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1. BAKGRUNN

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen 
skal ivareta dette kravet. 

Planforslaget legger til rette for reguleringsplan for Stad skipstunnel. For nærmere detaljer om 
planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.

I planprogrammet til stad Skipstunnel, datert 2015-11-09, står det:

«Basert på rettleiaren skal ein gjennomføre ein analyse etter følgjande steg:

1. Omtale av analyseobjektet
2. Kartlegging av aktuelle farar

- Nytte relevante sjekklister for å sikre at alle faremoment vert vurdert
- Vurdere i kva grad farane er relevante for tiltaka i reguleringsplanen og eventuelt 

formulere relevante uønskte hendingar.
3. Vurdering av risiko

- Vurdere sannsyn og konsekvens for dei definerte uønskte hendingane
- Vurdere risiko for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar opp mot akseptkriterium 

for risiko tilpassa arealplanar
4. Konklusjon

- Gjennomgå det totale risikobilete og foreslå risikoreduserande tiltak der det er naudsynt.

Det er utført risikoanalysar i KVU prosessen for tilhøve som gjeld skipstrafikk i Stad skipstunnel. I 
forundersøkingane til forprosjektfasen er det fokusert på ulukker med farleg, gods og brann i farty. 

Desse arbeida saman med lokale og regionale ROS-analysar vil vere grunnlagsmateriale for ROS-
analysen.

Om det ikkje er utarbeidd skredfarevurderingar for dei delane av planområdet som ligg innanfor 
NGU/NGI sine aktsemdområde for skred, skal slike utarbeidast som grunnlag for ROS-analysen og 
risikoreduserande tiltak i planen.»
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2. METODE

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1. 
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?” 
og kun unntaksvis kommentert. 

2.1. Sannsynlighet 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig.
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år).
 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100. år.

2.2. Konsekvens

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser er vist i tabell Tabell 2-1.

Tabell 2-1: Kriterier for vurdering av konsekvenser ved uønskede hendelser

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning mm 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem ikke fins

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader

Midlertidig/behandlings-
krevende skade

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade 
på eiendom

1 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).
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2.3. Risiko

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 2-2.

Tabell 2-2: Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Asplan Viak AS har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet 
i planprosessen og kilder som er angitt i kapittel 8.1, samt vurderinger av oppdragsleder.

2.4. Uønskede hendelser

Det er utarbeidet en liste over mulige uønskede hendelser som blir vurdert i forhold til 

- Aktuell
- Sannsynlighet
- Konsekvens
- Risiko
- Kilde – kommentar – tiltak.

Se Tabell 4-1: Bruttoliste mulige uønskete hendelser.

2.5. Nødvendige og forbedringstiltak

Vurdering av risiko for uønsket hendelse blir systematisert i henhold til ulike tiltak etter 
følgende inndeling:

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak skal gjennomføres

 Hendelser i oransje felt: Tiltak skal vurderes.

 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak bør vurderes ut fra kostnad i fht nytte.

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak kan gjennomføres.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Se Tabell 5-1: Matrise for risikovurdering.
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3. OVERORDNET RISIKOSITUASJON

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har laget rapporten «Risiko- og sårbarheitsanalyse for 
Sogn og Fjordane». I den er ikke skipstunnel ved Stad omtalt eksplisitt. I rapporten heter det 
at det må tas omsyn til risiko og sårbarhet i arealplanlegging, og omtaler blant annet:

- Skred
- Flom
- Høy vannstand
- Tunnelulykker
- Akutt forurensing til sjøs

I den kommunale ROS analysen er det behandlet et sett med uønskede hendelser og lagd 
program for hvilke beredskap kommunen har for ulike tilfeller og hvilke tiltak de vil iverksette. 
Som relevante hendelser som også kan bli påvirket av ny skipstunnel, økt skipsfart i fjordene 
og færre seilinger rundt Stadlandet, omtales blant annet:

- Ekstremvær (vind/ nedbør)
- Stormflo
- Jordskjelv
- Skipsulykke/havari
- Tunnelbrann (Kjøretøy)
- Akutt ureining i sjø
- Snøskred mot veg
- Stein- og jordras

Se for øvrig rapport:

«Interkommunalt samarbeid Eid, Vågsøy og Selje. Heilskapleg ROS-analyse EVS – Rapport, 
Oppdragsgjevar: Kommunane Eid, Vågsøy og Selje. Forfattar: Anita Otneim Hoddevik, Dato 
04.06.15»

Det er utført risikoanalyse av Stad skipstunnel, der det anbefales stor tunnel som gir 
vesentlig lavere risiko for uønskede hendelser. Ny skipstunnel senker også risiko for forlis og 
uhell på sjøen vesentlig. Se rapport:

«Rapport: Risikoanalyse av Stad skipstunnel for to tunnelalternativer. Kystverket. 
Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-1866 / 2010-1639, Rev. 1.0, 2010-12-20»

KONKLUSJON RISIKOANALYSE
Denne studien omfatter en analyse av sikkerhetsmessige forhold knyttet til forseiling 
til, fra og i Stad skipstunnel hvor det er vurdert to tunnelalternativ, en liten tunnel og 
en stor tunnel der Hurtigruta er beregnet til å passere gjennom tunnelen. 
Hovedfunnene i denne analysen er som følger:

 Forventet antall ulykker vil reduseres med tunnelalternativ med stor tunnel 
(Hurtigrute alternativet). Dette skyldes i stor grad at flere skip vil kunne ha en 
tryggere seilas for å komme seg forbi Stad, samt færre støt mot tunnelveggen. 
Selv om Hurtigruta har to passeringer om dagen, som bidrar til økt frekvens av 
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støt mot tunnelveggen, har den økte bredden ført til at mindre fartøy har større 
klarering og dermed en enklere navigasjon i gjennom tunnelen.

 Etablering av Stor Tunnel gir en betydelig reduksjon i sannsynlighet for 
alvorlige ulykker. Ved å etablere stor tunnel vil risikoen for ulykker med 
omkomne blant fartøyene som kan benytte en skipstunnel være tilnærmet 
neglisjerbar sammenlignet med seilas rundt Stad.
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4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK

4.1. Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 4-1: Bruttoliste 
mulige uønskete hendelser. Mulige hendelser blir vurdert etter at tiltaket er gjennomført som 
planlagt. 

Tabell 4-1: Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon
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Kommentar- Tiltak - Kilde

Naturrisiko

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

1. Steinskred; steinsprang ved 
påhugg

Ja 2 3 - Ras/ steinsprang fra fjellside. Kjødepollen 
ikke noe betydelig skredfare. Moldefjorden 
skredfare.

- Sikringstiltak vil gjennomføres for ny veg ved 
Moldefjorden. Tak over bro over 
entringskonstruksjonen sikrer vegen. 
Sikringsgjerder på bro sikrer at ev. skred ikke 
faller ned i kanalen.

- Begrensing av bruk av arealet over 
tunnelportalen i Moldefjorden. Tatt inn som 
hensynssone på plankartet, med egne 
bestemmelser.

- NGI rapport «Skredfarevurdering ved påhugg 
(rev.nr.1 / 2017-04-24)

- Ref: Teknisk forprosjekt  (2016) (videre omtalt 
som forprosjekt)

2. Snø-/ isskred ved påhugg Ja 2 3 - Veg i Moldefjorden sikres ved overbygg. 
Sikringsgjerder etableres oppå overbygg.
- NGI rapport «Skredfarevurdering ved påhugg 
(rev.nr.1 / 2017-04-24)

3. Vann og frostsikring Ja 2 2 Det vil kunne danne seg is i tunnelen ved 
vedvarende kuldeperioder.
Alternative tiltak:
- Full vann- og frostsikring i hele tunnelens 

lengde
- Vann- og frostsikre de delene av tunnelen 

som har innlekkasje av vann.
- Regelmessige inspeksjoner og mekanisk 

rensk av is som er en fare for trafikken.
- Ref. teknisk forprosjekt vedlegg I

4. Løsmasseskred Ja 1 3 - Jordskred med en returperiode på 100 år 
vurderes ikke å representere noen fare for 
påhugget.

- Skredsoner med returperiode på 1000 år lagt 
inn i plankart.

- NGI rapport «Skredfarevurdering ved påhugg 
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Hendelse/Situasjon
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Kommentar- Tiltak - Kilde

(rev.nr.0 / 2017-02-06)

5. Sørpeskred Nei

6. Elveflom Nei

7. Tidevannsflom; stormflo Ja 4 1 - Klimaberegninger for 2100 viser at 
vannstanden i Selje kan stige med 75 cm. 
Samtidig vil en 200 års stormflo øke havnivået 
med 169 cm, til sammen 244 cm.

- Tiltak: Havneanlegg prosjektert med en 
høyde 3 meter over havet. Høyeste 
astronomiske vannstand ligger til grunn.
Kilde: Forprosjekt.

8. Klimaendring; økt nedbør Ja 2 1 - Mulighet for økt nedbør, men tatt høyde for 
dette i prosjektering av anlegg. Tiltak: 
dimensjonering av drenering for å kunne ta 
unna store vannmengder på kort tid.

9. Vindutsatt Ja 3 1 - Ventilasjon av NO2 og ved brann er det tatt 
hensyn til i forprosjekt. (Se også kap. 0)

- Entring av tunnel med store skip i kan være et 
problem. Tiltak: Vinkel på 
entringskonstruksjoner optimalisert etter 
simuleringer. Entringskonstruksjoner laget for 
å tåle kontakt fra skip ved entring.

- Vind gjennom tunnel måles med vindmåler 
rett ved hver av portalene. Målinger formidles i 
sanntid til trafikkstyringssentralen.

- Kilde: forprosjekt

10. Radongass Nei

11. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Ja 4 1 - Se pkt. 9.

12. Annen naturrisiko Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

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

13. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 4 - Ny veg innerst i Moldefjorden, som også 
inneholder bro over entring av skipstunnel.

- Tiltak: Regulert etter etter statens vegvesens 
krav.

- Kilde: Forprosjekt

14. Havn, kaianlegg, farleder Ja 4 2 - Stad skipstunnel bygges for å redusere risiko 
for uønskede hendelser ved seilas forbi Stad.

-  

15. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei

16. Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar (utrykningstid 
m.m.)

Ja 1 4 - Ved brann i tunnel seiler skip primært ut. 
Rømming til gangbaner. Personrisiko innenfor 
akseptkriterier
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Hendelse/Situasjon
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Kommentar- Tiltak - Kilde

- Lokal brannberedskap bør styrkes.
- Sikkerhetsrutiner for tunnel må utarbeides.
- Ref: Forposjekt og Concreto (1)
- Se også kap. 0

17. Kraftforsyning Nei

18. Vannforsyning og avløpsnett Nei

19. Forsvarsområde Nei

20. Tilfluktsrom Nei

21. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

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

22. Kilder til støybelastning i/ved 
planområdet (inkl. trafikk)

Ja 3 1 - Støy lite problem. Skip får tid gjennom tunnel, 
og venter langt fra tunnelåpningene.

23. Planen/tiltaket medfører økt 
støybelastning

Ja 3 3 - Støy ikke problem i driftsfasen fordi båter har 
lav fart og store skip kjører direkte inn i tunnel. 
For anleggstiden må dette hensyntas.

- Ref: Støyrapport AV (…)

24. Kilder til akutt forurensning 
i/ved planområdet

Ja 2 3 - Begrensete mengder bunkersolje kan skje. 
Oljeskip kjører ikke gjennom tunnel.

- Ref: Concreto (1) og for øvrig KU

25. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning

Ja 2 3 - Driftssituasjon se pkt.24. Må hensyntas i 
anleggstid f.eks ved utfylling av 
sprengmasser.

- Ref: Conceto (1) og for øvrig KU

26. Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei 

27. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for 
forurensning til grunn eller 
sjø/vassdrag 

Se 
pkt. 
24

28. Område med forurenset 
grunn 

Nei

29. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av områder med 
sårbart plante- eller dyreliv, 
herunder verneområder

Nei - Se for øvrig naturmangfold i 
konsekvensutredning (KU)

30. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av 
vassdragsområder

Nei

31. Utilsiktet inngrep i automatisk 
fredete kulturminner / 
verdifulle kulturmiljø

Nei - Ikke utilsiktet inngrep. Se forøvrig 
kulturminner i KU.
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Hendelse/Situasjon
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Kommentar- Tiltak - Kilde

32. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av andre verdifulle 
områder (spesifiser) 

Nei - Sikkerhetsgjerder i overgang mellom 
fjellskjæringer og løsmasser i overgang 
mellom fjellskjæringer og løsmasser som 
følger terrassansenes geometri.

- Hensynstatt i forprosjekt og se for øvrig KU

33. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

34. Område for avfallsbehandling Nei

35. Oljekatastrofeområde Nei - Oljetankere går ikke gjennom tunnelen. 
Eventuelt akutt utslipp gjelder bunkersolje og 
betegnes ikke her som oljekatastrofe.

- Se for øvrig pkt. 24

36. Høyspentlinje 
(elektromagnetisk stråling)

Nei

37. Ulykke med farlig gods til/fra 
eller ved planområdet

Ja 1 3 - Egne meldingsrutiner for farlig gods

38. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 4 - Nye atkomstveger til innfartsområdet
- Tiltak: Sikre kryssløsninger

39. Ulykke med gående/syklende Ja 2 4 - Økt gangtrafikk i området
- Tiltak: Sikre attraktive g/s forbindelser og 
oversiktlige veger

40. Skipskollisjoner Ja 2 3 - Egen vurdering av kollisjonsrisiko. Risikoen 
for kollisjoner øker, men konsekvensen av 
risiko for skip går i sum ned som følge av 
tunnelen. Se kap. 7.2 Risiko for kollisjon og 
grunnstøting. 

41. Andre ulykkespunkter langs 
veg

Nei - Se pkt.  38 og 39

42. Skog-/lyngbrann Nei

43. Dambrudd Nei

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

Nei

45. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.

Nei

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål?

Ja 1 4 - ISPS – område sikres iht. regler

47. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei

48. Annen virksomhetsrisiko Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

49. Tunnelbygging med Ja 4 2 - Utrasing ved arbeider.
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Hendelse/Situasjon
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Kommentar- Tiltak - Kilde

forskjæring og påhugg.
Ledekonstruksjon, portaler

- Bergsikring etter «observasjonsmetoden».
- Påhugg i fjell er behandlet i forprosjekt
- Ref: Forprosjekt

50. Rystelser Ja 4 2 - Sprengningsarbeid medfører vibrasjoner/ 
rystelser i grunn.

- Måles og dokumenteres for aktuelle objekter. 
Karv ift NS

- Ref: Forprosjekt 

51. Massehåndtering Ja 2 3 - Alle masser forutsatt transportert på lekter fra 
tunnelåpning.

- Ref: Forprosjekt

5. OPPSUMMERING RISIKOVURDERING
Tabell 5-1: Matrise for risikovurdering angitt med hendelsesnummer fra Tabell 4-1: Bruttoliste mulige uønskete 
hendelser

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 7, 11, 16 14, 49, 50

3. Sannsynlig 9, 22 23

2. Mindre sannsynlig 8 1, 2, 24, 25, 40, 51 38, 39

1. Lite sannsynlig 4, 37 13, 46

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og har alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, som er merket rødt i tabell 5-1, krever tiltak jevnfør kapittel 2.5. Det er 
ikke identifisert slike hendelser eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen 
oppsummeres i følgende kapitler. 



NOTAT

12

5.1. Naturrisiko

Skredfare i form av steinsprang, snø- og løsmasseskred er vurdert i egen rapport (NGI 2016). 
Det er kartlagt faresoner med nominell årlig frekvens på 100, 1000 og 5000 år. I tillegg er det 
avgrenset et skogsareal som fungerer som en «naturlig skredsikring», og som henger sammen 
med faresonene. Skogen i dette arealet må forvaltes slik at den ikke mister sin 
skredforebyggende funksjon. Det er tatt inn bestemmelser om dette i reguleringsplanen.

Figur 1. Skredsoner innenfor reguleringsområdet og restriksjonsområde for skog i Kjødepollen.

Figur 2. Skredsoner innenfor reguleringsområdet og restriksjonsområde for skog i Moldefjorden
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I Kjødepollen ligger både tunnelåpningen, havneområdene og eksisterende boligbygninger 
utenfor sonen med returperiode på over 1000 år (sone S2). Dette vurderes til å være 
tilstrekkelig sikkerhet mot ras og skred (jfr. TEK 10). 

I Moldefjorden går skredsonen med returperiode på over 1000 år (sone S2) ut over 
tunnelåpningen. Selv om sone S2 regnes som tilstrekkelig sikkerhet for veger og 
samferdselsanlegg, bygges det skredsikring over tunnelåpningen. En fritidsbolig ligger i sone 
S2. Sone S2 er lagt inn som faresone i reguleringsplankartet med tilhørende bestemmelser. 

Stormflo og økte nedbørsmengder er det tatt hensyn til i forprosjektet. Den nye skipstunnelen 
blir designet for å klare disse påkjenninger uten at det bør oppstå truende og/ eller farlige 
situasjoner.

Utformingen av tunnelåpningen vil bli utført slik at muligheter for skader på skip og mennesker 
minimaliseres.

5.2. Teknisk og sosial infrastruktur

Hovedhensikten med ny skipstunnel er å sikre regulariteten på sjøveis transport og 
minimalisere risiko for skipsforlis og uønskede hendelser eksempelvis forurensing. Samtidig 
er også et av målene å legge til rette for å kunne passere Stad uten vesentlig ubehag. Se 
kapittel 3 Behovsanalyse «Konseptvalgutredning Stad skipstunnel. Kystverket. Revisjon nr. 1.0, 
2010-12-22».

Når det gjelder havn, kaianlegg og farleder, vil skipstunnel gi vesentlige forbedringer i dårlig 
vær. Dette er beskrevet i «Stad skipstunnel. Teknisk forprosjekt. Kystverket, datert 2016-11-11.» 
Hendelser vil sannsynlig kunne skje, men konsekvensen vil bli mindre alvorlig. Det vil 
således oppstå en forbedret risiko for disse situasjonene.

For hendelser knyttet til vei og bruer er det liten sannsynlighet for at disse skjer. Sikringstiltak 
som utføring av høyverdige kryssløsninger (for avkjørsler til tunnelåpninger) er planlagt i 
forprosjektet. Konsekvensene av uønskede situasjoner kan bli alvorlig, men det lite 
sannsynlighet at det skjer alvorlige kryssulykker mellom kjøretøy og/ eller fotgjenger og 
syklister.

Det er liten sannsynlighet for at det skjer hendelser med personulykker eller materielle 
skader som trenger utrykking av brannbiler, ambulanse eller sivilforsvar. Imidlertid kan det 
denne type ulykker være svært alvorlige og det er viktig at hjelpemannskap kommer raskt til 
stede. Lokal beredskap bør være trent på disse situasjoner og ha nok disponibelt utstyr og 
mannskap. Dette gjelder både for brann- og ulykkessituasjoner. 

5.3. Virksomhetsrisiko

Støy er et lite problem i driftsfasen. Skip får anvist et tidspunkt de kan seile gjennom tunnelen, 
og eventuell venting skjer langt fra tunnelåpningene. Støy ikke problem i driftsfasen fordi båter 
har lav fart og store skip kjører direkte inn i tunnel.

Det må tas hensyn til anleggsstøy. Dette gjelder sprengning, masseuttak og annen 
anleggsvirksomhet.
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Akutt forurensing kan skje ved at begrensede mengder bunkersolje kan lekke ut fra skip i trafikk 
ved uhell. Oljetankere seiler ikke gjennom tunnelen, men går langt til havs. Muligheten for 
eventuelle oljekatastrofer vil således ikke bli påvirket av ny skipstunnel.

I anleggsperioden må en hindre utslipp av forurensete masser. (I Ryfast har det vært problem 
med plastrester som følger sprengningsmassene ut i sjøen.)

Når det gjelder frakt av farlig gods enten på veg eller sjø, så forutsettes det å skje i henhold til 
gjeldende meldingsrutiner som overordnet myndighet har ansvar for.

Ulykker i av-/ påkjørsler i forbindelse med nye atkomstveger til innfartsområdene 
(tunnelmunningene) kan skje. Det kan medføre store konsekvenser med skader og død. 
Kryssutformingen vil bli planlagt med høyverdige løsninger. Tunnelåpningene kan fremstå som 
en attraksjon som et økende antall gående og kanskje syklister vil besøke. Dette kan føre til 
økt aktivitet i området og flere kritiske situasjoner. Det vil derfor være viktig å sikre attraktive 
og trygge g/s-forbindelser og oversiktlige veger i områdene.

Skipstunnelen vil medføre internasjonal trafikk i området. Landområdet vil bli vurdert som et 
ISPS-området med tilhørende bestemmelser for å trygge skip, mennesker og anlegg. 
Nødvendige tiltak vil bli gjennomført.

5.4. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Anleggstiden vil være en utfordring for denne type pilotprosjekter. Utrasing ved 
tunnelbygging med forskjæring og påhugg må sikres. I forprosjekt beskrives det at 
bergsikring vil skje etter «observasjonsmetode».

Sprengningsarbeid vil medfører vibrasjoner/ rystelser i grunn. Dette må vurderes i forkant av 
arbeidet og eventuelle tiltak og varsler må iverksettes. Rystelser må også måles og 
dokumenteres for aktuelle objekter. (Krav ift NS.) Dette er belyst i Forprosjekt (2016).

Deponering av masser planlegges som en kombinasjon av permanent utfylling i 
portalområdet, midlertidig utfylling i portalområdet (rigg og anleggskai), borttransportering av 
masser til permanent utfylling av regulerte nærings og havneområder utenfor planområdet, 
samt utfylling i foreslått regulert sjødeponi i Moldefjorden.  Endelig fordeling avklares i 
anleggsperioden.

Massetransport til rigg område og fast deponi bør ha kortest mulig transport. Omlasting bør 
unngås både på grunn av sikkerhet og økonomi.  Det er planlagt at all borttransportering av 
masser ut av planområdet i tilknytning til anleggsarbeidet vil skje sjøveien ved bruk lekter.



NOTAT

15

6. OPPSUMMERING AVBØTENDE TILTAK 

Det er ikke kartlagt noen hendelser i rød felt som tilsier at umiddelbare tiltak må 
gjennomføres.

For hendelser i oransje felt skal tiltak vurderes. I alt er det beskrevet 6 slike situasjoner. 

Videre er det beskrevet 11 hendelser i gule felt som bør overvåkes, og der utbygger bør 
vurdere kostnads- og nytteeffekten av eventuelle tiltak. 

I Tabell 6-1 gis en oversikt over mulige hendelser som en bør ta med i den videre 
planleggingen av skipstunnelen slik at en sikrer seg mot uønskede hendelser.

Tabell 6-1: Kommentarer og avbøtende tiltak for hendinger med risiko oransje og gul sone.

Hendelse Avbøtende tiltak.

14. Havn, kaianlegg, farleder Stad skipstunnel er i utgangspunktet et tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
ved seilas rundt Stad.
Vesentlig bedre farled i dårlig vær. Hensyntatt i forprosjekt.

23. Planen/tiltaket medfører 
økt støybelastning

Støy er ikke problem i driftsfasen fordi båter har lav fart og store skip kjører 
direkte inn i tunnel. For anleggstiden må dette hensyntas.

38. Ulykke i av-/påkjørsler Utforming av trafikksikre kryssløsninger ved nye atkomstveger til 
innfartsområdet.

39. Ulykke med 
gående/syklende

Tiltak vil være trafikksikre og oversiktlige veger

49. Tunnelbygging med 
påhugg, forskjæring, 
ledekonstruksjon, portaler

Bergsikring etter «observasjonsmetoden». Påhugg i fjell må behandles i tråd 
med metode omtalt i forprosjekt

50. Rystelser Sprengningsarbeid medfører vibrasjoner/ rystelser i grunn som må beregnes og 
nødvendige sikringstiltak gjennomføres. Måles og dokumenteres for aktuelle 
objekter. Krav ift NS.

1. Steinskred, steinsprang Sikringstiltak vil gjennomføres for ny veg ved Moldefjorden, se pkt.2 

2. Snø-/ isskred ved påhugg Veg i Moldefjorden sikres med overbygg.
Sikringstiltak i skipstunnel vil gjennomføres. Is i tunnel er behandles særskilt av 
NGI. Tiltak besluttes etter temperaturmåling i 2017.

7. Tidevannsflom, stormflo Mulighet for stormflo, men tatt høyde for dette i prosjektering av anlegg. 
Havneanlegg prosjektert med en høyde 3 meter over havet

11. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare

Innsegling til tunnel er håndtert i forprosjekt

13. Vei, bru, knutepunkt Moldefjorden får ny veg med sikringstiltak. Se også pkt. 38 og 39.

16.Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar (utrykningstid 
m.m.)

Ved brann i tunnel seiler skip primært ut. Rømming til gangbaner. Personrisiko 
innenfor akseptkriterier

Lokal brannberedskap bør styrkes. Det skal lages en beredskapsplan for 
skipstunnelen.

Se for øvrig kap 0 

Utdrag av andre analyser for Skipstunnelen

Om brann og evakuering av skip i Skipstunnelen.
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24. Kilder til akutt 
forurensning i/ved 
planområdet

Begrensete mengder bunkersolje kan skje. Sjekkes opp mot lokal beredskap. 
Oljetankere seiler ikke gjennom tunnel.

Se forøvrig konsekvensutredningen, tema naturmangfold.

25. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning

Driftssituasjon se pkt. 23. Må hensyntas i anleggstid i forhold til massetransport 
og utfylling av sprengmasser (deponi).

40. Skipskollisjoner Slottider fra trafikksentral sikrer at skip kan kjøre rett igjennom tunnelen slik at 
det ikke blir noe venteområde utenfor tunnelportalen, som igjen reduserer risiko 
for kollisjoner.

Entringskonstruksjoner konstruert slik at de tåler å bli truffet av skip. 
Entringskonstruksjonene gir etter – ikke skipene.

Merking av led med lys etter gjeldende regler.

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål?

ISPS – område sikres iht. regler.

51. Massehåndtering Masser transporteres til endelig lokasjon med en gang (ingen midlertidige 
deponi). Massetransport til rigg område og fast deponi bør ha kortest mulig 
transport og ikke omlasting.

Ingen forskjell på risiko ift massehåndtering fordi alle masser tas ut av tunnelen 
og legges på lekter uavhengig av alternativ.



NOTAT

17

7. UTDRAG AV ANDRE ANALYSER FOR SKIPSTUNNELEN

7.1. Om brann og evakuering av skip i Skipstunnelen.

7.1.1. Seilas gjennom Skipstunnelen.

Skipstunnelen er ca. 1700 meter lang, og kanalen skal forseres med en maksimal hastighet 
på 5 knop. Dette gir en seilingstid gjennom tunnelen på ca. 11 minutter. 

Skip som skal seile gjennom tunnelen vil få tildelt tidspunkt fra en trafikksentral for når 
tunnelen kan kjøres gjennom. Det forutsettes at ingen skip ligger og venter i bassenget 
utenfor portalene. Skip skal tilpasse farten slik at de kan segle rett gjennom tunnelen ved 
ankomst. Tunnelen vil være envegskjørt annen hver time. Det skal være en 
sikkerhetsavstand mellom skip i tunnelen på 400 meter, og det skal maksimalt være 3 store 
skip i tunnelen samtidig. Kapasiteten til tunnelen vil være på 5 skip i timen.

Basert på dagens trafikk rundt Stad, er det estimert en gjennomsnittlig trafikk gjennom 
tunnelen på 18 – 19 skip daglig.

Det er utført egne utredninger av hvordan en brann i Hurtigruta inne i Skipstunnelen vil være. 
Dette er beskrevet i egne rapporter i forprosjektet til Stad skipstunnel. Under følger en kort 
oppsummering på hovedfunn i disse 3 rapportene.

7.1.2. Risikoanalyse (Teknisk forprosjekt – Vedlegg F)

Personrisiko knyttet til brann i tunnel er innenfor definerte akseptkriterier på grunn av meget 
lav sannsynlighet for brann. Dette er basert på forutsetningen om dimensjonerende fartøys 
egenskaper tilknyttet brannsikkerhet. Tekniske og organisatoriske tiltak for skip som skal 
seile gjennom tunnelen, samt øvrige beredskapstiltak, må vurderes nærmere gjennom en 
beredskapsanalyse. For Hurtigrutens nyere fartøy vil redundant maskineri og slokkeanlegg i 
maskinrom kunne forutsettes, og er lagt til grunn for analysen. Disse tiltakene har betydning 
for risiko knyttet til seiling gjennom tunnel. 

Det bemerkes at risikoberegningene, som er lagt til grunn forutsetter redundant maskineri. 
Dersom det i det videre arbeidet med tunnelen, tilknyttet arbeidet med tunnelforskriften og 
beredskapsanalysen, fremkommer at dimensjonerende skip har lavere sikkerhet enn det 
som frem til nå er lagt til grunn, så må det verifiseres om akseptkriteriet fremdeles er 
tilfredsstilt. Dersom det ikke er tilfelle må tiltak vurderes.

7.1.3. Brannkonsept. (Teknisk forprosjekt – Vedlegg E)

Brannkonseptet er grunnlag for detaljprosjekterende om hvilke føringer og tiltak som må 
implementeres i prosjektet for at tunnelen skal anses ha tilfredsstillende brannsikkerhet. 
Nødvendige branntekniske krav til tunnelen og tiltak for å ivareta evakueringsmuligheter i 
tunnelen ved evt. evakuering av skip i tunnelen (minimumstiltak) er angitt under (Tiltak). 
Disse må implementeres i tunnelen. Basert på risikoanalysen (vedlegg F) konkluderes det 
med at listede minimumstiltak (Tiltak) er tilstrekkelig for denne tunnelen. Rapporten skal også 
fungere som dokumentasjon til bruksfasen og inneholder forutsetninger som må overholdes. 
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I Vedlegg E - Brannkonsept er det også gjort en vurdering av en brannhendelse i tunnelen 
(konsekvensdelen i en risikoanalyse) i rapportens vedlegg 1. Denne vurderingen gir ingen 
direkte branntekniske tiltak i tunnelen.

Figur 3. Visualisering av persontetthet ved evakuering av Midnattssol inne i Skipstunnelen (Pathfinder). Kilde: 
Nordconsult.

Tiltak for tunnelen for å ivareta tilfredsstillende brannsikkerhet er beskrevet og listet opp i 
rapporten på side 10 – 13. Dette er for det meste tiltak knyttet til bygging og drift av tunnel, 
og er bl.a (NB utdrag):

 Sikkerhetsutstyr skal tilpasses klimaet med hensyn til fuktighet og frostproblematikk
 Sikkert sted etableres i hver ende av tunnelen i fri luft. Må kunne håndtere minst 1000 

personer, dvs. et areal på minimum 1000 m2, og være tilgjengelig med kjørbar veg 
med minimum 3,5 meters bredde. Dersom veg er blindveg må det etableres en 
snuplass med svingradius på minimum 14 meter. Sikkert sted bør være plassert slik 
at det er best mulig beskyttet fra vind.

 Ettersom det etableres gjerde med låst port mot tunnelen så må det etableres en 
enkel måte å få åpnet port på fra innsiden uten at det må benyttes nøkkel. Skilting for 
dette må være tydelig.

 I Kystverkets beredskapsplan må det utføres en vurdering om hvordan evakuerte 
personer kan beskyttes mot værforhold. Krav vil være avhengig av innsatstiden til det 
aktuelle området.

 Beredskapsanalyse må gjennomføres.
 Gangbanen plasseres ca. 3 meter over normalvannstand på begge sider av tunnelen. 

Gangbaner skal være minimum 3,5 meter i bredde, og ha en fri høyde på 2,25 meter. 
Gangbanen skal være utført i sklisikkert materiale. Eventuell isdannelse/frost må ikke 
vanskeliggjøre en evakuering. Det må utføres en vurdering av frostproblematikken.
Driftsmessige løsninger kan da være en løsning i slike perioder. Dersom det vurderes 
å bli et stort problem bør det ses nærmere på materialvalg/utforming (varmekilder 
vurderes som lite aktuelt). Det må være mulig å logge temperaturen i tunnelen. 
Gangbaner skal være utstyrt med rekkverk mot vannkant på 1,0 meter høyde. 
Rekkverk bør utformes slik at dette kan slås innover mot gangbanen slik at utlegging 
av landgang fra skip ikke hindres.
Endelig utforming og krav til rekkverk må vurderes i forbindelse med videre arbeider.
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 Det er angitt i prosjektet at vertikale leidere skal være utplassert til gangbane hver 54. 
meter. Trinnene skal være sklisikre.

 Røykventilasjon ivaretas med naturlig trekk i tunnelen.
 Radaranlegg skal installeres i tunnelen og være tilkoblet Kystverkets 

trafikkstyringssentral.
 Varsling av passasjerer (følger krav til skip).
 Varsling ved brann må belyses i beredskapsanalyse og beredskapsplan for tunnelen.
 Belysning i håndløper, markeringslys, belysning av livbøyer og leidere.
 Det må etableres et signalsystem på utsiden av tunnelen som regulerer trafikken 

gjennom tunnelen. Stans inne i tunnelen ved normal drift bør unngås. Signalanlegget 
må kunne styres fra Kystverkets trafikksentral.

 Tekniske rom skal utføres som egen branncelle EI 60 A2-s1,d0.  Tekniske rom skal 
plasseres slik at de har tilkomst direkte ut til det fri (lengste fluktvei er 50 meter), eller 
til to uavhengige rømningsveier. Tekniske rom kan legges i tunnel med tilgang til 
gangbanen.

 Det må tilrettelegges med sikker strømforsyning i minst 90 minutter til 
brannsikkerhetstekniske anlegg (ledelys, radar, mm.).

 Det stilles ingen krav til brannsikring av tunnelkonstruksjonene, der det ikke er 
brennbar vann- og frostsikring.

 Materialer på konstruksjoner og overflater i tunnelen og i tekniske arealer skal være 
ubrennbare (A2-s1,d0).

 Tunnelen må ha maritim VHF-dekning. Tunnelen må være utstyrt med strålekabel for 
nødkommunikasjonssystemet TETRA. Må belyses i beredskapsanalyse og 
beredskapsplan for tunnelen.

 Slokkevann tas fra sjøen. Beredskapsplanen må inneholde beskrivelse av utstyr som 
kan benyttes til slokking. Må belyses i beredskapsanalyse og beredskapsplan for 
tunnelen.

 Kystverket må opprette nødvendige organisatoriske sikkerhetsrutiner og 
beredskapsplan før tunnelen blir tatt i bruk. Disse må formidles til bruker av tunnelen. 
Det må vurderes om det er behov for særskilte beredskapsplaner og øvelser for skip 
som skal trafikkere tunnelen.

I reguleringsplanen er følgende tiltak fulgt opp:

 Evakueringsareal på 1500 m2 på hver av de 4 kaiområdene er ivaretatt.
 Veg ned til evakueringsareal med snuplass med svingradius på 13 meter i tillegg til 

kjørbart fortau på 4 meters bredde. Denne dimensjoneres slik at den også fungerer 
som en helikopterlandingsplass.

7.1.4. CFD beregning av røykspreding (Teknisk forprosjekt – Vedlegg G)

CFD-simuleringer er gjennomført av brannforløp i et hurtigruteskip som har stoppet inne i 
tunnelen. Simuleringene vurderer forskjellige trekk-/ventilasjonsforhold som kan oppstå. De 
fleste simuleringene tar utgangspunkt i en 100 MW brann med en rask brannveksttid på 30 
sekunder. Dette vil da ta for seg hendelsesforløpet etter at «brannrommet» er overtent og 
flammene slår ut på utsiden av skipet. 
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Figur 4. Visualisering av beregningsgrid i området rundt båten.

Beregningene viser at svært forskjellig røykutbredelse kan oppstå avhengig av de 
meteorologiske forholdene på utsiden og i selve tunnelen. Typisk dreier det seg om et vindu 
på 10-12 minutter etter røykspredning fra fullt utviklet brann starter der rømningsforholdene 
er akseptable. Målinger av de meteorologiske forholdene viser at de kan variere svært mye 
og også endre seg under et typisk brannforløp med varighet på noen timer. Det vil derfor ikke 
være mulig å ha kontroll på røyken under en slik dimensjonerende brannhendelse i tunnelen 
uten aktive ventilasjonstiltak.
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7.2. Risiko for kollisjon og grunnstøting

DNV GL har i samarbeid med Kystverket gjennomført en risikoanalyse for Stad skipstunnel. 
Risikoanalysen ser på hvilken effekt Stad skipstunnel vil ha på kollisjons- og 
grunnstøtingsrisiko i området fra Ålesund til Måløy. Risikoanalysen består av en 
frekvensanalyse og konsekvensanalyse. 

Frekvensanalysen bruker navigasjonsrisikoprogrammet IWRAP for å beregne frekvensen for 
grunnstøting og kollisjon før og etter tiltaket. Tiltaket i denne analysen er Stad skipstunnel. 
Frekvensanalysen har tatt utgangspunkt i AIS-data fra 2015, og det er ikke inkludert noen 
prognoser på endring i skipstrafikken, slik at den totale trafikkmengden er lik før og etter 
tiltak. Frekvensanalysen har inkludert en trafikkoverføring fra ytre seilingsled til de indre etter 
tiltaket, da det er antatt at skipene som vil bruke skipstunnelen vil velge å seile indre led, 
spesielt i dårlig vær.

Frekvensanalysen viser at det vil bli en liten nedgang i kollisjonsfrekvensen i området etter 
tiltak. Dette fordi trafikken vil fordele seg mellom flere ulike seilingsleder når det er mulig å 
benytte skipstunnelen. Grunnstøtingsfrekvensen vil øke etter tiltaket, da flere skip vil benytte 
de indre seilingsledene enn før tiltaket. Da det er flere grunnstøtinger enn kollisjoner, vil den 
totale ulykkesfrekvensen øke. Det er beregnet en økning i total ulykkesfrekvens på 0,23 
ulykker per år. 

Det er i konsekvensanalysen vurdert hvordan de farledsspesifikke forholdene rundt Stad vil 
påvirke utfallet av en grunnstøting eller kollisjon. Risikoanalysen har beregnet de potensielle 
alvorlige konsekvensene som tap av liv, personskader, alvorlige materiellskader og utslipp 
basert på frekvensanalysen og konsekvensanalysen. Risikoanalysen viser at med de 
farledsspesifikke vurderingene forventes det en reduksjon i antall omkomne, personskader 
og utslipp, samt en marginal økning i alvorlige materialskader for nyttefartøy ved 
grunnstøting eller kollisjon. 

For kantring og stabilitetssvikt uten kantring er det gjennomført en forenklet analyse med 
utgangspunkt i at mindre fartøy som er spesielt utsatt for disse ulykkestypene overføres i stor 
grad til Stad skipstunnel. Det er med dette beregnet en betydelig risikoreduksjon for 
strekningen rundt Stad. 

Risikoendring for fritidsflåten er vurdert kvalitativt. De viktigste forskjellene mellom nyttefartøy 
og fritidsfartøy er at seilingsdistanse ikke er antatt å være like viktig, og det er antatt at en 
stor andel vil velge å benytte Stad skipstunnel. Forholdene ved Stad er vurdert til å øke både 
frekvens og konsekvens av en fritidsbåtulykke, og det er derfor vurdert at Stad skipstunnel vil 
ha en stor sjøsikkerhetseffekt for fritidsflåten.

Analysen har vurdert trafikkoverføring og farledsspesifikke forhold både på frekvens og 
konsekvenssiden. Totalt sett er det vurdert at Stad skipstunnel vil ha en positiv 
sjøsikkerhetseffekt for nyttefartøy for grunnstøting, kollisjon, kantring og stabilitetssvikt uten 
kantring. I tillegg vil er det gjort en kvalitativ vurdering av sjøsikkerhetseffekt for fritidsfartøy, 
og denne viser at det er antatt en stor positiv sjøsikkerhetseffekt av tiltaket.
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7.3. Geotekniske undersøkelser

Det er utført geotekniske undersøkelser i og rundt tunnelportalene. Undersøkelsene er gjort 
av Multiconsult, og er dokumentert i to rapporter. Under følger oppsummering fra rapportene.

7.3.1.  Oppsummering av grunnforhold i Kjødepollen

Figur 5. Kart som viser borrpunkter i Kjødepollen.

På land er det funnet faste til svært faste løsmasser med mektighet på opptil 5,6 m. Massene 
er tolket som antatt sand, grus og stein over antatt morene på berg.

Undersøkelser på sjø viser at sjøbunnen faller fra land med en helning på omtrent 1:3 og 
består av et topplag med mektighet på opptil 3,2 m av antatt løst lagret sand med grus og 
silt. Videre er det funnet et fast lag av antatt sand, grus og stein over et svært fast lag av 
antatt morene på berg.

Sjøbunnen flater ut på omtrent kote minus 35, ca. 100 m fra land. Under dette nivået tyder 
undersøkelsene på at det løst lagrede topplaget en mektighet på opptil 5,4 m og består av 
antatt leirig eller sandig silt. Under dette laget er det også her funnet et fast lag av antatt 
sand, grus og stein over et svært fast lag av antatt morene på berg.
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7.3.2. Oppsummering av grunnforhold i Moldefjorden

Figur 6. Kart som viser borrpunkter i Moldefjorden.

På land er det funnet et topplag med en mektighet på opptil 0,8 m bestående av antatt 
steinholdig torv. Videre viser sonderingene faste til svært faste løsmasser med en mektighet 
som varierer mellom 3,0 og 25 m. Massene er tolket som antatt sand, grus og stein over 
antatt morene på berg. Terrengnivået på land faller ned mot sjøen i en nordvestlig retning. 
Fra eksisterende veg og ned til vannkanten heller terrenget med en helning på omtrent 1:3.

Fra ca. kote 0 faller sjøbunnen svakt med en helning på omtrent 1:7 til ca. kote minus 2,5. 
Sjøbunnen faller videre herfra med en brattere helning på ca. 1:2,5, før den slakker av rundt 
kote minus 35. Løsmassene på sjøbunnen består av et topplag av løst lagrede masser med 
mektighet på opptil 3,0 m. Resultatene fra laboratorieforsøk tyder på at topplaget består av 
grusig sand nærme land, og består av stadig finere masser lengre fra land. I de dypeste 
punktene er det i prøveserier og CPTU funnet leirig silt. Også på sjøen viser sonderingene 
deretter faste til svært faste løsmasser, tolket som sand, grus og stein over morene på berg. 
Det er i enkelte punkt funnet stor mektighet av de faste løsmassene på over 25 m.
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8. KILDER

For beskrivelse av tiltaket, ny Stad skipstunnel, se opplysninger som framgår av 
planbeskrivelsen, datert 24.04.2017.

8.1. Skriftlige fagrapporter mm

Tittel Utgiver/ 
oppdragsgiver

Fagansvarli
g

Dato Re
v

Status

Stad skipstunnel - 
Skredfarevurdering ved 
påhugg

Dr. Techn. Olav Olsen NGI 2016-04-
28

0 Foreløpig

Stad skipstunnel, 
reguleringsplan. 
Forslag til planprogram

Kystverket Norconsult 2015-11-
09

Fastsatt 
planprogram

Heilskapleg ROS-
analyse EVS – Rapport

Interkommunalt 
samarbeid Eid, 
Vågsøy og Selje

Anita Otneim 
Hoddevik

2015-06-
04

Vedlegg 1 ROS-
analyse for felles 
uønskte hendingar for 
EVS-kommunane

Kommunane Eid, 
Vågsøy og Selje

Anita Otneim 
Hoddevik

2015-06-
04

Sluttrapport – 
forundersøkelser til 
forprosjekt

Kystverket Concreto 2014/15

Delrapport – Brann på 
Hurtigruta

Kystverket Concreto 2014/15

Delrapport – Farlig og 
forurensende last

Kystverket Concreto 2014/15

Risiko- og 
sårbarheitsanalyse for 
Sogn og Fjordane

Fylkesmann I Sogn og 
Fjordane

KS1 Stad skipstunnel Fikeri- og 
kystdepartementet og 
Finansdepartementet

Holte 
Consulting 
og Pøyry

2012-03-
12

Konseptutvalgutredning 
Stad skipstunnel

Kystverket DNV 2010-12-
22

1

Konseptutvalgutredning 
Stad skipstunnel

Kystverket DNV 2010-12-
22

1 Vedlegg

Risikoanalyse av Stad 
skipstunnel for to 
tunnelalternativer

Kystverket DNV 2010-12-
20

1.0

Stad skipstunnel, 
forprosjekt – sikkerhet

Kystverket DNV 2000-12-
08

3

Forprosjekt Stad 
Skipstunnel, inkl. 
Vedlegg

Kystverket Norconsult 8.3.2017

Risikoanalyse av Stad 
skipstunnel (kollisjon og 
grunnstøting)

Kystverket DNV GL 31.3.201
7

0.1 Foreløpig

Geotekniske 
grunnundersøkelser, 
Moldefjorden

Kystverket Multiconsult 4.4.2016

Geotekniske 
grunnundersøkelser, 
Kjødepollen

Kystverket Multiconsult 4.4.2016
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8.2. Andre aktuelle kilder:

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

www.skrednett.no 

http://atlas.nve.no/

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.skrednett.no/
http://atlas.nve.no/
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