkforhold E39, og det ble derfor utført 
risikoanalyser av disse.  Analysen av hendelsene ulykke i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk 
og temaet trafikkforhold E39 viste uakseptabel risiko, og det er formulert flere risikoreduserende tiltak 
og tilrådninger. De øvrige hendelsene er vurdert å ha akseptabel risiko.  

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert en rekke risikoreduserende tiltak 
som er listet opp i kapittel 5.2. Dette er tiltak som det ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv er 
nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge økt sårbarhet inn i dette planområdet.   
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Innledning

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
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."

Byggteknisk forskrift (TEK 10) gir sikkerhetskrav med tanke på naturfare (TEK 10 § 7-1 til § 7-4), og det
er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet
mot fremtidige naturfarer. Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar»
krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav
om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt
over styrende dokumenter i kapittel 1.4.

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.

ROS-analysen bygger på sårbarhetsvurdering utført i forbindelse med konsekvensutredningen |4|.

Forutsetninger og avgrensninger

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, ytre miljø 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.
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Begreper og forkortelse r

Tabell 1.3 Begreper og forkortelser

Uttrykk Beskrivelse

Konsekvens 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.

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en
uønsket hendelse.

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser.

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en
uønsket hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak
og konsekvensreduserende tiltak.

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller
flere tilfeldigheter.

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former
for påkjenninger.

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe.

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og
planlegging.

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.

Ekom Elektronisk kommunikasjon. Med EKOM menes all form for elektronisk
kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at
kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

SVV Statens vegvesen

Styrende dokumenter

Tabell 1.4 Styrende dokumenter

Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge

1.4.2 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk
forskrift – TEK 10). FOR-2010-03-26-489

2010 Kommunal- og
regionaldepartementet
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Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) 

2008 Miljøverndepartementet 

1.4.4 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.5 Storulykkeforskriften 2005 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.6 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2010 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.7 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 2011 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.8 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven 2011 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.9 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare i 
arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.4.10 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i 
plansaker etter plan og bygningsloven 

2010 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.11 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Statens strålevern 

1.4.12 Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 
kommunal planlegging 

2016 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

1.4.13 Sea Level Change for Norway 2015 Kartverket, 
Nansensenteret og 
Bjerknessenteret  

1.4.14 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 
Veiledning 

2006 Mattilsynet m.fl 
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Om analyseobjektet

Beskrivelse av analyseområdet

Planområdet ligger ca. 18 km og 20 minutters kjøretid øst for Molde sentrum, på Hjelset der det bor ca.
1100 personer. Området ligger nært veikrysset mellom E39 og fv. 62. E39 går i retning Gjemnes og
Kristiansund mens fv. 62 går mot Sunndalsøra. Tomten til Klinikk for psykisk helsevern Hjelset er valgt
som lokalisering for nytt sykehus

Figur 1: Lokalisering av planområdet i Molde. Kilde: Norgeskart.

Lokalsenteret Hjelset ligger på nordsiden av Fannefjorden. Oppdølselva deler bygda i to, vest for elven
er det tett bebyggelse med en tilnærmet gatemessig organisering langs Hjelsetvegen, noe som indikerer
at Hjelset er et eldre tettsted. Etableringen av sykehus, tidlig på nittenhundretallet, bidro til å gi stedet
betydning. I etterkrigstiden ble Skjevik og Vikamyra, øst for Oppdølselva, bygd ut med boligfelt, skole
og nytt senterområde. Sykehustomten ligger mellom de to tyngdepunktene, men likevel avsondret, på
et nes avgrenset av kollen i øst og elven i vest.

På Oppdøl ligger bygningsanlegget til det tidligere psykiatriske sykehuset, som var en stor institusjon.
Dagens Klinikk for psykisk helsevern Hjelset har vesentlig færre pasienter. To og tre etasjer høye
institusjonsbygninger utført i mur og betong ligger fritt i parkmessige omgivelser. Nord på området ligger
en større driftsbygning og flere mindre gårdsbygninger. I øst ligger en villa og boligblokker som
opprinnelig var for ansatte. En mellomstor ballbane ligger på flaten sørvest for bebyggelsen. Langs
elven går en tursti. Opdølvegen og noen privatboliger inngår i varslingsområdet for reguleringsarbeidet.

Planlagte tiltak

Planen omfatter dagens sykehusområde på Oppdøl avgrenset midt i Oppdølselva i vest og mot
Fannefjorden i sør. Planen inkluderer Opdølvegen og noe eksisterende bebyggelse nordøst for veien.
Adkomst til sykehuset skal skje fra en utbedret utgave av Opdølvegen med ny bro over Oppdølselva.
Her avsluttes planområdet med brokar på motsatt side av elven. Planforslaget omfatter ca. 265 daa. På
bakgrunn av innspill i høring av planprogrammet ble planområdet utvidet i nordøst for å inkludere den
gamle kraftstasjonen på nordsiden av Oppdølselva.

Mot Gjemnes

E39

KleiveHjelset

Molde sentrum

E39

Mot
Sunndals øra

Sykehustomten
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Figur 2: Avgrensning av planområdet. 

 

Det er utarbeidet et skisseprosjekt som beskriver den planlagte sykehusutbyggingen |6|. SNR Hjelset 
skal ha vaktbærende funksjoner for indremedisin, kirurgi, nevrologi, føde, psykisk helsevern og anestesi. 
Det skal være døgnplasser for rehabilitering og kapasitet i akuttmottak for pasienter som legges inn 
akutt for rus. For hele SNR er det beregnet behov for 27 850 m² netto funksjonsareal. Med en brutto-/ 
nettofaktor på 2,0 tilsvarer dette et brutto arealbehov på 55 700 m². Basert på demografisk fremskrivning 
og omstilling av sykehusdrift antas det i 2030 å være ca. 55 000 liggedager ved sykehuset, noe som 
tilsvarer ca. 235 liggedager pr. døgn med ca. 230 driftsdøgn.     

Planlagt bebyggelse knytter seg til platåer i landskapet med en tung base og tre lettere kubiske 
bygningsvolumer lagt på denne. De to etasjene i sokkelen rommer behandlings- og 
forsyningsfunksjoner med akuttmottak og økonomiinngang på hvert sitt nivå i sørøst, og 
personalinngang og skjermet psykiatriinngang i nordvest. Hovedinngangen er lagt til nivå 3, vendt mot 
Opdølvegen, og knyttet til en felles sone som binder sammen første etasje i de tre blokkene med 
poliklinikker, kontorer og sengerom. 

I utbyggingen inngår også justert veiføring og høyere standard for Opdølvegen med ny bro over 
Oppdølselva. I veiløsningen skal det innpasses optimale løsninger for bussbetjening. Veiutformingen 
må dessuten gi gode løsninger for gående og syklende og sikre uhindret fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy. Sykehustiltaket og reguleringsplanen avgrenses mot ny plan for E39 i det nordre 
brofestet ved Oppdølselva.  

Eksisterende sykehusbygninger vil bli revet i to faser av utbyggingen, slik at to av dagens 
behandlingsbygninger (A- og B- paviljongen) kan være i drift i byggeperioden.  

I sykehusprosjektet inngår en opparbeidelse av landskap og uterom med gjennomgående gang- og 
sykkelforbindelser og turveier. Oppdelingen av bygningsmassen samsvarer med et landskapskonsept 
med terrassering som tema. 

 

 

 



Oppdragsnr .: 5160726 Dokumentnr.: R001-ROS Versjon: J03
Detaljregulering for SNR Hjelset | Risiko- og sårbarhetsanalyse

2017-04-13 | Side 12 av 41

Metode

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier følger hovedprinsippene
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger |1.4.1|.

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 arealplanlegging |1.4.7|.

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert
risikoanalyse i Vedlegg I (dersom det er aktuelt).

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som
foreslås implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5.2.

Fareidentifikasjon

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 DSBs veiledning Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging |1.4.7| og andre veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes
oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen.

Sårbarhetsvurdering

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en sårbarhets-
vurdering 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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Risikoanalyse

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 I (dersom det er aktuelt).

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. For
“Materiell verdi“ inngår også samfunnsverdier, slik som brudd i viktige samfunnsfunksjoner.

Tabell 3.4-1 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 3.4-2 Konsekvenskategorier

Konsekvenskategori Beskrivelse

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade
Ubetydelig miljøskade
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av
samfunnsverdier

2. Liten konsekvens Personskade
Lokale* miljøskader
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller
tap av samfunnsverdier

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade
Regional** miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvarig skade på eller
tap av samfunnsverdier

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person.
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller
tap av samfunnsverdier med noe varighet

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer
Irreversibel miljøskade
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige skader på
eller tap av samfunnsverdier

* Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet.
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks.
klima) og faglig skjønn.
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Vurd ering 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.

Risikomatrisen har 3 soner:

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

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor.

Tabell 1.4-3 Risikomatrise

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

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

Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone
og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører 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 risiko-reduserende
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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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Innledende farekartlegging

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, men tar også for seg forhold som etter faglig
skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet.

Den innledende fareidentifikasjonen ble gjennomgått og diskutert på et eget møte med eksterne
aktører den 27. mars 2017. Norconsult ledet møte, hvor følgende aktører deltok:

Navn Virksomhet

Sætre, Stine Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Frøyen, Renate Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Systad, Terje NVE

Bø, Jostein Molde kommune

Koppen, Bjarte Molde Vann- og avløp KF

Lennavik, Trygve Molde Brann og redningsvesen

Smørholm, Alf Magne Molde Brann og redningsvesen

Moen, Gudmund Sykehusbygg HF

Medby, Kevin Norconsult

Fare Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser

Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Det er i henhold til kartdatabasene til NVE og DSB ikke registrert
aktsomhetsområder for skred (snø/stein) i nærheten av planområdet.

I Gujordselva er det lokalisert noen aktsomhetsområder for flomskred.

Sekundærvirkning (flodbølge) av et større skred fra Opstadhornet kan nå
inn til planområdet men det vurderes som egen hendelse.

Temaet flom skred vurderes.

Ustabil grunn I forbindelse med konsekvensutredning for nytt fellessykehus Nordmøre
og Romsdal ble det utført grunnundersøkelser|10|. Den konkluderer med
at områdestabiliteten for Oppdøl er god. Det er ingen fare for at deler av
tomten har dårlige grunnforhold eller grunnen kan overbelastes å gli ut.
Temaet vurderes ikke ytterligere.

Flom i vassdrag (herunder
isgang)

Temaet vurderes.

Havnivåstigning, stormflo
og bølgepåvirkning

Temaet vurder es.
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Fare Vurdering 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Skog- / lyngbrann Det er lite skog/ lyng områder i umiddelbar nærhet til planområdet, og 
faren vurderes ikke som aktuell for planområdet. Temaet ble vurdert i 
analysen gjort i forbindelse med konsekvensutredning |4|,|19|, temaet 
vurderes ikke ytterligere.  

Radon TEK 10 legger til grunn at det ved nybygg kan være radon i grunnen. 
Tetting og ventilasjon skal dimensjoneres deretter. Krav går fram av § 13-
5 i TEK 10.  Basert på aktsomhetskart for radonstråling fremstår 
planområdet med moderat til lav aktsomhetsgrad. I denne forbindelse må 
det være fokus på tilkjørte masser som kan gi radonstråling.  
Temaet vurderes på bakgrunn av krav i TEK10 i ytterligere i analysen.  

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Det er ikke lokalisert slike anlegg innenfor eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Temaet vurderes ikke å være relevant.  

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Det er ikke lokalisert virksomheter som har potensial for akutt forurensning 
innenfor eller i nærheten av planområdet. Akutte utslipp vil kunne 
forekomme fra et fremtidig sykehus men det vurderes å være knyttet til 
transport, og lasting og lossing. Også i anleggsfasen kan det være en fare 
for akutte utslipp.  
 
Se temaet transport av farlig gods, temaet vurderes ikke ytterligere.   

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn I henhold til kartdatabase fra Miljødirektoratet er det ikke lokalisert 
forurensning i grunnen innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet. 
Temaet vurderes ikke.  

Elektromagnetiske felt Det er ikke lokalisert høyspentlinjer i området som vurderes å utgjøre en 
fare med tanke på elektromagnetiske felt for et fremtidig utbygd sykehus. 
Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Støy Det er gjort egne vurderinger for temaet støy. Temaet vurderes ikke 
ytterligere her.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg Reguleringsplanen omfatter også et eksisterende avløpsrenseanlegg, 
men tiltaket vurderes ikke å påvirke dette negativt. Renseanlegget skal 
være mottaker fra avløpsvann fra sykehuset. Spillvann fra sykehuset og 
bebyggelsen på Hjelset ledes til renseanlegg på Oppdøl for dyputslipp i 
Fannefjorden. Kapasiteten ved renseanlegget må økes vesentlig som en 
følge av sykehusutbyggingen. Dette vil kreve et større anlegg i en større 
bygning. Overvann vurderes som uproblematisk å lede til fjorden uten 
fordrøyning. 
 
Det legges også til rette for nytt høydebasseng.  
 
Nytt sykehus vil ikke påvirke disse anleggene negativt. 
Avløpsrenseanlegget vil vurderes under temaene flom, dambrudd, 
havnivåstigning og fjellskredgenerert flodbølge. Det gjøres derfor ikke 
egne vurderinger knyttet til temaet VA-anlegg her.  

VA-ledningsnett VA-nettet på sykehusområdet er relativt gammelt. Mye av intern-nettet må 
saneres som følge av sykehusutbyggingen eller fordi det er behov for 
utskifting. Til skisseprosjektet for sykehusutbyggingen er det utarbeidet en 
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Fare Vurdering 

rapport over teknisk infrastruktur, eksisterende situasjon og  det nye 
sykehusets behov |14|. Eksisterende vannledning under Oppdølselva må 
trolig oppgraderes til en større dimensjon.  
Vannledninger som bør beholdes er to tilførsler fra vest og nordvest, to 
forsyningslinjer mot fjorden som betjener andre deler av kommunen, og én 
østover langs Opdølvegen.  
 
Avløpsledninger som bør beholdes kommer fra Opdølvegen i øst og følger 
den søndre delen av tomten til rensestasjonen. Utslippsledningen fra 
renseanlegget må oppgraderes eller suppleres med en ny ledning. 
 
På bakgrunn av det arbeidet som er utført knyttet til teknisk infrastruktur 
vurderes ikke temaet videre med hensyn til sårbarhet og risiko.  

Trafikkforhold Temaet vurderes.  

Eksisterende 
kraftforsyning 

Hjelset har i dag to forsyninger av elkraft, med radial mot Eidseter på 
Hjelset som hovedforsyning og radial mot Moldeli i Molde som primær 
reserveforsyning. Alderen på deler av kabelanleggene og liten kapasitet 
på primær reserveforsyning, er bakgrunnen for at det fra prosjektets side 
anbefales å etablere en ny 22 kV kabelforbindelse fra nytt felt i Eidseter 
transformatorstasjon. Temaet vurderes.  

Drikkevannskilder Det er ikke lokalisert grunnvannsborehull innenfor eller i umiddelbar 
nærhet til planområdet ifølge grunnvannsdatabasen GRANADA. Det er 
heller ikke overflatekilder i området. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Temaet vurderes.  

Slokkevann for 
brannvesenet 

Temaet vurderes.  

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

Sårbare bygg*  Sykehuset som det reguleres for er i seg selv et sårbart bygg. Det er ikke 
identifisert ytterligere sårbare bygninger innenfor eller i umiddelbar nærhet 
av planområdet. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Kulturminner Det finnes flere kulturminner i området, temaet er beskrevet i 
planbeskrivelsen, samt utredet forbindelse med konsekvensutredning for 
kommunedelplan |11||12|. Vurderes ikke ytterligere her. 
 
Det bemerkes i denne sammenheng at dersom det i forbindelse med 
anleggsarbeid oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses dersom 
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding 
om funn skal straks sendes Møre og Romsdal fylkeskommune v/ 
Kulturvernseksjonen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

Natur Temaet er vurdert i forbindelse med konsekvensutredning for 
kommunedelplan. |4| |19|. Vurderes ikke ytterligere her.  

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

Tilsiktede handlinger Temaet vurderes.  

SÆRSKILTE FORHOLD VED PLANOMRÅDET 

Innflygning til Molde 
lufthavn, Årø 

Sykehuset ligger sentral i forhold til inn/ utflygning fra Molde lufthavn Årø. 
Temaet vurderes.  
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Fare Vurdering

Luftfartshendelser
helikopter

Det skal anlegges helikopterlandingsplass ved nytt sykehus – temaet
vurderes.

Fjellskredgenererte
flodbølger, Opstadhornet

Temaet vurderes

Forsyningssikkerhet
vannforsyning

Temaet vurderes

Dambrudd Silsetdammen (Istad kraft) er lokalisert oppstrøms planområdet. 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.

Sårbarhetsvurdering

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

� Flomskred Gujordselva
� Flom Oppdølselva
� Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning
� Fjellskred genererte flodbølger, Opstadhornet
� Dambrudd
� Vind/ ekstremnedbør
� Eksisterende kraftforsyning
� Trafikkforhold – anleggstrafikk
� Trafikkforhold – E39
� Transport av farlig gods
� Fremkommelighet utrykningskjøretøy
� Slokkevann for brannvesenet
� Tilsiktede handlinger
� Innflygning til Molde lufthavn, Årø
� Luftfartshendelser helikopter
� Forsyningssikkerhet vannforsyning

Sårbarhetsvurdering flomskred Gujordselva

NVEs kartdatabase over jord-/ og flomskred viser at det er områder som er kartlagt som
aktsomhetsområder i Gujordselva, som er en sideelv med utløp til Oppdølselva. Aktsomhetskart er en
grov kartlegging av områder og er resultat av en GIS-analyse. Utløpet av elva er et godt stykke
nedstrøms adkomstbru til nytt sykehus. Ingen av utløpssonene strekker seg ned i Oppdølselva og
således heller ikke inn i på sykehusområdet. Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart overfor
temaet.

Sårbarhetsvurdering flom Oppdølselva

Flom i Oppdølselva, herunder Gujordselva som samløper med Hjelsetelva nord for sykehustomten, er
vurdert i Geoteknisk rapport, Tomtevalg vurdering av gjennomførbarhet |10|. Det ikke er utført
vannlinjeberegninger eller utarbeidet flomsonekart som kan si noe om eksisterende elveforbygning er



 

 

Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001-ROS   Versjon: J03 
Detaljregulering for SNR Hjelset  |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

 2017-04-13  |  Side 19 av 41 
 

høy nok til å hindre at en flom går over denne. Befaring viste imidlertid ikke tegn til skade eller tegn på 
elveforbygningen som tyder på at elva har flommet over sine bredder.   

Silsetvatnet er inntaksmagasin til Grønnedal kraftverk. Istad kraft har fått utført dambruddsbølge-
beregning for Silsetdammen, |15|. I denne er det i tillegg til maksimal flomutbredelse ved dambrudd 
også gjort vurdering av utbredelse til 1000-årsflom, se figur under. 1000-års flom, sikkerhetsklasse F3, 
vil også være retningsgivende for et sykehus når det gjelder krav i TEK10.  

 
Figur 3 – Kart over utbredelse av dambruddsbølge fra Silsetvatnet og 1000-års flom i Oppdølselva.  

Utbredelsen av 1000-års flom vil ikke medføre konsekvens for planlagte sykehusbygninger.  

Når det gjelder infrastruktur inn til sykehuset er brua over Oppdølselva vurdert å være sårbar. Det vil i 
forbindelse med opparbeiding av ny adkomst fra eksisterende E39 bygges ny bru. Denne brua kan 
defineres som kritisk infrastruktur og må tilfredsstille krav i TEK10 og sikkerhetsklasse F3. Det gjør at 
veg inn til sykehuset må kunne holdes åpen selv ved en 1000-års flom i elva.    

Eksisterende avløpsanlegg vest i planområdet vil bli liggende innenfor utbredelsen av en 1000-års flom. 
Et avløpsanlegg er vurdert til å ligge i sikkerhetsklasse F2 – og skal i henhold til TEK10 kunne stå imot 
en 200-års flom.  Bakgrunnen for denne plasseringen er at overløp, som kan inntreffe om stasjonen blir 
satt ut av drift, blir ført et godt stykke ut i fjorden og slippes ut på dypt vann slik at det ikke oppstå stor 
forurensning på omgivelsene lokalt. I tillegg vil drift på sykehuset kunne fortsette selv om stasjonen blir 
rammet av en flom. Dette er basert på at sykehusets avløp da vil bli ført i overløp på renseanlegget. 
Avløpsrenseanlegget er dermed ikke definert som kritisk infrastruktur som sykehusets drift er avhengig 
av. Det er ikke utført flomberegning for 200-års flom i Oppdølselva på nåværende tidspunkt.  

I hovedsak vurderes nytt sykehus ikke å være sårbart for flom i Oppdølselva med dagens tiltenkte 
plassering. Under forutsetning av at ny bru på adkomstveg inn til sykehuset skal tilfredsstille krav i 
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sikkerhetsklasse F3, vurderes sårbarheten å være liten. Planlagt parkeringsplass vil delvis kunne bli
berørt av en flom med omtalte returintervall, men også for denne delen vurderes sårbarheten å være
liten.

Sårbarhetsvurdering havnivåstigning og stormflo og bølgepåvirkning

Sykehustomten ligger nær sjøen og er utsatt for havnivåstigning, herunder stormflo og bølgepåvirkning.
Den vil også kunne være utsatt for bølgeoppskylling, en sekundæreffekt forårsaket av en
flodbølge/tsunami som skyldes at deler av fjellet Oppstadhornet på Otrøya raser ut (eget tema i
sårbarhetsvurderingen). Bølgeoppskylling som skyldes en utrasing av Oppstadhornet vurderes som
dimensjonerende for området, og det vurderes derfor ikke ytterligere i denne delen av analysen. Det
bemerkes likevel at avløpsrenseanlegget vil ha et lavere sikkerhetskrav (gitt i TEK10) enn sykehuset.

DSB har sammen med ledende klimaforskere i landet kommet frem til tall for fremtidig nivå for stormflo
og havnivåstigning, inkl. anbefalt klimapåslag for norske kystkommuner. Beregnet havnivåstigning for
Molde |1.4.13| tilsier en stigning med klimapåslag på 74 cm (95-persentilen for 2081�2100 i forhold til
middelvann). For å komme frem til dimensjonerende nivå for fremtidig stormflonivå for planområdet må
det gjøres følgende beregning:

Returnivå stormflo (i cm over middelvann) + havnivåstigning med klimapåslag – NN2000 over
middelvann.

Planområdet utvikles primært til sykehus og må ligge utenfor flomutsatt område. Det legges derfor til
grunn en utregning for stormflonivå med returnivå på 1000 år (sikkerhetsklasse F3):

Fremtidig beregnet stormflonivå = 204 cm + 74 cm – 6 cm = 272 cm over NN2000.

For øvrige områder som kan plasseres i sikkerhetsklasse F2 er fremtidig forventet stormflonivå:

194 cm + 74 cm – 6 cm = 262 cm over NN2000.

Sykehusbygningene er planlagt lagt med laveste byggehøyde på kote 6. Det vil si at de ligger godt
utenfor forventet fremtidige stormflonivå og bølgeoppskylling med 1000 års returintervall
(sikkerhetsklasse F3). Denne delen av planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet.

Avløpsrenseanlegget har gjennomført oppmåling av laveste gulvhøyde og den er på kote 2,445 moh
(244,5 cm). Dette viser at den ligger noe under forventet fremtidig stormflonivå uten bølgeoppskylling.
Denne delen av planen vurderes som svært sårbart overfor temaet.

Sårbarhetsvurdering fjellskredgenererte flodbølger, Oppstadhornet

Mulige oppskyllingshøyder som følge av en flodbølge fra Opstadhornet er beregnet av NGI i rapporten
Nye Molde sjukehus – nye vurderinger av flodbølger ved Hjelset, Detaljberegning av oppskylling etter
mulig fjellskred fra Oppstadhornet |17|. Oppskyllingshøyder for denne bølgen er vurdert som
dimensjonerende for planområdet. Et kort sammendrag som beskriver vurderingene i rapporten er
gjengitt her:

Det anslåtte volumet av skredmassene som er i bevegelse på Oppstadhornet er vurdert av NGU til 10
mill. m3(Derron m.fl., 2005; Hermanns, 2013). Sannsynligheter for utglidning fra Oppstadhornet er
vanskelig å estimere på grunn av manglende statistikk for skred i området. Det er tidligere vurdert at
sannsynligheten for et skred på 2-3 mill. m3 ligger på mellom 1/5000 og 1/10000, mens sannsynligheten
for skred på 5-8 mill. m3 og 20 mill. m3 er mindre enn 1/10000 (NGI, 2005).

Etter anbefaling fra NVE og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skal det i oppskyllings- og
hastighetsberegningene tas hensyn til antatt framtidig havnivåstigning. Estimert økning i havnivået for
2010 – 2100 er beskrevet av DSB (2009). Ut fra dette er det i analysen gitt et tillegg for fremtidig
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havnivåstigning på 0,7 m (dvs. 0,7 m over dagens middelvannstand). Dette er samme tilnærming som 
er anbefalt for flodbølger fra Åkerneset ved Stranda. 

Ut fra våre nye beregninger vil høyeste oppskylling ved Hjelset være 4,2 m. Effekten av 
havnivåstigningen er da iberegnet. I tillegg er det lagt inn en sikkerhetsfaktor 2 for å ta hensyn til mulige 
bølgeeffekter som ikke fanges opp i beregningene. Utover dette er det ikke lagt inn noen 
sikkerhetsmargin i de presenterte oppskyllingsverdiene. Verdiene er heller ikke å betrakte som 
ekstremverdier utover det som kommer til uttrykk gjennom skredvolumene. Bølger fra Oppstadhornet 
vil ankomme Hjelset 20 minutter etter at et eventuelt fjellskred har gått i sjøen. 

Oppskyllingshøydene presentert i denne rapporten har ikke tatt hensyn til mulig sammenfall med 
høyvann (hyppig hendelse) eller springflo (sjelden hendelse). Høyeste astronomiske tidevann (HAT) for 
Hjelset er 1,27 m over middelvannstand (se Statens Kartverk http://sehavniva.no). 

Sykehuset er planlagt etablert med laveste byggehøyde på kote 6. Det vil si 1,8 meter over høyeste 
oppskyllingsnivå fra en flodbølge generert av et fjellskred av Oppstadhornet. Det scenariet har tatt 
utgangspunkt i en worst case hendelse når det gjelder skredets volum, og sannsynlighet mindre enn 
1/10000. Planområdet vurderes å være lite til moderat sårbart overfor hendelsen. Plassering av sykehus 
med laveste byggehøyde på kote 6 vurderes å være innenfor kravene stilt i TEK10 til sykehus – det vil 
si å ligge utenfor områder som kan bli berørt av flom.  

Ved en utbygging av sykehus på Oppdøl vil det være behov for å fylle ut på deler av området. Dette for 
å få en lik høyde på området som skal bygges ut. Dermed vil terrenget forandre seg i forhold til i dag. I 
forbindelse med konsekvensutredning for området ble det stilts spørsmål til NVE om denne utfyllingen 
ville bli sett på som et sikringstiltak i forhold til skredgenererte flodbølger. Dette ble gjort i e-post 
korrespondanse mellom NVE og Norconsult (22. januar 2014). Hovedspørsmålene med tilhørende svar 
er gjengitt her; 

 Vil en terrengomarbeiding der nytt terrengnivå vil bli liggende på kote 6 bli sett på som et 
sikringstiltak i denne sammenheng? Ja det er eit sikringstiltak som gjerast for å eliminere faren. 

 Dersom det blir sett på som et sikringstiltak, vil kommunen da på samme måte som for skred, 
kunne gi dispensasjon for kravet om at en ikke kan sikre seg bort fra naturfare?  Ja – kommunen 
kan dispensere utifrå same grunngjeving som for skred. Er faren heilt eliminert vil NVE ikkje ha 
motsegn til tiltaket. Det bør tenkast gjennom om ei flodbølgje vil påverke anna nærliggande 
infrastruktur slik sjukehuset får redusert kapasitet 

Dette momentet ble også fulgt opp i etterkant av møte den 27. mars 2017 hvor NVE gjentok svaret fra 
2014; dersom ein gjer sikringstiltak som i praksis eliminera faren slik intensjonen i TEK 10 er i varetatt 
vil ikkje NVE ha motsegn til tiltaket. 

Bølgeoppskylling vil bli vist i plankartet ved en hensynssone. Denne vil bli tegnet ut i henhold til 
gjeldende kartgrunnlag og terrengutforming i området pr. april 2017. Dette kan medføre at en mindre 
del av bygningsmassen slik prisnippskissene er pr. mai 2017 ligger innenfor denne hensynssonen. Dette 
vil ikke være tilfellet når det er foretatt nødvendig utfylling i området for å sikre et likt kotenivå for 
utbyggingstomten. Basert på foreløpige prinsippskisser over utbyggingen vil kotehøyde for etasjene 
være som følger;  

 inngangsnivå og adkomstområde ved Oppdølvegen (nivå03): 22,5 moh 
 underetasje (plan 02): 17,5 moh 
 underetasje (plan 01): 12,5 moh 
 kjeller (plan-01): ikke oppgitt, trolig nært 7,5 moh 
 kjøreareal knyttet til plan 01 i sørøst: 11,6 moh 

Øvrige deler av planområdet, som parkanlegg, avløpsrenseanlegg mv. vil kunne bli berørt av en slik 
flodbølge og vurderes som svært sårbare overfor hendelsen. Det utføres en risikoanalyse.  
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Sårbarhetsvurdering dambrudd Silsetdammen

Istad kraft er eier av Silsetdammen som er lokalisert oppstrøms planområdet, se figur 4. Et dambrudd
vil medføre at deler av planområdet blir berørt av dambruddsbølgen.

Figur 4 - Oversitkskart Silsetdammen med vassdrag, kilde Istad kraft

Det er utført dambruddsbølgeberegning som dekker planområdet, se figur 3. Utbredelsen av den viser
at nytt sykehusbygg ikke vil bli berørt. Men parkeringsplass samt bru over til Oppdølselva vil kunne bli
berørt av en slik hendelse.

Selve sykehuset vurderes som lite sårbart overfor hendelsen. Brua over Oppdølselva som er
hovedadkomst til sykehuset vurderes som moderat sårbart og det utføres en risikoanalyse. Et fremtidig
parkeringsanlegg, avløpsrenseanlegg og parkområdet vurderes også å være moderat til svært sårbart
overfor en slik hendelse.

I tillegg til dambrudd i Silsetvatnet er det også en dam i Kloppavatnet som eies av Molde vann og avløp
KF. De har under utarbeidelse en dambruddsbølgeberegning som på nåværende tidspunkt (april 2017)
ikke er ferdigstilt. Opplysninger fra Molde Vann og Avløp KF gitt på ROS-analysemøte med eksterne
aktører den 27. mars så viser foreløpige beregninger at utbredelse av en dambruddsbølge fra denne
dammen har en mindre utbredelse enn fra Silsetvatnet. Et dambrudd fra Kloppavatnet vil ha sin
utbredelse komme nedstrøms ny bru over Oppdølselva. På denne bakgrunn vurderes et dambrudd i
Silsetvatnet å være dimensjonerende for planområdet.
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Sårbarhetsvurdering vind/ ekstremnedbør

Planområdet vurderes som lite sårbart overfor vind. Det forutsettes at bygninger utformes og bygges i
forhold til dimensjonerende vindlaster i området.

For ekstremnedbør må det tas hensyn til forventede endringer i klima og etableres et fremtidsrettet
overvannssystem i området. I denne sammenheng må det etableres kapasiteter til å ta unna ekstrem
nedbør, dvs. intense nedbørsperioder over kortere tid. Planområdet er lokalisert nært både Oppdølselva
og sjøen så nedbør vil relativt raskt ta seg til disse resipientene.

Planområdet vurderes som lite sårbart overfor vind og ekstremnedbør.

Sårbarhetsvurdering eksisterende kraftforsyning

Hjelset har i dag to forsyninger av elkraft, med radial mot Eidseter på Hjelset som hovedforsyning og
radial mot Moldeli i Molde som primær reserveforsyning. Alderen på deler av kabelanleggene og liten
kapasitet på primær reserveforsyning, er bakgrunnen for at det fra prosjektets side anbefales å etablere
en ny 22 kV kabelforbindelse fra nytt felt i Eidseter transformatorstasjon. Forutsatt at ny 22 kV
kabelforbindelse fra Eidseter transformatorstasjon etableres vurderes planområdet å være lite sårbart
overfor eksisterende kraftforsyning.

Sårbarhetsvurdering trafikkforhold – anleggstrafikk

På nåværende tidspunkt (april 2017) foreligger det ikke faseplaner for hvordan anleggsarbeidet er
tenkt utført og i hvilken rekkefølge arbeidet skal utføres. Anleggsperioden vil medføre en betydelig
økning i tungtrafikk i området. Dette er også et område hvor det er skolebarn på vei til/ fra skole.

Planområdet vurderes som moderat til svært sårbart overfor temaet og det utføres en risikoanalyse.

Sårbarhetsvurdering trafikkforhold – E39

Dagens vei har for lav standard i forhold til den trafikkbelastningen (ÅDT) som vil komme på vegen.
Vegen er smal og tidvis har tunge kjøretøy problemer med å møtes. I tillegg er eksisterende skuldre
svake eller fraværende. Dette medfører fare for at veien gir etter om tunge kjøretøy stopper utenfor
dagens hvite stripe. Vinterføre gjør vegen tidvis enda smalere. Kombinasjonen smal vegbredde og
dårlige vegskuldre gjør det vanskelig for tunge kjøretøy å flytte seg for å gi plass til utrykningskjøretøy.
I tillegg vil vegstandarden gi utfordringer i anleggsperioden. I forbindelse med planlegging av ny E39 i
området er det gjennomført en HAZID-analyse hvor dette er blitt vurdert |18|. Konklusjonen i den
analysen er at det må iverksettes risikoreduserende tiltak i denne perioden. Etablering av nytt sykehus
før ferdigstillelse av ny E39 vurderes å være svært sårbart og det utføres en risikoanalyse.

Som avkjøring fra dagens E39 planlegger sykehusprosjektet etablering av en midlertidig rundkjøring.
Dette vil bidra til å redusere sårbarheten betraktelig i forhold til dagens kryssområde. Rundkjøringen bør
vurderes etablert før perioden med stor anleggstrafikk til og fra anleggsområde til nytt sykehus.

Sårbarhetsvurdering transport av farlig gods

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
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utslipp til grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er
erfaringsmessig svært lav,

I følge kartdata fra DSB transporteres det farlig gods i alle ADR-klassene på E39 som er lokalisert vest
for sykehustomten Oppdøl. Hovedtrafikken vil fortsette å gå på dagens vei da ny E39 ikke vil bli ferdigstilt
før nytt sykehus tas i bruk. På denne bakgrunn vurderes planområdet som moderat sårbart overfor
temaet og det utføres en risikoanalyse.

Sårbarhetsvurdering fremkommelighet utrykningskjøretøy

Ved etablering av nytt sykehus i dette området vil ikke Molde Brannvesen tilfredsstille krav til innsatstid
for denne type objekt på 10 minutter uten at det gjøres særskilte tiltak knyttet til stasjonsstruktur. Det er
derfor planlagt etablering av ny brannstasjon i dette området. Den planleggingen er ikke kommet så
langt som ønsket på nåværende tidspunkt, men kommunen og brannvesenet er tydelige på at
målsetningen er å ha ny stasjon på plass før nytt sykehus tas i bruk. Ved etablering av stasjon i dette
området som gjør at en tilfredsstiller kravene til innsatstid, vurderes fremkommeligheten til å være lite
sårbar. Det vil være to mulige veger inn til sykehuset, samtidig som det skal være tilgang til alle fasader
for brannvesenets kjøretøy og redningsmateriell.

Molde brann og redningstjeneste har utarbeidet retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde
for brannvesenets kjøretøy og materiell. Disse er utarbeidet i henhold til Teknisk forskrifter til plan- og
bygningsloven (TEK) § 11-17 m. veiledning VTEK samt Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende
Forskrift om brannforebygging. Disse må legges til grunn i den videre detaljprosjektering av sykehusets
uteområder.

For ambulanse vil primær adkomstveg være over ny bru som etableres over Oppdølselva. I tillegg vil
det være en mulighet fra nord-øst via Opdølsvegen. Det er derfor viktig at denne vegen ikke stenges for
trafikk. Ved opprettholdelse av mulighetene for adkomst via Opdølsvegen er utrykningskjøretøy sikret
en mulighet for tosidig inn/ut-kjøring fra sykehuset.

For ambulanse er sårbarheten knyttet til evt. flom som berører ny bru, samt trafikksituasjonen på
eksisterende E39. Begge disse forholdene blir vurdert som egne tema i denne analysen og det henvises
derfor til disse. Utover disse to temaene vurderes ikke fremkommelighet for ambulanse å være sårbar.

Sårbarhetsvurdering slokkevann for brannvesenet

Forsyningssikkerheten i området vurderes som bra. For å styrke denne ytterligere vil det bli bygget et
nytt høydebasseng, på vel 3000 m3 som vil forsyne hele området, sykehus og øvrig bebyggelse. Videre
er det tre ulike ledninger inn til dette området og det etableres en ny ledning fra sentrum via Skåla som
bidrar til ytterligere økning av forsyningssikkerheten. Kapasiteten i området med den rehabilitering av
ledningsnett som sykehusprosjektet vil gjøre på eget område, vurderes å være tilstrekkelig også for
uttak av slokkevann. Planområdet vurderes som ikke sårbart overfor temaet.

Sårbarhetsvurdering tilsiktede handlinger

Et sykehus vil alltid kunne være et mål for tilsiktede handlinger. Dette kan omfatte alt fra psykisk syke
personer til mer alvorlige hendelser hvor det er et ønske om å slå ut sykehusets funksjon for å skape
utrygghet og ustabilitet.

Som en del av sykehusprosjektet forutsettes det at det gjøres nødvendige sikkerhetsvurderinger i
forhold til å etablere tilfredsstillende sikkerhetsbarrierer for både ansatte og pasienter. Dette momentet
gjøres det ikke ytterligere vurderinger av i denne analysen.
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Basert på dagens trusselbilde for Norge er det ingen særskilte forhold som gjør et nytt sykehus vil være
særlig utsatt. Planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet slik trusselbildet er i dag.

Sårbarhetsvurdering innflygning til Molde lufthavn, Årø

I forbindelse med kommunedelplanen har Avinor foretatt en vurdering av hvordan sykehustomtens
plassering og høyde på bygningene vil påvirke inn- og utflygningsprosedyrene og trafikkavviklingen til
Molde lufthavn Årø |16|.

Vurderingene omfatter både påvirkning fra helikopterbevegelser til og fra sykehuset og bygningenes
påvirkning på instrumentflygingsprosedyrer. Planområdet er vurdert til ikke å komme i konflikt med disse
forholdende og vurderes som lite sårbart overfor påvirkning av innflygning til Molde lufthavn, Årø.

Det bemerkes likevel i denne sammenhengen gjeldende krav i forskrift om rapportering, registrering og
merking av luftfartshinder (BSL E2-1).

Sårbarhetsvurdering luftfartshendelser helikopter

Sykehusets helikopterplattform er planlagt etablert øst for sykehusbygningene. Landingsområdet vil bli
utarbeidet i henhold til gjeldende krav for denne type landingsplasser, jf BSL E3-61

Basert på tallmateriale fra Luftfartstilsynet og Norsk luftambulanse (NLA) vil det pr. 632 000 starter- og
landinger for ambulanse- og SAR-flyvninger kunne inntreffe 3 luftfartsulykker. Av disse antas 1 hendelse
å påvirke områder utenfor selve landingsplassen. Ulykkesstatistikken omfatter også landing og start fra
mindre tilrettelagte landingsplasser eller i terrenget. Det gjelder landinger på vei, idrettsplasser, jorder,
mv. med krevende topografi, underlag, lysforhold, mv.

Planlagt og definert helikopterlandingsplass vil være dedikert formålet og innfrir alle krav til
landingsplass for store helikoptre. Det har de senere årene også skjedd mye knyttet til
innflygningssikkerhet for helikopter. Gjennom eksisterende regelverk kreves det minimum to hinderfrie
korridorer for inn og utflygning til landingsplassen. Korridorene forsøkes også å legges utenom bebygd
område.

NLA har hittil ikke registrert ulykker knyttet til helikoptre som lander og tar av fra definerte
landingsplasser (personlig meddelelse fra Lasse Dahl, adm. dir. NLA, 2014-03-13)

Planområdet vurderes med dette å ha liten sårbarhet når det gjelder uønskede hendelser knyttet til
helikopterbevegelser til og fra sykehuset.

Sårbarhetsvurdering forsyningssikkerhet vannforsyning

Vannforsyningen er i dag fra Fannefjord vannverk som har Kloppavatn som hovedkilde. Forsynings-
sikkerhet i området vurderes som bra. For å styrke denne ytterligere vil det bli bygget et nytt
høydebasseng, på vel 3000 m3 som vil forsyne hele området, sykehus og øvrig bebyggelse. Det er
planlagt ny vanntilførsel til sykehuset fra høydebasseng i nordøst. Videre er det tre ulike ledninger inn
til dette området og det etableres en ny ledning fra sentrum via Skåla som bidrar til ytterligere økning av
forsyningssikkerheten.

Planområdet vurderes som ikke sårbart overfor temaet.

1 Luftfartstilsynet: BSL E 3� 6 Forskrift om utforming av små helikopterplasser. Forskrift av 16.4.2004, endret 22.2.2008.
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Konklusjon og oppsummering av tiltak

Konklusjon

Planområdet fremstår samlet sett, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som moderat
sårbart.

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

� Flomskred Gujordselva
� Flom Oppdølselva
� Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning
� Fjellskred genererte flodbølger, Opstadhornet
� Dambrudd
� Vind/ ekstremnedbør
� Eksisterende kraftforsyning
� Trafikkforhold – anleggstrafikk
� Trafikkforhold – E39
� Transport av farlig gods
� Fremkommelighet utrykningskjøretøy
� Slokkevann for brannvesenet
� Tilsiktede handlinger
� Innflygning til Molde lufthavn, Årø
� Luftfartshendelser helikopter
� Forsyningssikkerhet vannforsyning

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for temaene havnivåstigning og stormflo,
fjellskredgenerert flodbølge, dambrudd, anleggstrafikk og trafikkforhold E39, og det ble derfor utført
risikoanalyser av disse. Analysen av hendelsene ulykke i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk
og temaet trafikkforhold E39 viste uakseptabel risiko, og det er formulert flere risikoreduserende tiltak
og tilrådninger. De øvrige hendelsene er vurdert å ha akseptabel risiko.

Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre planarbeidet.

Oppsummering av tiltak

Fare Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Forventet havnivåstigning
og stormflo

Utføre flomsikringstiltak for avløpsrenseanlegget, flomvoll må bygges i
vanntett betong eller heve renseanlegget slik at en stormflo med 200-års
returintervall pluss bølgeoppskylling ikke medfører skade på anlegget.

Ulykke i nærområdet i
forbindelse med
anleggstrafikk

Avvikling av anleggstrafikk må ha et sterkt fokus i den videre
anleggsplanleggingen. Alternative transportmåter bør vurderes for å
redusere tungtrafikken så mye som mulig. Inn-/ ut transport ved bruk av
båt kan være et alternativ.

Skolebarn bør sikres særskilt med hensyn på anleggsarbeid og
anleggstrafikk. Det er svært viktig at tilstrekkelig sikt opprettholdes i
krysningspunkt, og parkering eller arbeid i siktsonen skal unngås.
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Krysningspunkt tilrådes å være signalregulerte i anleggsperioden.  

Det tilrådes å vurdere om gang- og sykkelbro i vest kan bygges på et 
tidlig stadium og at skolebarn kan bruke denne mens det bygges ny 
kombinert kjøre- og gangbro over Oppdølselva. Det må da sikres at 
gang- og sykkelvegen videre gjennom området ikke er i kontakt med 
anleggsarbeid eller anleggstrafikk. 

Dersom det ikke lar seg gjøre å skille skolebarn og myke trafikanter fra 
anleggstrafikken på en god måte, er det et alternativ å gi fri skyss til 
skoleelever i anleggsperioden. 

I perioder der anleggstrafikk må bruke alternative traseer inn til området 
tilrådes det at det gjøres egne sikkerhetsvurderinger av disse før de tas i 
bruk. Evt. at det er forbud mot å kjøre tungtrafikk i perioder skoleelever 
går til og fra skolen. 

Trafikkforhold – E39 
 
 
 
 

Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer 
på eksisterende veg for å gjøre den bedre rustet til å ta trafikkøkningen 
som forventes.  

Etablering av gang- og sykkelvei øst for Hjelset bør prioriteres før 
anleggsarbeid med nytt sykehus startes. 

Bedre vintervedlikehold og brøyting inn til hvitstripe slik at vegbredden 
ikke blir redusert. Dette tiltaket vil være viktig for å unngå at vegen 
innsnevres vinterstid. Vegen er allerede for smal for den ÅDT som 
forventes i 2020 og sannsynligheten for ulykke er også høy resterende 
del av året. 

Forsterking av vegskulder. Tiltaket vil gjøre det mulig for tunge kjøretøy å 
slippe forbi utrykningskjøretøy på deler av strekningen. Det vil også 
redusere sannsynligheten for at tunge kjøretøy kjører av vegen og i 
verste fall velter om de kjører ut på skulderen. 

Fjerning av vegetasjon langs vegen for å forbedre siktforhold. Tiltaket må 
inkluderes som en del av vedlikeholdsrutiner for vegen. 

Flom/ Dambrudd Ny bru over Oppdølselva må konstrueres på en slik måte at den 
tilfredsstiller krav til sikkerhet gitt i  TEK10 sikkerhetsklasse F3. 

Fremkommelighet 
utrykningskjøretøy 
(brann) 

I forbindelse med utforming av uteområder må lokal veiledning legges til 
grunn, i tillegg til at Molde brann og redningsvesen må involveres i 
utformingen.  

Akutt forurensning Det må ivaretas sikker drift av maskiner og kjøretøy i anleggsfasen for å 
unngå hendelser som fører til akutt forurensning. 

Kulturminner Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk 
fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses 
dersom det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem 
meter. Melding om funn skal straks sendes Møre og Romsdal 
fylkeskommune v/ Kulturvernseksjonen, jf. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd. 
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Vedlegg 1 – Risikoanalyse 

Hendelse 1 – Forventet havnivåstigning og stormflo 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

 
Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X    X     X   

Ytre miljø  X      X    X  

Materielle verdier  X       X   X  

 

For sikkerhetsklasse F2 som vil være gjeldende for eksisterende avløpsrenseanlegg 
som det legges til rette for utvidelse av gjennom planen er fremtidig forventet 
stormflonivå beregnet til å være: 194 cm + 74 cm – 6 cm = 262 cm over NN2000.  

Avløpsrenseanlegget har gjennomført oppmåling av laveste gulvhøyde og den er på 
kote 2,445 moh. Dette viser at den ligger noe under forventet fremtidig stormflonivå uten 
bølgeoppskylling. 

Sannsynligheten er satt ut fra returintervall på beregningen som er 200 år – moderat 
sannsynlig.  

Liv og helse:  

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse.  

Ytre miljø:  

Det er primært avløpsrenseanlegget som vil bli berørt av denne hendelsen. En 
oversvømmelse av dette anlegget som gjør at det blir satt ut av drift vil medføre at 
avløp går i overløp og slippes urenset ut i Fannefjorden. Fannefjorden er vurdert å 
være en god resipient som vil kunne tåle overløp fra anlegget. Konsekvens vurderes 
konservativt å være middels - regional** miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år 

Materielle verdier:  

Hendelsen vil kunne påføre avløpsrenseanlegget bygningsmessige skader samt at 
rensefunksjonen vil kunne bli satt ut over noe tid. Konsekvens vurderes å være stor - 
store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet 

 

** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet 
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Risikoreduserende tiltak: 

 Utføre flomsikringstiltak for avløpsrenseanlegget, flomvoll bygges i vanntett betong eller heve 
renseanlegget slik at en stormflo med 200-års returintervall pluss bølgeoppskylling ikke medfører 
skade på anlegget. 
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Hendelse 2 – Fjellskredgenerert flodbølge 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X     X     X   

Ytre miljø X       X   X   

Materielle verdier X        X   X  

 

Dette er en type storulykkehendelse som det ikke vurderes som kost-nyttemessig å iverksette 
ytterligere risikoreduserende tiltak for.  

  

Sannsynligheten for denne type hendelser er vurdert å være liten. For scenariene som 
er lagt til grunn i NGIs rapport for området |17| opereres det med sannsynligheter for 
volum som kan rase ut på 1/5000, 1/10000, og mindre enn 1/10000 – hendelsen 
vurderes derfor å være lite sannsynlig.   

Liv og helse:  

Slik sykehuset planlegges utbygd på kote 6 vil ikke en flodbølge generert av fjellskred 
ramme selve sykehuset – hendelsen vurderes i liten grad å medføre konsekvens for liv 
og helse i dette planområdet.  

Ytre miljø:  

Eksisterende avløpsrenseanlegg vil kunne bli satt ut av funksjon ved en slik hendelse 
basert på dagens beliggenhet, men også etter tilfredsstillelse av krav i TEK10 – en slik 
hendelse vil derfor kunne medføre at urenset avløpsvann vil gå ut i Fannefjorden. 
Hendelsen vurderes å ha middels konsekvens.  

Materielle verdier:  

Hendelsen vil kunne påføre avløpsrenseanlegget bygningsmessige skader samt at 
rensefunksjonen vil kunne bli satt ut over noe tid. Konsekvens vurderes å være stor - 
store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 
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Hendelse 3 – Dambrudd Silsetvatnet 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X      X    X   

Ytre miljø X       X   X   

Materielle verdier X        X   X  

Dette er en type storulykkehendelse som det ikke vurderes som kost-nyttemessig å iverksette 
ytterligere risikoreduserende tiltak for.   

Dambrudd med total kollaps av dammen (nødvendig for å generere en 
dambruddsbølge) vurderes å ha liten sannsynlighet for å inntreffe. Dameier er pålagt en 
rekke krav fra NVE knyttet til vedlikehold og inspeksjon av dam for å forebygge at denne 
type hendelser ikke inntreffer.   

NVE har opplyst til Norconsult den 7.4.2017 at dam Silsetvatnet ikke er blitt klassifisert 
i henhold til damsikkerhetsforskriften.  

Det bemerkes at denne vurderingen ikke gjør konsekvensvurderinger utenfor 
planområdet og oppstrøms i vassdraget.  

Liv og helse: 

En flodbølge vurderes ikke å kunne ramme sykehusbygningene da de ligger utenfor 
forventet utbredelse av en dambruddsbølge. Slik prinsippskissene er på nåværende 
punkt vurderes ikke en lik bølge å nå inn på parkeringsområdet heller. Kotetoppen på 
bølgen er bergnet ved dagens bru over Oppdølselva å være på 15,77 meter |15|. 
Toppen på ny bru er foreløpig beregnet å være på 19,1 meter og vil således også gå 
klar en dambruddsbølge. Konsekvens for liv og helse innenfor planområdet vurderes å 
være 

Ytre miljø: 

Tidligere omtalt avløpsrenseanlegg vil kunne bli berørt av en dambruddsbølge som vil 
medføre at renseanlegget kan bli satt ut av spill. Konsekvensen her vurderes lik som i 
hendelsene over. Avløp vil gå i overløp og slippes urenset ut i Fannefjorden. 
Konsekvens vurderes å være middels.  

Materielle verdier: 

Hendelsen vil kunne påføre avløpsrenseanlegget bygningsmessige skader samt at 
rensefunksjonen vil kunne bli satt ut over noe tid. Konsekvens vurderes å være stor - 
store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 
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Hendelse 4 – Ulykke i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X   X     X   

 

På nåværende tidspunkt (april 2017) foreligger det ikke faseplaner for hvordan 
anleggsarbeidet er tenkt utført og i hvilken rekkefølge arbeidet skal utføres. 
Anleggsperioden vil medføre en betydelig økning i tungtrafikk i området. 

Mengde og type anleggstrafikk vil variere over tid og er avhengig av type 
anleggsarbeid. Grove anslag på nåværende tidspunkt viser at det på det meste vil gå 
200 lastebillass til og fra området pr. dag. I den lengste delen av anleggsperioden 
ligger antallet på ca 45 lastebillass pr. dag. Eksempelvis anslås det for rivefasen 
(periode på et halvt år) at antall lastebiltransporter med bortkjøring av riveavfall vil 
ligge i størrelsesorden 2.000 - 2.500 stk. 

All anleggstrafikk til og fra anleggsområdet skal gå via Opdølvegen til E39. Det tas 
forbehold om at anleggstrafikken i kortere perioder må kjøre andre traseer i forbindelse 
med omlegging av ny veg og infrastruktur, samt etablering av ny bru over 
Oppdølselva. 

Sannsynligheten for at det inntreffer en ulykke i denne perioden som involverer 3. 
person utenfor anleggsområdet vurderes å være sannsynlig – 0,1 % - 1 % årlig 
sannsynlighet.  

Liv og helse: 

En slik hendelse som involverer et tungt kjøretøy og myke trafikanter vil i verste fall 
kunne medføre dødsfall. Konsekvens vurderes å være stor.  

Ytre miljø: 

Hendelsen vurderes ikke å kunne medføre særlig konsekvens for ytre miljø.  

Materielle verdier: 

Hendelsen vurderes i liten grad å påføre konsekvens for materiell verdi utover skade 
på kjøretøy.  
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Risikoreduserende tiltak: 
 Avvikling av anleggstrafikk må ha et sterkt fokus i den videre anleggsplanleggingen. Alternative 

transportmåter bør vurderes for å redusere tungtrafikken så mye som mulig. Inn-/ut transport ved 
bruk av båt kan være et alternativ.  

 Skolebarn bør sikres særskilt for anleggsarbeid og anleggstrafikk. Det er svært viktig at tilstrekkelig sikt 
opprettholdes i krysningspunkt, og parkering eller arbeid i siktsonen skal unngås.  

 Krysningspunkt tilrådes å være signalregulerte i anleggsperioden.  
 Det tilrådes å vurdere vurderes om gang- og sykkelbro i vest kan bygges på et tidlig stadium og at 

skolebarn kan bruke denne mens det bygges ny kombinert kjøre- og gangbro over Oppdølselva. Det 
må da sikres at gang- og sykkelvegen videre gjennom området ikke er i kontakt med anleggsarbeid 
eller anleggstrafikk.  

 Dersom det ikke lar seg gjøre å skille skolebarn og myke trafikanter fra anleggstrafikken på en god 
måte, er det et alternativ å gi fri skyss til skoleelever i anleggsperioden. 

 I perioder der anleggstrafikk må bruke alternative traseer inn til området tilrådes det at det gjøres egne 
sikkerhetsvurderinger av disse før de tas i bruk. Evt. at det er forbud mot å kjøre tungtrafikk i perioder 
skoleelever går til og fra skolen.  
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Hendelse 5 - Trafikkforhold E39 (tema) 

For temaet trafikkforhold er det identifisert flere aktuelle hendelser som er analysert. Analysene og 
vurderingene her bygger på Statens vegvesens gjennomførte HAZID rapport for ny E39 hvor det også 
er gjort vurderinger knyttet til at dagens E39 må opprettholdes som hovedvei etter at nytt sykehus er 
tatt i bruk |18|. SNR-prosjektet var representert i arbeidsgruppen som deltok i arbeidet med den 
analysen. Det bemerkes at det i HAZID analysen er benyttet andre kriterier for sannsynlighet og 
konsekvens enn hva som er lagt til grunn i denne analysen. Dette er tilpasset når det er gjort 
vurderinger i analysen for reguleringsplanen.  

Etablering av nytt sykehus på Oppdøl vil medføre større ÅDT på eksisterende E39 kombinert med et 
større antall utrykningskjøretøy som skal til og fra sykehuset.  

Dette er også hendelser som vil kunne inntreffe til dels langt utenfor planområdet, men er likevel 
funnet relevant å vurdere da situasjonen på eksisterende E39 vil endre seg som følge av etablering av 
nytt sykehus.  Også når det gjelder foreslåtte risikoreduserendetiltak så er det andre aktører enn 
sykehuset som må inn å gjøre vedtak på disse.  

 

Hendelse 5A – Møteulykke 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

Eksisterende veg er smal og underdimensjonert i forhold til fremtidig trafikksituasjon og 
trafikkmengde som forventes når sykehus på Oppdøl tas i bruk. Dette er med på å øke 
sannsynligheten for møteulykker på veien. Spesielt langs strekningen med fartsgrense 
60 km/t, mellom Lønset og Skjerslia, er det dårlig sikt med mye vegetasjon langs 
sidene tett inn på vegen, skygge og flakkende lys samt bratt fjellveg på ene siden og 
skråning og elv på den andre. Vinterstid vurderes å være ekstra utfordrende da 
brøytekanter ligger over hvitstripen flere steder og dermed gjør vegen enda smalere. 
Økende antall kjøretøy i utrykning på vegen vil også bidra til å komplisere trafikkbilde.  
 
Anleggsperioden ved sykehuset og evt. ny E39 vil medføre en betydelig økning i antall 
tunge kjøretøy på eksisterende E39 og således vil den perioden kunne bidra til en økt 
sannsynlighet.  
 
Sannsynlighet for at det vil kunne inntreffe en møteulykke vurderes å være sannsynlig.  
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X       X   X 

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X     X    X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

 Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer på eksisterende veg 
for å gjøre den bedre rustet til å ta trafikkøkningen som forventes 

 Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at vegbredden ikke blir redusert. Dette 
tiltaket vil være viktig for å unngå at vegen innsnevres vinterstid. Vegen er allerede for smal 
for den ÅDT som forventes i 2020 og sannsynligheten for ulykke er også høy resterende del 
av året. 

 Forsterking av vegskulder. Tiltaket vil gjøre det mulig for tunge kjøretøy å slippe forbi 
utrykningskjøretøy på deler av strekningen. Det vil også redusere sannsynligheten for at tunge 
kjøretøy kjører av vegen og i verste fall velter om de kjører ut på skulderen. 

 Fjerning av vegetasjon langs vegen for å forbedre siktforhold. Tiltaket må inkluderes som en 
del av vedlikeholdsrutiner for vegen. 

  

Liv og helse: 

Denne type hendelser er vurdert å kunne medføre meget stor konsekvens – flere 
døde. Dette gjelder særskilt om det inntreffer en møteulykke mellom tungt og lett 
kjøretøy 

Ytre miljø: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre særlig konsekvens for ytre miljø.  

Materielle verdier: 

Hendelsen vurderes å mindre grad påføre materielle skade utover involverte kjøretøy. 
Videre vil vegen kunne bli stengt i forbindelse med opprydningsarbeid mv. Konsekvens 
vurderes å være middels.  
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Hendelse 5B – Påkjøring myke trafikanter 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X   X     X   

 
Risikoreduserende tiltak: 

 Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer på eksisterende veg 
for å gjøre den bedre rustet til å ta trafikkøkningen som forventes. 

 Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at vegbredden ikke blir redusert. 

Det er delvis gang- og sykkelvei langs dagens veg. Dette kan føre til at gående og 
syklister bruker hovedvegen når gang- og sykkelvei savnes. Videre langs E39 kjører 
lokalbusser, regionalbusser og skoletrafikk. Ved flere busslommer 
er busslommen for smal og det savnes gangveg for av-/påstigende passasjerer. De må 
da gå langs vegen for å komme til og fra busslommen. Vinterstid er dette ekstra kritisk 
siden brøytekantene ligger i vegen.  
 
Videre er det syklister året rundt på denne strekningen. Vinterstid øker sannsynligheten 
for påkjøring som følge av innsnevring av vegen (snø på vegskulder). Syklister medfører 
også kødannelse som følge av at det ikke er plass til forbikjøring. Dette kan videre føre 
til at bilister kjører aggressivt og kjører forbi til tross for dårlige forhold. Økt trafikktetthet 
vil også øke sannsynligheten for påkjøring av myke trafikanter.  
 
Anleggsperioden ved sykehuset og evt. ny E39 vil medføre en betydelig økning i antall 
tunge kjøretøy på eksisterende E39 og således vil den perioden kunne bidra til en økt 
sannsynlighet.  
 
En hendelse som involverer myke trafikanter vurderes å være sannsynlig.  

Liv og helse: 

Skiltet fartsgrense på strekningen gjør at en hendelse som involverer påkjørsel av myke 
trafikanter vil kunne medføre dødsulykke – stor konsekvens. 
 
Ytre miljø: 

Hendelsen vurderes i liten grad å medføre konsekvens for ytre miljø.  

Materielle verdier: 

Hendelsen vurderes i liten grad å medføre konsekvens for materielle verdier.  



 

 

Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001-ROS   Versjon: J03 
Detaljregulering for SNR Hjelset  |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

 2017-04-13  |  Side 39 av 41 
 

 Etablering av gang- og sykkelvei øst for Hjelset bør prioriteres før anleggsarbeid med nytt sykehus 
begynner. 
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Hendelse 5C – Tungt kjøretøy står fast i vegkanten 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X   X     X  

Ytre miljø    X   X     X  

Materielle verdier    X   X     X  

 
Risikoreduserende tiltak: 

 Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer på eksisterende veg 
for å gjøre den bedre rustet til å ta trafikkøkningen som forventes. 

 Forsterking av vegskulder. 
  

Ved utvidelse av eksisterende veg har fundamenteringen ikke vært dimensjonert for å 
håndtere tunge kjøretøy, dagens- og fremtidigtrafikkvolum. I verste fall kan kjøretøyene 
velte. Hvis vogntog kjører av vegen er det i tillegg vanskelig å komme seg opp for egen 
maskin da kantene er bratte.  

Ved behov for å slippe fram utrykningskjøretøy kan dette være kritisk, da større 
hendelser på vegen kan føre til stenging. 

Anleggsperioden vil også kunne medføre en økt sannsynlighet for hendelsen da den 
perioden vil bidra til økt tungtrafikk på vegnettet.  

På bakgrunn av den smale vegbredden vurderes hendelsen å være meget sannsynlig.  

Liv og helse: 

I ytterste konsekvens vurderes en slik hendelse å kunne medføre personskade. Liten 
konsekvens.  

Ytre miljø: 

Om et tungt kjøretøy lastet med farlig gods vil det kunne oppstå et lokalt utslipp rundt 
ulykkesstedet. Dette kan spre seg til vassdrag i nærheten. Liten konsekvens.  

Materielle verdier: 

Hendelsen vil kunne medføre stengt veg i forbindelse med en evt. bergingssituasjon. 
Ofte vil likevel utrykningskjøretøy slippe forbi ved slike stengninger. Konsekvens 
vurderes å være liten.  
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Hendelse 5D – Ulykke på vegen fører til lang omkjøring for utrykningskjøretøy 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse     X    X    X 

Ytre miljø     X X      X  

Materielle verdier     X   X     X 

 
Risikoreduserende tiltak: 

 Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer på eksisterende veg 
for å gjøre den bedre rustet til å ta trafikkøkningen som forventes.  

 

Trafikkulykker eller utkjøringer som krever redning har tidligere ført til at vegen 
stenges og omkjøring skjer via riksveg 64. I forbindelse med HAZID-analysen for ny E39 
ble det opplyst om at det skjer et par ganger hver vinter. Sannsynlighet vurderes å være 
svært sannsynlig.    

Liv og helse:  

En stenging av vegen vil gi lang omkjøring for utrykningskjøretøy. I en nød situasjon er 
tiden essensiell, konsekvensen kan derfor bli fatal om utrykning ikke skjer raskt. I en 
del tilfeller vil det likevel være slikt at utrykningskjøretøy vil kunne passere et 
ulykkessted selv om øvrig trafikk er forhindret, men det vil ikke alltid være tilfelle.  
Konsekvens vurderes som stor.  

Ytre miljø: 

Vurderes ikke å påføre konsekvens for ytre miljø.  

Materielle verdier: 

Hendelser vil kunne medføre stengt E39 i en periode, samtidig som utrykning med 
sykebil vil kunne bli forhindret. Dette vurderes til å ha middels konsekvens – kortvarig 
skape på eller tap av samfunnsverdi.  


