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SAMMENDRAG  

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplan for fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjøre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser som har 
betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere hvordan 
prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Det er i alt identifisert 21 uønskete hendelser. Flest uønskede hendelser er funnet i tilknytning til temaene 
grunnforhold og anleggsgjennomføring. Avbøtende tiltak vil sikre at grunnforholdene kan håndteres sikkert 
og med lav risiko. Anleggsgjennomføringen gir utfordringer knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
Det angis avbøtende tiltak som vil sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet i anleggsfase dersom de følges opp 
i byggeplan. Beredskapsetatene bør involveres i detaljplanleggingen av byggefase slik at deres 
fremkommelighet under anleggsgjennomføring blir tilfredsstillende.  

Risiko knyttet til flom og utslipp er også vurdert i analysen, men de vurderte hendelsene gir lav risiko.  

Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser før mottiltak er vurdert 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 20  5 2, 3, 21 

Sannsynlig 9 7, 15 13 1 

Mindre sannsynlig 8 11, 14, 16 18, 19  6, 17 

Lite sannsynlig 4, 10 12   

 
For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette gjelder temaene:  

• Grunnforhold, punkt nr. 1-7. 

• Trafikksikkerhet, punkt nr. 13-17. 

• Viktige samferdselsanlegg, punkt nr. 20-21. 
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ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

 
Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser gitt at mottiltak iverksettes 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 20    

Sannsynlig 9 7, 13, 15   

Mindre sannsynlig 8 11, 14 18, 19, 21  

Lite sannsynlig 4, 10 5, 6, 12, 16 1, 2 3, 17 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal sikre at det tas beredskapsmessige hensyn i arealplanleggingen.  

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for 
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og ev. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. 

Planprosessen for utbygging av fv. 109 har gått over lang tid, og planforslaget for fv. 109 Råbekken-
Rolvsøysund inkludert ROS-analyse har vært på offentlig høring tidligere. I desember 2021 ble det 
vedtatt nye rammer for Bypakke Nedre Glomma som forutsetter en nedskalering av tidligere planer.  

Denne ROS-analysen er en revisjon av tidligere analyse og tilpasset nedskalert løsning for fv. 109. 

1.2 Overordnede planer og føringer 
Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse  

Det er gjennomført en overordnet ROS-analyse for Nedre Glomma/2/. I ROS-analysen er følgende 
forhold som er relevante for planarbeidet vurdert: 

• Dambrudd i Sarpefossen 
• Flom i vassdrag 
• Skred 
• Ekstremvær (overvann) 

ROS-analysen vurderer skredhendelser som sannsynlige og med potensielt alvorlig konsekvens og 
angir arealplanleggingen som risikoreduserende tiltak. Dambrudd vurderes som lite sannsynlig, men 
en slik hendelse vil kunne gi store skader på kritisk infrastruktur. Dambrudd vil kunne påvirke ny 
broforbindelse mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ekstremvær vil sannsynligvis forekomme oftere og 
vil kunne øke hyppigheten av overvannsflom. Det anbefales derfor at flomveger identifiseres og 
hensyntas. Det må også tas hensyn til flom ved etablering av ny infrastruktur i flomutsatte områder 
nær Glomma. 

Planprogrammet 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. I den forbindelse er det utarbeidet 
planprogram/1/. Planprogrammet identifiserer relevante utredningstema og metodebruk. I 
planprogrammet er følgende ROS-forhold identifisert som sentrale for prosjektet: 

• Trafikksikkerhet, spesielt i anleggsfasen 
• Fremkommelighet for utrykningskjøretøyer i anleggsfasen 
• Nærføring til jernbane (arealbruk, sikring mot ferdsel i/ved jernbanens anlegg, stabilitet) 
• Avrenning/forurensning i anleggsfasen  
• Grunnforhold 
• Nærføring til høyspenningsanlegg  

Konsekvenser for naturmiljø og kulturmiljø er del av konsekvensutredningen, og det henvises derfor 
til egne fagrapporter for detaljerte vurderinger rundt disse. Nærføring til jernbane gjelder 
delstrekningen i Sarpsborg og omtales ikke i denne ROS-analysen.  
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2 Beskrivelse av planforslaget 

2.1 Planomfang 
Vegprosjektet Råbekken–Alvim er delt i to parseller. Parsellen i Fredrikstad strekker seg fra Stabburet 
sør for krysset fv. 109 x Evjebekkveien til kommunegrensen til Sarpsborg kommune i Rolvsøysund. 
Parsellen i Sarpsborg går mellom Rolvsøysund og Alvim.  

Eksisterende fylkesveg skal utvides med to kollektivfelt på deler av strekningen. Prosjektet omfatter 
kryssløsninger, og nødvendige omlegginger og påkoblinger på sidevegsnettet. Det er planlagt 
sykkelveg med fortau på den ene siden av fylkesvegen med nødvendige planskilte kryssinger.  

 

 
 

Figur 2-1: Teoretisk tverrprofil for ny fv. 109. Antall kjørefelt vil variere mellom tre og fire 

For å bedre trafikkavvikling mot Dikeveien utvides Dikeveien ved Østfoldhallen til tre kjørefelt fra 
kryss med fv. 109 og til kryss med Dikeveien. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru nord for eksisterende kjørebru som skal bli gang- og 
sykkelbru. 

Planen omfatter nødvendige anlegg for overvannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle 
sedimentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av kommunale anlegg for VA og elektrisitets-forsyning. 
Høyspentlinjer ved Rå vil bli lagt om. Øvrige kabeltraseer som blir berørt vil i nødvendig grad bli 
omlagt og rustet opp.  

Planen omfatter også varige og midlertidige arealbeslag knyttet til utbygging, trafikkavvikling i 
byggeperioden og øvrig anleggsgjennomføring.  

2.2 Vegstandard og utforming 
Standard på ny veg skal normalt fastsettes ut fra prognoser for trafikk på vegnettet 20 år etter åpning 
og ut fra kravene i håndbok N100/3/. I dette prosjektet ligger et krav om nullvekst i biltrafikken i 
forhold til nivået i 2013 til grunn for standardvalg og til grunn for planarbeidet. 

2.2.1 Kjøreveger 

Funksjon, trafikkmengde og fartsgrense er avgjørende for valg av dimensjoneringsklasse. Som grunn-
lag for valg av dimensjoneringsklasse på parsellen Råbekken–Rolvsøysund ligger en ÅDT på 20-24 000 
og en tungtrafikkandel på 8 % i 2015.  

Vegen skal være avkjørselsfri. Skiltet fartsgrense blir 60 km/t. Vegen har strekningsvis tre og fire 
kjørefelt, og kollektivfelt. Det er midtdeler på hele strekningen.  
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2.2.2 Kryss og avkjørsler 

Reguleringsplanen legger opp til at kryss mellom fv. 109 og sidevegnettet skal skje i plan.  

Som hovedprinsipp benyttes rundkjøringer i kryss. Trearmete kryss kan ha egne filterfelt for buss. 
Trafikk på fv. 109 skal om mulig prioriteres foran øvrig trafikk.  

Ny bru over Glomma ved Valle kan gi behov for endret kryssløsning ved Bjørnengveien.  

2.2.3 Gang- og sykkelveger 

Bypakka har som mål at flere mennesker skal gå eller sykle. Fylkesvegen planlegges med en 
langsgående sykkelveg med fortau i bredde 6,5 meter inkl. skulder. Sykkelveg med fortau plasseres 
der det er flest brukere. All kryssing av fv. 109 med gang- og sykkelveger skjer på bru eller i 
kulvert/undergang.  

Ved under- og overganger skal ramper suppleres med trappeløsninger for å redusere avstand for de 
som kan bruke trapp. Gang- og sykkelveg-nettet skal for øvrig sikre god og trygg atkomst mellom 
skoler, boliger og sentrumsområder. 

2.2.4 Rabatter og sideterreng 

Av hensyn til estetikk, sikkerhet og komfort for gående og syklende, samt behov for støyskjerming, 
etableres grønne rabatter mellom anlegg for gang- og sykkeltrafikk og fylkesveg 109. På steder hvor 
det ikke er behov for støyskjerming er rabatter minimum fire meter brede. Der det skal etableres 
støyskjerm er rabattbredde minimum seks meter. På steder der det er tilstrekkelig areal vil støy-
skjermer bli erstattet av grønne voller. På grunn av sidebratt terreng vil det stedvis være behov for 
langsgående murer.  

2.2.5 Universell utforming 

Det er lagt til grunn at planskilt kryssing for fotgjengere og syklister skal være universelt tilrettelagt. 
Det vil si at alle nye kryssinger på bru eller i kulvert bygges med ramper med stigning som ikke 
overstiger kravene i byggteknisk forskrift.  

Bruer over fv. 109 skal ha minimum frihøyde 4,9 meter under konstruksjonen. Kulverter har 
frihøydekrav 3,1 meter, men konstruksjonstykkelser, vegoverbygging o.l. gjør at høydeforskjeller som 
skal overvinnes tilsvarer ca. 6 meter for bruer og 4,5 meter for kulverter.  

2.2.6 Bruk av vegetasjon 

Standarder for sikkerhet stiller krav om minsteavstand fra hvit stripe til trær på seks meter for denne 
vegklassen og hastighet 60 km/t. Der det er rekkverk langs vegen eller langsgående støyskjermer kan 
en plante trær nærmere hvit stripe enn seks meter. I sikkerhetssonen kan en plante busker og 
klatreplanter som ikke reduserer sikt langs vegen. 

Med stor bredde på vegprofilet vil bruk av vegetasjon være viktig for å bryte opp de store asfalt-
flatene og dempe virkningen av høye støyskjermer. Vegetasjon i rabattene vil også øke 
attraktiviteten til gang- og sykkelvegnettet. Det er lagt vekt på å få en grønn midtrabatt som bryter 
opp de store kjørearealene.  

Det henvises til planbeskrivelsen med vedlegg for ytterligere informasjon om planarbeidet og planen. 
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Figur 2-2: Oversiktskart over hele strekningen av fv. 109 som omfattes av reguleringsplanene 

  



Reguleringsplaner for fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no
Risiko- og sårbarhetsanalyse for fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund 3 Metode 

 

Side 9 av 37 

3 Metode 
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 
med planforslaget. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige skader på 
mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at 
omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet 
eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte 
løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl.a. i form av hensynssoner og 
reguleringsbestemmelser. Analysen er gjennomført etter metodikk i tidligere veileder fra DSB/10/, og 
det er valgt å videreføre dette ved revisjon av ROS-analysen.  

3.1 Sårbarhet 
I denne analysen skilles det ikke mellom risiko og sårbarhet. Sårbarhet er en del av 
konsekvensvurderingene som legges til grunn for det enkelte forhold som vurderes.  

3.2 Kilder 
Analysen er basert på informasjon fra offentlige databaser, rapporter og notater utarbeidet i 
forbindelse med planarbeidet og innspill fra personer med spesielt stor kjennskap til området. 

Hovedkildene har vært: 

• Fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund. Planbeskrivelse med konsekvensutredning/4/. 
• Planprogram for fv. 109 Råbekken-Alvim/1/ 
• Nedre Glomma – helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse/2/  
• Beskrivelse av muligheter for anleggsgjennomføring/5/ 
• Diverse fagnotater knyttet til grunnforhold, trafikk, veg, vann- og avløp og forurenset 

grunn.  
Analysen er gjennomført i to omganger. Først i forbindelse med reguleringsplan for utbygging av fire 
felt på hele strekningen (fullskala utbyggingsalternativ). Da ble det gjennomført et arbeidsseminar 
der fagfolk og kjentfolk vurderte grunnlaget i felleskap. ROS-seminar ble holdt den 14. juni 2017 med 
deltakere fra Statens vegvesen, Fredrikstad kommune, Fredrikstad brannvesen, Sarpsborg kommune, 
Sarpsborg brannvesen, Bane NOR, Politiet i Østfold og Multiconsult. 

Det er etter offentlig høring av første reguleringsplanforslag gjort endringer i utforming av 
planforslaget. Denne ROS-analysen omhandler det reviderte planforslaget (nedskalert 
utbyggingsforslag). Den største forskjellen mellom planene er antall kjørefelt på fv. 109, samt enkelte 
kryssløsninger. Nedskalert forslag gir marginale endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen.  

I forbindelse med revisjon av ROS-analysen er det er avholdt møte med beredskapsetatene 
(brannvesen og politi) hvor det ble orientert om endring av løsningene sammenlignet med tidligere 
planforslag. Deltakere på møtet var fra Viken fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, 
Fredrikstad brannvesen, Sarpsborg brannvesen, Politiet i Østfold og Multiconsult. 

3.3 Sannsynlighet 
Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Vurderingen kan ofte være usikker og 
skjønnsmessig på grunn av mangelfullt erfaringsgrunnlag. I denne ROS-analysen er det benyttet 
klassifisering i henhold til DSBs veileder. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert under. 
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Tabell 3-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men 
det er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 1 

Mindre sannsynlig Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. 
år 2 

Sannsynlig Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 
gang hvert år og én gang hvert 10. år 3 

Meget sannsynlig Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer 
enn én gang hvert år 4 

 

3.4 Konsekvens 
I analysen skilles det ikke på konsekvenser for liv og helse (mennesker), materielle verdier (kan 
bygges opp igjen) og miljø (ikke-prissatte virkninger). Logikken er at alvorligste konsekvens skal 
legges til grunn og danne grunnlag for vurdering av behov for ev. risikoreduserende tiltak. 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som vist under. 

Tabell 3-2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun 
mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. Registrerbar miljøskade, 
restaureringstid under ett år. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader 
dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. Betydelig miljøskade, 
restaureringstid 1-3 år.  

Alvorlig 3 Få, men alvorlige personskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. ledningsbrudd i grunn og 
luft. Alvorlig miljøskade, restaureringstid 3-10 år. 

Svært alvorlig  4 
Døde personer eller mange alvorlig skadde. System settes ut av drift for lengre tid. 
Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Kombinasjon av flere viktige funksjoner 
ute av drift. Betydelig miljøskade, restaureringstid mer enn 10 år. 

 

3.5 Risiko 
Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
hendelse representerer. 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir 
risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt 
område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt 
område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

Tabell 3-3: Risikomatrise som viser samlet risikovurdering  

Konsekvens
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Meget sannsynlig 4 8 12 16 
Sannsynlig 3 6 9 12 
Mindre sannsynlig 2 4 6 8 
Lite sannsynlig 1 2 3 4 
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• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
• Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig  
• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
 

I analysen vises risikomatriser som beskriver risikoen både før og etter at mottiltak er vurder der det 
er relevant. 

3.6 Akseptkriterier 
Fargen på cellene i risikomatrisen er et uttrykk for akseptkriteriene som legges til grunn. Disse kan 
variere fra sak til sak. Det er først og fremst alvorlige hendelser med potensiale for alvorlig 
personskade eller død som havner i rød risikokategori.  

3.7 Risikoreduserende tiltak 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 
skadebegrensende.  

Risikomatrisen presenteres så i en revidert form som viser vurdert risiko forutsatt at tiltak 
gjennomføres. Eventuelle forhold som fortsatt ligger med uakseptabel risiko må drøftes nærmere 
hvis planforslaget likevel skal kunne anbefales. Tiltakshaver har ansvaret for å påse at 
risikoreduserende tiltak blir gjennomført. Dersom tiltak ikke gjennomføres betyr det at restrisikoen 
aksepteres. 

3.8 Tema i ROS-analysen 
Hendelser som vurderes i analysen er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store 
konsekvenser for mennesker, miljø eller samfunn. 

Det forutsettes at planlegging, prosjektering, bygging og drift av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende 
lover og forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor i 
begrenset grad temaer som er sikret gjennom i annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i 
planbeskrivelsen. Sårbare naturområder omtales heller ikke og konsekvenser for kulturminner 
vurderes i konsekvensutredningen og belyses i planbeskrivelsen. Forurenset grunn ivaretas gjennom 
forurensningsforskriften, og inngår kun i ROS-analysen i den grad forurensingen er så massiv at det 
kan påvirke fremtidig arealbruk eller gir utfordringer med hensyn til mulig deponering. 
Luftforurensning og støyforhold anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i 
planbeskrivelsen. Disse temaene omtales derfor ikke i ROS-analysen.  
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4 Risikoforhold 

4.1 Uønskede hendelser, virkninger og tiltak  
Tabell 4-1: Sjekkliste for mulige uønskede hendelser. Det er tatt utgangspunkt i DSBs rapport GIS i 
samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Noen tilpasninger er gjort for å tilpasse sjekklisten til vegprosjektet 

NATURRISIKO  Problemstillinger:  Aktuelt? 

1. Skred/ras/ustabil grunn  
(snø, is, stein, leire, jord, fjell)  
Flom i vassdrag 
Stormflo 
Vind-/ekstremnedbør 
 

a) Utgjør risiko for ras, flom osv. så stor fare at 
arealer ikke bør bebygges?  

Det er identifisert ustabile grunnforhold og stedvis 
kvikkleire flere steder langs og i planområdet som 
influeres av en potensiell utbygging. Temaet 
vurderes videre i kapittel 5.1. 
Deler av Evjebekkveien er flomutsatt grunnet for 
smale tverrsnitt på eksisterende kulverter. 
Kulvertene planlegges byttet ut med økte 
dimensjoner som en del av tiltaket. Flomsone for 
Glomma påvirker ikke tiltaket. Øvrige flomsoner er 
kartlagt og ivaretas i prosjektet. Vurderes videre i 
kapittel 5.2. 

b) Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved 
bygging, f.eks. sikring av kjellere mot 
oversvømming?  

Flomveier er kartlagt og ivaretatt gjennom 
planforslaget. Temaet vurderes i kapittel 5.2 

c) Planlegges ny utbygging i områder der 
vegnettet er utsatt for ras eller flom, slik at 
bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder?  

Det vurderes å være liten risiko for flom og ras i 
driftsfase. Flomproblematikk vurderes i kapittel 5.2 

d) Vil ras utgjøre noen fare for planlagte 
kraftlinjer, hovedvannledninger eller annen 
ny infrastruktur? 

Ras/ områdeskred vil primært være en risiko i 
anleggsfase. Vurderes i kapittel 5.1 

2. Skog/lyngbrann  Er det fare for omliggende bebyggelse?  Ikke relevant 

3. Radon  Planlegges utbygging i områder der det har vært 
registrert høye verdier av radon i 
grunn/bygninger?  

Ikke relevant for veganlegg 

VIRKSOMHETSRISIKO    

4. Virksomheter med fare 
for brann eller 
eksplosjon  

Ved planer om utbygging i nærheten av slike 
anlegg må risiko vurderes:  
Er nyutbygging i området forsvarlig?  

Ikke relevant. 
Det er ikke storulykkebedrifter i området  

Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger 
på eksisterende anleggs mulighet for 
videreutvikling?  

Nei 

Ved etablering av ny virksomhet som utgjør 
brannrisiko:  
Er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor 
fare for brannspredning (f.eks. tett 
trehusbebyggelse)? 

Ikke relevant for planforslaget 

5. Virksomheter med fare 
for kjemikalieutslipp 
eller annen akutt 
forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?  Ikke relevant for planforslaget 

Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger 
på eksisterende virksomhet? 

Planforslaget vil ikke legge begrensninger for 
eksisterende virksomheter.  

6. Transport av farlig gods  Vurdering av risiko i forhold til utbygging nær veg, 
spesielt hvis det foreligger tilleggsrisiko som 
skredfare eller høy hyppighet av trafikkulykker.  
Spesiell vurdering i forhold til sårbare objekter 
som drikkevannsforsyning eller helseinstitusjoner. 

Planforslaget legger til rette for adskilte kjørefelt og 
planskilt kryssing for myke trafikanter. 
Trafikkmengden er ikke forventet å øke. Risikoen for 
ulykker med farlig gods reduseres ved utbygging i 
henhold til planforslaget og er innenfor hva som kan 
aksepteres. Temaet vurderes derfor ikke videre selv 
om risikoen faller inn i gul kategori. 
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7. Forurenset grunn/ 
forurensing fra utslipp 

Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra 
tidligere bruk (eks. ved planlagt endret bruk av 
tidligere industritomter)?  

Grunnforurensing er ikke kartlagt i detalj, men det 
forventes innslag av forurensing i områdene langs 
veglinjen og på steder der det har vært 
bensinstasjoner. Utslipp i anleggsfase og 
punktutslipp vurderes i kapittel 5.3 

8. Dambruddsberegninger  Hvis det bygges ut i et område som ligger innenfor 
en dambruddssone, må NVE vurdere om dammen 
må forsterkes.  

Dambrudd i Sarpefossen vil gi store konsekvenser 
for hele Nedre Glommaregionen. Risiko for dette er 
vurdert gjennom overordnet ROS for Nedre 
Glommaregionen. Dambrudd vil ikke gi konsekvens-
er for fv. 109. Borredalsdammen vest for Fv. 109 er 
regulert og er kilden til Evjebekken. Et dambrudd 
her vil kunne gi konsekvenser for både ny og 
eksisterende fv. 109. Det er ikke gjennomført 
dambruddsberegninger, men dambrudd vurderes å 
være så usannsynlig at temaet ikke drøftes videre. 
Et dambrudd vil dessuten kun gi konsekvenser for 
en liten del av veganlegget. 

9. Elektromagnetiske felt  Risiko bør vurderes dersom det planlegges 
lokalisering av bygg der mennesker oppholder seg 
over lengre tid nær slike felt  

Ikke relevant 

10. Trafikkfare  Er trafikksikkerhet vurdert? Trafikksikkerhet i anleggsfase og i driftsfase 
vurderes i kapittel 5.4 

Vil utbyggingen gi økt trafikkbelastning på 
vegstrekninger som fra før har mange 
trafikkulykker? 

Det er gjennomført framskrivninger av 
trafikkmengder i forbindelse med planarbeidet. 
Vegutbyggingen ventes ikke å gi økt trafikk. I 
anleggsfasen vil det kunne bli økt trafikk på øvrige 
hovedveger mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det 
foreligger ikke grunnlag for å vurdere om dette vil gi 
økt ulykkesrisiko på disse vegene. 

Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? Ikke aktuelt 

11. Skipsfart  Vil farleder, strømforhold, vindeksponering m.m. 
kunne få innvirkning i forhold til planer om sjønær 
utbygging. Utslipp fra farlig last, oljesøl, kollisjon 
mellom skip og bygninger eller infrastruktur 

Ikke relevant for planforslaget 

12. Spesiell fare for terror 
eller kriminalitet 

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold 
til vanlig bebyggelse og spesielt sårbare objekter, 
for eksempel barnehager 

Veganlegg vurderes ikke å være terrormål. 

13. Utrykningstid 
brannvesen 

Nye utbyggingsområder og lokalisering av 
institusjoner vurderes i forhold til krav om 
utrykningstid 

God beredskap i området. Fremkommelighet og 
utrykningstid for nødetater kan påvirkes i 
anleggsfase. Vurderes i kapittel 5.5. 
I driftsfasen vurderes planforslaget å gi tilsvarende 
eller bedre fremkommelighet og responstid. 
Vurderes derfor ikke videre for driftsfase. 

14. Utrykningstid ambulanse 

15. Vanntrykkssoner/ 
slukkevannskapasitet 

Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer om 
ny utbygging 

Tilfredsstillende for veganlegg. Omlegging opp-
rusting av eksisterende anlegg vil gjøres der det er 
behov. 

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:  

16. Natur Naturvernområder, andre viktige naturområder, 
rekreasjons- og friluftsområder 

Det er utarbeidet egne temarapporter for natur-
miljø og nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med 
konsekvensutredningen. Det vises til denne for 
informasjon om temaet. 

17. Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Sykehus, sykehjem, aldershjem/eldreboliger, 
skoler, barnehage 

I anleggsfase vil omlegging av gang- og sykkelveg-
nettet gi konsekvenser for skoleveg. Vurderes i 
kapittel 5.4 

18. Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi Det er utarbeidet egen temarapport for kultur-
verdier i forbindelse med konsekvensutredningen. 
Det vises til denne for informasjon om temaet. 

19. Viktige offentlige 
bygninger 

Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske 
funksjoner 

Planforslaget gir ikke konsekvenser for denne typen 
bygg. 
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20. Viktige 
samferdselsanlegg 

Jernbane, havn, hovedvegnett, flyplass I anleggsfasen vil utbyggingen av vegstrekningen gi 
konsekvenser for fremkommelighet på fv. 109 og 
tilstøtende vegnett. Dette omtales i kapittel 5.5.  
Ny overvannsledning planlegges lagt i rør under 
jernbanen øst for Dikeveien. Dette kan medføre 
behov for midlertidig stengning av jernbanen. 

21. El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer 
m.m. 

Det skal bygges nær høyspentlinjer på store deler av 
strekningen, og dette er pågående vurderinger. 
Netteier vil spesifisere nødvendige tiltak. Tiltaket vil 
medføre behov for flytting av master langs 
veglinjen.  
I forbindelse med anleggsarbeider vil det være risiko 
for personskade ved arbeid i nærheten av høyspent. 
Tiltak for å forhindre ulykker må spesifiseres i videre 
planlegging. Det vil være utførende entreprenør 
som har ansvar for forskriftsmessig sikkerhet for 
anleggsarbeidere i gjennomføringsfasen. Teamet 
vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

22. Tunneler, broer Finnes alternative vegforbindelser? Vegen skal i all hovedsak holdes åpen under 
bygging. Det finnes flere alternative vegforbindelser.

23. Hovednett gass Finnes alternative energikilder? Ikke relevant 

24. Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, 
grunnvann m.m. 

Det er ikke kjente brønner eller 
vannforsyningsanlegg i området. Planforslaget gir 
ikke konsekvenser for drikkevannsforsyningen i 
området. Planforslaget medfører behov for 
omlegging av vann- og avløpsteknisk infrastruktur. 

25. Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m. Planforslaget medfører behov for omlegging av 
vann- og avløpsteknisk infrastruktur. 

26. Informasjons- og kom-
munikasjonsinstalla-
sjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/Tv-sender Det tas hensyn til eksisterende infrastruktur ved 
utbygging 

 
 

Følgende tema fra sjekklisten er vurdert som aktuelle for videre analyse:  

• Punkt 1 a og d – Grunnforhold og skredfare 

• Punkt 1 a, b og c – Flom og oversvømmelser 

• Punkt 7 – Grunnforurensing og utslipp til jord og vann 

• Punkt 10 – Trafikksikkerhet 

• Punkt 13, 14 og 20 – Viktige samferdselsanlegg  

 

For disse temaene er det gjort utfyllende risikovurderinger, se analysekapittelet. 
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5 Analysedel 
I dette kapittelet gjøres en vurdering av utvalgte hendelser fra sjekklisten i tabell 4-1. Primært 
vurderes hendelser som vurderes å komme i gul eller rød risikokategori, men overvann og 
trafikkavvikling i anleggsfase og flom er også vurdert selv om disse faller inn under grønn 
risikokategori. 

 

5.1 Til punkt 1 a og d: Tema grunnforhold 

5.1.1 Dagens situasjon 

Figur 5-1 er utsnitt fra løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser/6/. Området er dominert av 
tykke havavsetninger. Vest for fv. 109 er det på store partier fjell i dagen.  

 
Figur 5-1: Løsmassekart over området. Omtrentlig avgrensning av planområdet er vist med grønt (kart hentet 
fra NGU/6/) 

Det er faresoner for områdeskred i hver ende av planområdet, se figur 5-2. Disse faresonene er 
tegnet opp og meldt inn til NVE i forbindelse med planleggingen av Intercity (ny jernbane). Det er 
ikke noen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. 
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Figur 5-2: Registrerte faresoner for områdeskred (hentet fra NVE Atlas, atlas.nve.no). 

Figur 5-3 viser områder der gjennomførte grunnundersøkelser i forbindelse med dette arbeidet har 
identifisert sprøbruddsmateriale og kvikkleire. Som det går fram av figuren er det store partier med 
sprøbruddsmateriale og kvikkleire i planområdet. Ombergområdet er  
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Figur 5-3: Oversikt over områder med sprøbruddmateriale (oransje) og kvikkleire (rød). Det er også påvist 
kvikkleire/sprøbruddmateriale ved Omberg. Dette er markert med oransje sirkel, og er mer detaljert vist i 
figuren under 

 
Figur 5-4: Område med mulig kvikkleire/sprøbruddmateriale ved Omberg/Bjørnengveien 
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Generell områdebeskrivelse 
Grunnforholdene varierer på strekningen fra områder med fjell i dagen vest for dagens fv. 109 til 
områder med leire og til dels store dybder til fjell øst for dagens veg. På store partier er leira bløt, og 
stedvis er det kvikkleire eller sprøbrudds-leire. Det vil si leire som mister det vesentligste av styrken 
ved omrøring. På noen partier er det grovere masser, blant annet sand, og det ligger stedvis 
fyllmasser ved dagens veg. Leira har generelt høyt vanninnhold, noe som indikerer at den er meget 
kompressibel.  

Råbekken 
Ved Råbekken viser grunnundersøkelsene at det stedvis er faste fyllmasser i toppen, derunder bløt 
leire. Mot sørvest er det kvikkleire i dybden fra ca. 4 m. Fjelldybden varierer generelt fra ca. 8-20 m 
under dagens terrengnivå. Det er satt ned 2 piezometere for å måle grunnvannstanden. Disse er 
montert på 5 og 10 m dybde og viser begge en grunnvannstand ca. på kote +10,0, dvs. ca. 3 m under 
dagens terreng. Utfordringen i området er utgraving i bløt leire med trafikkavvikling og omlegging av 
Evjebekken. Stabiliteten i området skal ivaretas gjennom tiltak i byggefasen. For store deler av 
Råbekken-området skal det installeres kalk-sement-peler.  

 
Figur 5-5 Oversikt over grunnforhold mellom Råbekken og Rolvsøysund 

Området fra Solheim, Bjørnengveien, Rønningen bru  

Beskrivelsen omfatter strekningen fra kulverten ved Solheim til og med Rønningen bru. Grunnunder-
søkelsene viser her svært bratt fjelloverflate. Det er i dagens fv. 109 grunt til fjell i flere borpunkter. 
På oversiden (vest) er det fjell i dagen på hele strekningen. Fjellet stuper ned, og på nedsiden (øst) er 
det boret til 50 m uten å treffe fjell i enkelte punkter. Det er svært bløt leire øst for fv. 109. Fra 
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Solheim mot Bjørnengveien går leira etter hvert over til å være kvikkleire, og denne strekker seg forbi 
Rønningen bru. Piezometere i området viser et poreovertrykk i grunnen, som tilsvarer en 
grunnvannstand stående ca. 1 m over terreng. Dette gjelder piezometere installert på østsiden av fv. 
109 ved Solheim og nord for Bjørnengveien.  

Hatteveien–Rolvsøysund 
På strekningen fra Hatteveien til Rolvsøysund viser grunnundersøkelsene nesten sammenhengende 
kvikkleire og bløt leire, men det er noe bedre i deler av skråningen ned mot Rolvsøysund. Dybdene til 
fjell varierer mellom 2 og 20 meter. Grunnvannstanden er ikke målt i dette området og vil nok også 
variere en del avhengig av hvor man er. Generelt antas det en grunnvannstand ca. 1 m under 
terreng. Stabilitetsberegninger i skråning nordover fra krysset mot Soli ved Rolvsøysund viser i 
dagens situasjon for lav sikkerhet i forhold til regelverket.  

5.1.2 Planforslaget 

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av fv. 109, bygging av nye systemer for gående og 
syklende og en rekke terrengmessige tiltak i forbindelse med dette. Som en del av prosjekterings-
arbeidet har det blitt gjennomført omfattende grunnundersøkelser for å kartlegge områder med 
potensiell risiko. Det er gjort en vurdering av risikoen for områdeskred i henhold til NVEs veileder 
1/2019/8/. Grunnundersøkelser er utført i stort omfang langs traseen for ny fv. 109 med tilhørende 
konstruksjoner. Det anses derfor ikke som nødvendig å utføre flere grunnundersøkelser i forbindelse 
med områdestabilitetsvurderingene for selve vegtraseen. I forbindelse med en overvannsgrøft fra 
fv. 109/Dikeveien og ned til Glomma, må området med skråninger nær Glomma undersøkes. Det er 
utført supplerende grunnundersøkelser ved den sørøstre delen av Bjørnengveien.  

Undersøkelsene har identifisert tre delområder med sprøbruddsmateriale eller kvikkleire og hvor 
skråningene er så bratte at disse må vurderes spesielt i forhold til områdestabilitet. Delområdene er 
ved: 

• Råbekken 
• Solheim–Bjørnengveien, inkl. området ved sørøstre del av Bjørnengveien, ned mot 

Glomma. 
• Rostad/Rolvsøysund 

 
Langs fv. 112 reguleres det motfyllinger som gir tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning. Områder 
med kvikkleire er regulert med hensynssone skredfare i plankartet. Reguleringsbestemmelsene 
stiller krav til videre geoteknisk kartlegging. Resultatene skal forelegges NVE før byggeplan for 
anlegget kan godkjennes. 

5.1.3 Beskrivelse av uønskede hendelser 

Grunnarbeider, inkludert utgravinger eller oppfyllinger i områder med kvikkleire kan føre til 
områdeskred. Erosjon i bekker og elver kan også utløse skred. Selv små tiltak som endrer stabiliteten 
i disse områdene kan føre til skred.  

Råbekken 
Det vil her kun være fare for et relativt lokalt skred med begrenset utstrekning, et evt. skred vil 
stoppe i bekken, men kan medføre oppdemming. Uten tiltak vil sannsynligheten for skred være stor, 
og det vil være stor risiko for personskade for de som jobber på anlegget. Alle skråninger i området 
er relativt lave, maksimalt ca. 7 m, et initialskred nede mot bekken vil kunne skape større skred, men 
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med begrenset bakovergripende effekt som følger av det relativt flate området med små 
høydeforskjeller. 

Solheim–Bjørnengveien 
Skred her vil medføre lokal utglidning. Ovenfor dagens fv. 109 er det berg i dagen, og skred vil 
dermed ikke ha noen bakovergripende mulighet. Sikkerheten er for lav i dagens situasjon. Uten tiltak 
vil sannsynligheten for skred være stor, og det vil være stor risiko for personskade for de som jobber 
på anlegget. En slik hendelse vil kunne gi store skader på bygg og gi stor risiko for alvorlige 
personskader på anleggsarbeidere og på trafikanter dersom fv. 109 holdes åpen for trafikk. 

Hatteveien–Rolvsøysund  
Stabilitetsberegninger i skråning nordover fra krysset mot Solli ved Rolvsøysund viser i dagens 
situasjon for lav sikkerhet i forhold til regelverket. Det er såpass store høydeforskjeller at et 
potensielt skred vil kunne ha betydelig utstrekning. Grunnarbeider i området ved Rolvsøysund kan 
utløse skred med stort skadepotensiale dersom det drar med seg deler av boligbebyggelsen.  

Ny bru over Rolvsøysund er planlagt med tilstrekkelig avstand fra eksisterende bruer til at 
grunnarbeider ikke vil gi skader på disse. 

Sprengning 
Langs vestsiden av fv. 109 er det fjell på store deler av strekningen mellom Råbekken og Hatteveien. I 
dette området vil det være behov for sprengning i forbindelse med breddeutvidelse og etablering av 
lokale adkomstveger, fortau og gang- og sykkelveg. Det er mye bebyggelse i området. Det er primært 
handel og industri øst for fylkesvegen og boliger i vest. I forbindelse med sprengning er det alltid en 
viss risiko for ulykker dersom det ikke er gjort tilstrekkelige forundersøkelser og sikringstiltak. En 
ulykke kan gi alvorlige konsekvenser for personer som oppholder seg i nærheten. Sprengning fører 
også til rystelser i grunnen. Dette kan gi skader på eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Mindre 
materielle skader er sannsynlig.  

Tabell 5-1: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden, tema grunnforhold 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak/kommentar 

1. Lokalt skred ved 
Råbekken/ 
Evjebekken 

Lav sikkerhet i deler av 
området. Kvikkleire 
under tiltaksområdet. 
Det er pågående 
erosjon, spesielt i 
Evjebekken, 
nedstrøms kryssingen 
under Evjebekkveien. 
Grunnarbeider kan 
utfordre stabiliteten 
på stedet. 

Før tiltak 
3 

(Sannsynlig 1-
10 år) 

Før tiltak 
4 

(Svært alvorlig, 
døde personer, 
system settes 
ut av drift over 
lenger tid) 

Før tiltak 
12 

Sikring av kulvert i 
anleggsperioden.  
Avlastning av 
skråningstopp og 
tilbakefylling med lette 
masser, eventuelt ved å 
slake ut skråningen og 
flytte Evjebekkveien lengre 
nord. Etter tiltak 

1 
(Lite sannsyn-
lig, sjeldnere 
enn hver 50. 

år) 

Etter tiltak 
3 

(Få, men alvor-
lige person-

skader) 
 

Etter tiltak  
3 

2. Skred/ setninger på 
bygg mellom 
Solheimveien og 
Bjørnengveien 

Lav sikkerhet i dagens 
situasjon og kvikkleire 
i store deler av 
området.  
Grunnarbeider 
kombinert med trafikk 
på fv. 109 gir risiko for 
setningsskader og 
skred. 

Før tiltak 
4 

(Meget 
sannsynlig. Vil 
forekomme) 

Før tiltak 
4 

(Svært alvorlig, 
døde personer, 
system settes 

ut av drift over 
lenger tid) 

Før tiltak 
16 

Ingen trafikk på fv. 109 på 
den utsatte delen av 
strekningen i anleggsfase.  
Terrenget avlastes og 
erstattes med lette 
masser. Nye bygg står på 
friksjonspeler og vil få 
setninger dersom det 
fylles på med vanlige 
masser. Dette må unngås.  

Etter tiltak 
1 

Etter tiltak 
3 

Etter tiltak 
3 
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Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak/kommentar 

(Lite sann-
synlig, sjeld-

nere enn hver 
50. år) 

(Få, men 
alvorlige 

personskader) 

3. Skred i forbindelse 
med grunnarbeider 
ved Rolvsøysund 

Boringer med høyt 
trykk kan utløse skred. 
Lav sikkerhet mot 
Rolvsøysund i dagens 
situasjon.  

Før tiltak 
4 

Før tiltak 
4 

(Svært alvorlig, 
døde personer 

eller mange 
alvorlig skadde) 

Før tiltak 
16 

Forsiktig boring. 
Tilfredsstillende sikkerhet 
sikres gjennom videre 
prosjektering. 

Etter tiltak  
1 

(Lite 
sannsynlig, 

sjeldnere enn 
hver 50. år) 

Etter tiltak  
4 

(Svært alvorlig, 
døde personer 

eller mange 
alvorlig skadde) 

Etter tiltak 
4 

4. Skader på 
eksisterende bruer 
over Rolvsøysund 

Grunnarbeider ved 
fundamentering av ny 
bru for fv. 109 

1 
(Lite 

sannsynlig, 
sjeldnere enn 
hver 50. år) 

1 
(Ufarlig) 

 

1 Ny bru plasseres med 
tilstrekkelig avstand fra 
eksisterende bruer. Risiko 
for skader er derfor liten 

5. Større utglidning i 
området mellom 
Hatteveien og 
Rolvsøysund 

Utilfredsstillende 
sikkerhet i grunnen. 
Grunnarbeider ved 
etablering av kulvert 
utfordrer 
områdestabiliteten 

Før tiltak 
4 

(Meget 
sannsynlig. Vil 
forekomme) 

Før tiltak 
3 

(Få, men 
alvorlige 

personskader) 
 

Før tiltak 
12 

Sikring med spunt og eller 
motfyllinger. 
Etablering av kalk-
sementpeler for 
utgravingen av kulvert 

Etter tiltak 
1 

(Lite 
sannsynlig, 

sjeldnere enn 
hver 50. år) 

Etter tiltak 
2 

(Mindre 
alvorlig. Få eller 

små 
personskader) 

Etter tiltak 
2 

6. Ulykke i 
forbindelse med 
sprengningsarbeid 
som fører til 
personskade 

Nærhet til 
boligbebyggelse og 
næring, institusjoner. 
Manglende 
informasjon til 
befolkningen i 
nærområdet. Feil ved 
gjennomføring. 
 
 

Før tiltak 
2 

(Mindre 
sannsynlig 
10- 50 år) 

Før tiltak  
4 

(Svært alvorlig, 
døde personer 

eller mange 
alvorlig skadde) 

Før tiltak  
8 

SJA-analyse i forkant av 
sprengningsarbeidene. 
Stoppe trafikken på vegen. 
Informere beboere i 
området om at sprenging 
skal gjennomføres. Dialog 
med nødetatene i forkant 
av større 
sprengningsarbeider.  

Etter tiltak  
1 

(Lite sann-
synlig, 

sjeldnere enn 
hver 50. år) 

Etter tiltak  
2 

(Mindre 
alvorlig. Få eller 

små person-
skader) 

Etter tiltak 
2 

7. Skader på bygg 
eller infrastruktur i 
forbindelse med 
sprengning 

Rystelser i grunnen på 
grunn av sprengning 
gir skader på bygg. 

3 
(Sannsynlig 1-

10 år) 

2 
 (Mindre skader 
på infrastruktur 

eller bygg) 

6 Registrering av bygg, og 
infrastruktur. Forsiktig 
sprengning. SJA-analyse i 
forkant av 
sprengningsarbeidene.   

5.1.4 Avbøtende tiltak 

Råbekken 
Den videre prosjekteringen av fv. 109 skal sikre nødvendig sikkerhet ved etablering av ny veg med 
kulverter og mulig bekkeomlegging. Det vil bli behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med 
utvidelsen. Dette kan løses med avlastning av skråningstopp og tilbakefylling med lette masser, 
eventuelt ved å slake ut skråningen og flytte Evjebekkveien lengre nord. 
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Fra Solheim til Bjørnengveien 
På store deler av strekningen er fv. 109 planlagt utvidet på østsiden av dagens fv. 109. Dette vil 
medføre betydelige fyllinger. Det er på strekningen ved Solheim kulvert etablert nye bygg på 
friksjonspeler. Disse byggene medfører at motfyllinger ikke kan etableres, og fylling med vanlige 
masser vil gi store setninger som vil kunne gi betydelige setninger på byggene. Det må derfor 
etableres kompenserte fyllinger i området. Det vil i anleggsperioden bli krevende å opprettholde 
dagens stabilitetsforhold, og større tiltak må trolig gjøres med eksempelvis kalk-sementstabilisering 
eller avlastning av skråningstopp. For å redusere risiko for utglidning anbefales det at det ikke går 
trafikk på fv. 109 på strekningen i byggeperioden da vibrasjoner fra trafikken kan bidra til å redusere 
stabiliteten i anleggsfasen. Stengning av vegen vil også redusere konsekvensene ved en eventuell 
utglidning da man unngår risiko for at trafikanter tas med dersom skråningen glir ut. Risiko for 
personskader vil være knyttet til de som jobber på anlegget. Kalking vil være nødvendig i forbindelse 
med etablering av kulvert. 

Hatteveien–Rolvsøysund 
Motfylling ved fv. 112 er regulert inn i planen. Det er setningsømfintlige masser på store deler av 
strekningen, og større fyllinger må utføres med lette masser avhengig av dybden til fjell. Kulvert ved 
Hatteveien kan trolig utføres med åpen graving dersom man har tilstrekkelige arealer til å avlaste på 
sidene og slake graveskråninger. Det må uansett om man velger åpen graving eller spunting etableres 
kalk-sementpeler for utgravingen, fordi man vil komme ned i bløt leire under en beskjeden 
tørrskorpe på ca. 1 m. Kvikkleire finnes fra ca. 5 m dybde. 

Sprengning 
Det må gjennomføres SJA-analyse i forkant av sprengningsarbeidene. Fylkesvegen må stenges for 
trafikk ved sprenging. Beboere i området må informeres om at sprenging skal gjennomføres. Det må 
være dialog med nødetatene i forkant av større sprengningsarbeider slik at de kan planlegge 
alternative ruter for utrykning ved behov. Det må gjennomføres registrering av bygg, og 
infrastruktur. Sprengning må utføres forsiktig.  

Generelt 
Områder med skredfare reguleres med hensynssone i reguleringsplankartet. Detaljering av tiltak for 
å hindre utglidninger og skred vil skje i forbindelse med byggeplanfasen da den geotekniske 
prosjekteringen finner sted.  

 

5.2 Til punkt 1 a, b og c: flom og oversvømmelser 

5.2.1 Dagens situasjon 

NVEs flomsonekart viser at områder i nær tilknytning til Glomma og nedre del av Råbekken/ 
Evjebekken er flomutsatt. I tillegg er et større område øst for fv. 109 ved Dikeveien identifisert som 
aktsomhetsområde for flom. Råbekken går delvis i rør og delvis i dagen, og ved store nedbørs-
mengder og/eller snøsmelting har det vært problemer med oppstuving av vann som har flommet 
over Evjebekkveien.  

Det finnes ikke arkiv på hvorvidt dagens veg har et overvannssystem. Befaring på området har 
avdekket svært få sluk og kummer i og langs vegen. Det er derfor grunn til å tro at vegen ikke er 
drenert med lukket system og at dagens overvannshåndtering baserer seg på infiltrasjon til grunn. 
Det er ikke kjent at det har vært problemer knyttet til problemer med flom på vegen i dag, men diket 
i Dikeveien har begrenset kapasitet. 
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Figur 5-6: Flomsoner og aktsomhetsområde for 200-års flom. Fv. 109 er markert med svart strek. Hentet fra 
NVE/7/ 

5.2.2 Planforslaget 

Det skal bygges ny firefelts veg med midtdeler samt sykkelveg med fortau hovedsakelig på vestsiden 
av vegen. Det planlegges å bygge et lukket overvannssystem mellom Råbekken og Hatteveien og 
delvis åpent overvannsystem mellom Hatteveien og Rolvsøysund. For gang- og sykkelvegene 
tilstrebes det å benytte et åpent overvannssystem. Overvann fra området mellom Østfoldhallen og 
Råbekken føres mot Råbekken. I dette området foreslås det dessuten å avskjære kommunale 
overvannsledninger med utløp til diket i Dikeveien, for å avlaste dette. Mellom Østfoldhallen og 
Bjørnengveien er det utfordrende å føre vann til de store resipientene med selvfall. Det foreslås 
derfor å anlegge en ny grøft/rør som føres til Glomma. Mellom Bjørnengveien og Hatteveien foreslås 
det lukket drenering, med utslipp til kommunal overvannsledning. Fra den siste delstrekningen 
planlegges det å føre overvann til Glomma i åpen/lukket grøft. 

Som del av tiltaket legges det til rette for å gjøre utbedringer av Evjebekken. Eksisterende rør for 
vann i bekken skal byttes ut med rør med større dimensjoner. Tiltakene vil redusere risikoen for flom 
i Evjebekkveien og på tilstøtende arealer. Underganger/kulverter under fv. 109 vil fungere som flom-
veg i situasjoner med store nedbørsmengder. Evjebekkveien vil også fungere som flomveg ved 
ekstremvær. 

Følgende returperioder for nedbør vil bli benyttet ved dimensjonering av overvannssystemene. Det 
er tatt utgangspunkt i at vegen har omkjøringsmulighet: 

• Rister, sluk overvannsledning, terrenggrøfter – langs vegen: 50 år 
• Kulvert, innløp, utløp, nedføringsrenne – på tvers av vegen: 100 år 
• Sikring av nye eller justerte elve- eller bekkeløp: 100 år 
• Overvannsdimensjonering for sekundærveger: 25 år  
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Tabell 5-2: Returperioder/ gjentaksintervall (Vegdirektoratet) 

 
Flom i Glomma 

Planlagt vegtiltak er ikke utsatt for flom i Glomma. 

5.2.3 Beskrivelse av uønskede hendelser 

Ekstremvær med store nedbørsmengder vil kunne påvirke fremkommeligheten på fv. 109, men 
vegen er ikke spesielt flomutsatt, og planforslaget legger til rette for en bedre overvannsløsning enn 
dagens. Overvannshåndteringen er dimensjonert i henhold til gjeldende retningslinjer, og 
sannsynligheten for flom som fører til stenging på hovedvegnettet er lav. En stenging vil gi redusert 
fremkommelighet i en kort periode, men sannsynligvis ikke noe mer alvorlig enn det. På sideveger og 
på deler av gang- og sykkelvegnettet som fungerer som flomveg, vil sannsynligheten for hendelser 
med stengning eller redusert fremkommelighet være noe større, men konsekvensen vil være liten. 
Samlet sett vurderes risiko knyttet til flom å være lav. 

Tabell 5-3: Oversikt over uønskede hendelser, tema flom 

Nr. Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsekvens  Risiko Tiltak 

8. Overvannsflom og 
eller flom i 
Evjebekken 
medfører behov 
for stengning av fv. 
109  

Store nedbørs-
mengder/ snø-

smelting 

2  
(Mindre 

sannsynlig 10- 50 
år) 

1  
(Ufarlig, ingen 
personskader, 
systemer kan 
midlertidig bli 
satt ut av drift) 

2 Flomveger er kartlagt og 
tatt hensyn til i plan-
forslaget. Generell 
oppgradering av over-
vannssystemer vil gjøres 
som del av tiltaket. 
Utbedringer langs Evje-
bekken og ny overvanns-
grøft mot Glomma vil gi 
redusert risiko sammen-
lignet med i dag. Ny 
overvannsledning/ grøft 
ved Bjørnengveien vil også 
avlaste diket i Dikeveien. 

9. Overvannsflom 
som medfører 
behov for stenging 
av gang- og 
sykkelvegnettet 

Store nedbørs-
mengder/ snø-

smelting 

3 (Sannsynlig 1-10 
år) 

1  
(Ufarlig, ingen 
personskader, 
systemer kan 
midlertidig bli 
satt ut av drift) 

3  

10. Større flom i 
Glomma gir skader 
på fv. 109 

Store nedbørs-
mengder/ snø-

smelting 

1 
(Lite sannsynlig, 

sjeldnere enn 
hver 50. år) 

1  
(Ufarlig, ingen 
personskader, 
systemer kan 
midlertidig bli 
satt ut av drift) 

1 Konstruksjoner langs og i 
Visterflo prosjekteres med 
hensyn til flom. 
 

5.2.4 Avbøtende tiltak 

Detaljering av tiltak vil komme i byggeplan. Oppfølging av tiltak som ligger til grunn for 
reguleringsplan gir tilstrekkelig sikkerhet mot flom. 
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5.3 Til punkt 7: Grunnforurensing og utslipp til jord og vann 

5.3.1 Dagens situasjon 

Det er /har vært flere bensinstasjoner i området. Erfaringsmessig fører dette til grunnforurensning. 
Oljetanker tilhørende privatboliger kan også ha medført forurensning, samt at fjerning av disse må 
gjøres på en slik måte at olje ikke spres til omgivelsene. Det må antas at massene langs dagens veg er 
moderat forurenset som en følge av biltrafikk.  

5.3.2 Planforslaget / behov for videre arbeid 

Lokal rensing og fordrøyning av overvann er prosjektert. I dette ligger f.eks. oppbygging av grøfter 
som renser overvann og å planlegge gode løsninger slik av overvann har tilfredsstillende vannkvalitet 
før det slippes ut i resipient. I forbindelse med byggeplan må det utarbeides en tiltaksplan for 
håndtering av grunnforurensing. Tiltaksplanen skal gjelde hele planområdet, og det må foretas 
supplerende prøvetaking. Den supplerende prøvetakingen vil gjøre det mulig å beregne mengden 
forurensede masser. 

I forbindelse med anleggsfasen kan det bli aktuelt å samle vann fra byggegrop og rense dette før 
utslipp til resipient. En egen søknad om utslippstillatelse for anlegget må utarbeides. Denne skal 
godkjennes av klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren. 

5.3.3 Beskrivelse av uønskede hendelser 

I forbindelse med anleggsarbeidene kan det oppstå uønskede hendelser knyttet til utslipp fra 
anleggsmaskiner. Slike hendelser kan gi betydelig miljøskade dersom utslippene får spre seg til 
sårbare områder. Et større utslipp vurderes allikevel som lite sannsynlig gitt at entreprenør følger 
gjeldende lovverk og at ytre miljøplan følges opp.  

På hovedveger transporteres alle former for kjemikalier i store og små mengder som kan medføre 
skadelige effekter ved utslipp til vassdrag og grunn (f.eks. via tankbilvelt). Konsekvensene av akutte 
utslipp vil avhenge av forholdene på stedet, utforming av drenssystem og grunnforhold.  

I driftsfasen er det større punktutslipp ved for eksempel tankbilvelt som har potensiale for å gi større 
miljøskader. Et større utslipp ved Visterflo er identifisert som mulig uønsket hendelse. Langs Visterflo 
og på Nesøya er det kantsoner definert som lokalt viktige i miljødirektoratets naturbase/9/. Visterflo 
og Glomma er robuste resipienter, men punktutslipp kan gi betydelig miljøskade med 1-3 års 
restaureringstid. Sannsynligheten for en slik hendelse vurderes som svært liten. 

Tabell 5-4: Oversikt over uønskede hendelser innenfor tema utslipp og grunnforurensing 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak 

11. Større utslipp fra 
anleggsmaskiner 
under 
anleggsarbeidene 

Uhell/ 
lekkasje 

2 

(Mindre 
sannsynlig 10- 

50 år) 

2 

(Betydelig miljø-
skade, restaure-
ringstid 1-3 år) 

4 Tiltak vil beskrives i ytre 
miljøplan som skal følges i 
byggefase. 

12. Større 
punktutslipp ved 
Visterflo 

Trafikkulykke 
med 
tankbilvelt 

1 
(Lite sannsynlig, 

sjeldnere enn 
hver 50. år) 

2  

(Betydelig miljø-
skade, restaure-
ringstid 1-3 år) 

2 Det er ikke planlagt tiltak for 
oppsamling av punktutslipp. 
Lokal beredskap er viktig. 
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5.3.4 Avbøtende tiltak 

Anleggsfase 
Det må stilles krav til at entreprenør har gode rutiner slik at anleggsaktiviteten ikke medfører 
skadelig forurensning fra maskiner og innsatsfaktorer i arbeidet. Håndtering av farlige stoffer, 
løsemidler, olje og liknende skal foregå på en forsvarlig måte for å hindre søl og spill. Videre må det 
stilles krav til gravearbeider og massehåndtering slik at vannkvaliteten i lokale bekker ikke forringes 
som en følge av avrenning fra løsmasser.  

Eventuelt forurensede masser innen anleggsområdet skal håndteres forskriftsmessige etter 
gjeldende regelverk (forurensningsforskriftens kapittel 2). 

Det kan også stilles krav til entreprenør, f.eks. at oljen som benyttes på maskiner skal være biologisk 
nedbrytbar og skal ha lav toksisitet i vann og krav om bruk av en viss andel biodiesel.  

Driftsfase 
Det er ikke tenkt å legge opp til spesielle tiltak for eventuelle større punktutslipp, som for eksempel 
tankbilvelt, men for å begrense skader er det viktig at det finnes en god lokal beredskap i form av 
absorbent, lenser, pumpeutstyr etc. For å begrense forurensing fra vegen i driftsfase er jevnlig 
vedlikehold av grøfter og sandfang viktig slik at renseeffekten ikke avtar.  

 

5.4 Til punkt 10: Trafikksikkerhet 

5.4.1 Dagens situasjon 

Vegstandard og trafikk 
Fv. 109 Rolvsøyveien har fire felt fra Hassingen i Fredrikstad til krysset fv. 109 x Evjebekkveien. Alle 
kryss på denne strekningen er rundkjøringer. Videre fram til Rolvsøysund har vegen to kjørefelt og en 
blanding av vikepliktsregulerte T-kryss og rundkjøringer. Strekningen har ingen kollektivprioritering.  

Det er ensidig gang- og sykkelveganlegg i varierende standard. Fotgjengerkryssing skjer planskilt, med 
unntak av fotgjengerfelt ved Råbekken, ved Solheim og ved Rønningen. Det er mange steder enkelt å 
krysse vegen utenfor oppmerkete felt. Fv. 109 har en fartsgrense på 60 km/t.  

Data hentet fra Vegkart.no viser en ÅDT på fv. 109 på ca. 24000 kjøretøy per døgn (kjt/d) mellom 
Råbekken og Bjørnengveien. Mellom Bjørnengveien og Rolvsøysund har fv. 109 en ÅDT på ca. 23000 
kjt/d. Tallene gjelder for 2021, og kan være noe påvirket av Covid-19 pandemien.  

Trafikksikkerhet 
I perioden 2014 – 2021 er det på strekningen fra Evjebekken til Rolvsøysund registrert 39 
trafikkulykker med personskade på fv. 109. 21 av ulykkene har skjedd i 2014 eller 2015. Det er ikke 
registrert trafikkulykker i 2021 på fv. 109. I tillegg er det registrert 2 trafikkulykker på fv. 112 og 9 på 
det kommunale vegnettet parallelt med fv. 109. På grunn av regler knyttet til personvern foreligger 
det ikke opplysninger om skadegrad i ulykkene, eller hvor mange personer som er skadet.  
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Tabell 5-5: Trafikkulykker på fv. 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i tidsrommet 2014-2021 fordelt på 
uhellstype  

Uhellstype Fv. 109 
Andre uhell 3 
Ulykker med kjøretøy i samme retning 20 
Ulykker med kjøretøy i motsatt retning 4 
Kryssulykker 11 
Fotgjengerulykker 1 
Utforkjøringsulykker 0 
Sum 39 

 

Figur 5-7 viser hvordan ulykkene fordeler seg langs fv. 109. Det er registrert 10 ulykker på 
strekningen mellom krysset med fv. 112 og krysset med Hatteveien. Videre er det en ansamling av 
ulykker ved Rønningen bussholdeplass, samt i rundkjøringen med Bjørnengveien og i krysset med 
Råkollveien. De øvrige ulykkene har fordelt seg ut over strekningen.  

Nesten halvparten av ulykkene er påkjøring bakfra-ulykker. I tillegg har det vært 11 kryssulykker. 
Totalt er det registrert 1 fotgjengerulykke og 3 sykkelulykker på fv. 109. MC eller moped har vært 
involvert i 9 trafikkulykker. 

 
Figur 5-7: Lokalisering av ulykker langs fv. 109 i perioden 2014–2021 (kilde: Vegkart.no) 

Skoleveger 
Alle skolene i nærområdet ligger på vestsiden av fv. 109. Barn som bor mellom fv. 109 og Glomma 
må derfor krysse fv. 109 og Dikeveien på veg til og fra skolen. Kryssing av fylkesvegen skjer både 
planskilt og i plan. Kryssing av Dikeveien skjer i plan. 
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5.4.2 Planforslaget 

Driftsfase 
Trafikkløsningene som ligger til grunn for planforslaget er beskrevet i kapittel 2. Planforslaget legger 
opp til adskilte kjørefelt, planskilte krysninger for myke trafikanter og en generell oppgradering av 
vegsystemet. Trafikksikkerheten på strekningen vil forbedres som følge av utbyggingen, og risikoen 
for møteulykker vil så godt som bli eliminert.  

Anleggsfase 
Bygging av ny veg skal pågå parallelt med at fv. 109 skal holdes åpen for trafikk. Dette vil medføre 
behov for midlertidige løsninger for bilister og gående og syklende. Det er mange skoler og 
barnehager i nærområdet rundt fv. 109: 

• Haugeåsen ungdomsskole 
• Haugeløkka barnehage 
• Hauge skole 
• Omberg familiebarnehage 
• Rolvsøy barnehage 
• Rekustad skole 
• Steinerskolen i Fredrikstad 
• Haugetun Folkehøyskole 
• Seiersborg videregående skole 

I tillegg til skoler og barnehager er det en kirke, butikker, verksteder, kontorer og øvrige arbeids-
plasser som genererer fotgjengertrafikk. Målpunktene ligger på begge sider av fv. 109, og muligheten 
for kryssing av anleggsområdet i byggefasen må opprettholdes. Det planlegges å holde de fleste 
krysningspunktene åpne i anleggsfasen, men enkelte vil periodevis være stengt. Inngjerding av 
anleggsområdet forhindrer krysning utenfor angitte steder. Bussholdeplasser er planlagt flyttet til 
Dikeveien og Råkollveien, og det anbefales ikke å ha bussholdeplasser innenfor anleggsområdet.  

Endelig planer for anleggsgjennomføring vil bli utarbeidet av entreprenøren som skal bygge ut 
vegstrekningen.  

5.4.3 Beskrivelse av uønskede hendelser i anleggsfase 

Anleggsfasen vil gi kunne gi økt risiko for en rekke ulike typer trafikkulykker. Generelt sett vil det 
kunne være økt risiko for trafikkulykker som involverer gående og syklende i perioder med endret 
kjøremønster og vegomlegging. Spesielt vil risikoen kunne øke dersom midlertidige krysningspunkter 
eller alternative traseer for gående og syklende legges slik at brukerne velger ikke å benytte seg av 
dem.  

Dikeveien vil kunne få økt trafikk sammenlignet med i dag. Dette vil kunne gi utfordringer når skole-
barn skal krysse vegen. Det er ikke sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom området, og 
risikoen for trafikkulykker vil øke uten tiltak. Påkjørsler av gående eller syklende vil kunne gi alvorlig 
skadeomfang. 

Anleggsarbeid tett på veg med mye trafikk utgjør også en risiko. Utforkjøringer, anleggsarbeidere 
som kommer inn i vegbanen eller utilstrekkelig sikring av anleggsplass vil kunne gi ulykkesrisiko med 
potensielt alvorlig skade. Ved å holde anleggsområdet adskilt fra trafikk ved bruk av omkjøringsveger 
og/eller envegstrafikk på fv. 109 i byggefase vil sannsynligheten for ulykker reduseres betraktelig. 
Forskriftsmessig sikring av anleggsområdet forutsettes. 
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Omlegging av kjøremønster kan gi en uoversiktlig og krevende trafikksituasjon i anleggsfasen. Dette 
vil kunne øke risikoen for kollisjon mellom biler. Det vurderes at det vil være sannsynlig at slike 
ulykker skjer , men lav hastighet vil bidra til at skadeomfanget vil være mindre alvorlig.  

I forbindelse med anleggsarbeidene vil det være mye anleggs- og massetransport som skal inn og ut 
på omkjøringsveger, sideveger og på fv. 109. Dette kan gi økt risiko for kollisjoner med ordinær 
trafikk og påkjørsler av gående og syklende dersom gang- og sykkeltraseer krysses av 
anleggstrafikken. Ulykker der biler er involvert vil sannsynligvis ha relativt lavt skadepotensiale på 
grunn av lav hastighet, men påkjørsel av myke trafikanter kan være alvorlig. 

Anleggstransport som krysser gang- og sykkelveg har erfaringsmessig medført stor risiko for alvorlige 
ulykker.  

Tabell 5-6: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden, tema trafikkulykker 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsek-
vens  

Risiko Tiltak 

13. Påkjørsel av 
gående eller 
syklende i 
anleggsfase (Ikke 
anleggstransport) 

Uoversiktlig 
trafikkbilde, 
mangelfull skilting 
og/ eller 
manglende 
krysningspunkter 

Før tiltak:  
3  

(Sannsynlig 1-
10 år) 

Før tiltak:  
3 

(Få, men 
alvorlige 

per-
sonskader) 

Før tiltak 
9 

Det er utarbeidet foreløpige planer 
for anleggsgjennomføring som sikrer 
ivaretakelse av alle viktige 
krysningspunkter for gående og 
syklende. Det er også lagt planer for 
alternative traseer for gang- og 
sykkeltrafikk. Det planlegges dessuten 
fysiske skiller mellom gang- og 
sykkelvegtrafikk og biltrafikk i 
anleggsfase. Skilting og informasjon i 
anleggsfase vil være viktig. Spesielt 
må det sikres tilfredsstillende kom-
munikasjon mot skoler i området.  
Det bør iverksettes ekstra tiltak for 
skolebarn i perioder der kryssing er 
vanskelig. For eksempel ved stengning 
av Hauge gangbru eller Svane kulvert. 
Spesielle tiltak bør iverksettes i 
Dikeveien som får økt trafikk og som 
må krysses i plan av mange skolebarn. 
Lysregulering, bruk av skolepatruljer 
mv. kan være risikoreduserende tiltak. 

Etter tiltak 
2 

(Mindre 
sannsynlig 
10- 50 år) 

Etter tiltak 
3 

(Få, men 
alvorlige 

per-
sonskader) 

Etter 
tiltak 

6 

14. Påkjørsel av 
anleggsarbeidere 

Bil kjører ut eller 
anleggsarbeider 
kommer ut i 
vegen.  

 2 
(Mindre 

sannsynlig 
10-50 år) 

 

2 
(Mindre 

alvorlig. Få 
eller små 

per-
sonskader) 

4  

15. Kollisjon mellom 
biler i forbindelse 
med omlagte 
kjøremønster 

Uoppmerksomhet
, dårlig skilting, 
uoversiktlig 
kjøremønster 

3 
(Sannsynlig 1-

10 år) 

2 
(Mindre 
alvorlig. Få 
eller små 
person-
skader) 

6 Redusert hastighet. Adskilte 
kjøreretninger. God skilting og 
informasjon til bilistene. 
Etablere belysning. 

16. Kollisjon mellom 
anleggstransport 
og bil i anleggsfase 

Uoppmerksomhet 
fra kjørende på 
omkjøringsveg 
eller kjører av 
massetransport. 
Uoversiktlig 
vegsystem i 
anleggsfase.  
 

Før tiltak:  
2 

(Mindre 
sannsynlig 
10-50 år) 

Før tiltak:  
2 

(Mindre 
alvorlig. Få 
eller små 

per-
sonskader) 

Før tiltak 
4 

Etablering av minirundkjøringer der 
massetransporten kommer inn på 
veg. Redusert hastighet og 
hastighetsreduserende tiltak i 
anleggsfase.  
Lysregulering. 
 
 1 

(Lite 
sannsynlig, 

sjeldnere enn 
hvert 50. år) 

2 
(Mindre 

alvorlig. Få 
eller små 

Etter 
tiltak 

2 



Reguleringsplaner for fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no
Risiko- og sårbarhetsanalyse for fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund 5 Analysedel 

 

Side 30 av 37 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsek-
vens  

Risiko Tiltak 

person-
skader) 

17. Påkjørsel av myke 
trafikanter ved 
anleggs-/masse-
transport  

Massetransport 
krysser gang- og 
sykkelveg. 
Uoversiktlig 
trafikkbilde. 
Uoppmerksomhet
. 

Før tiltak: 
2 

(Mindre 
sannsynlig 1-

10 år) 

 

Før tiltak: 
 4 

(Svært 
alvorlig, 

døde per-
soner eller 

mange 
alvorlig 
skadde) 

Før tiltak 
8 

Kryssing av gang og sykkelveger bør 
unngås. 
Gang og sykkelveg utenfor området. 
Unngå kjøring av masser i tider på 
døgnet der det er mange barn i 
området. 

Etter tiltak: 1 
(Lite sann-

synlig, sjeld-
nere enn 

hvert 50. år) 

Etter tiltak: 
4 

(Svært 
alvorlig) 

Etter 
tiltak  

4 

5.4.4 Avbøtende tiltak 

Den endelige faseplanleggingen for anleggsgjennomføring vil bli gjort av entreprenør. For å redusere 
ulykkesrisikoen er det flere ting som må følges opp i dette arbeidet. 

Et generelt prinsipp blir at nye gangkulverter eller nye gangbruer må stå ferdige før eksisterende 
rives for utvidelse av kjøreveg. Dette er bl.a.: 

• Gangkulvert ved Evjebekkveien 
• Fotgjengerundergang i Hans Nilsen Hauges gate forlengelse 
• Fotgjengerundergang sør for rundkjøring med Dikeveien 
• Fotgjengerundergang nord for Bjørnengveien 
• Fotgjengerovergang ved Myrsnipeveien 

Der gangveger fram til undergangene kommer nær anleggsområdet må disse lokalt legges om, sikres 
midlertidig med tett skjerm/rekkverk eller gangtunnel/gangcontainer. 

Fotgjengertrafikk langs fv. 109 må flyttes til parallelle sideveger. Det er vurdert som svært uheldig å 
føre fotgjengere gjennom anleggsområde på grunn av støy, støv og sikkerhet. På østsiden av fv. 109 
ligger Dikeveien som et foretrukket alternativ. Det er fortau eller separat gang- og sykkelveg på store 
deler av Dikeveien. Dette bør suppleres til et komplett sammenhengende tilbud på hele strekningen 
fra Bjørnengveien til Evjebekkveien. 

På vestsiden av fv. 109 ligger Råkollveien og Hatteveien hvor det er sammenhengende fortau eller 
separat gang- og sykkelveg på store deler av strekningen. På to delstrekninger i Råkollveien mangler 
det fortau. Det er mellom Moserabben og Rønningveien og mellom Haugeåsen ungdomsskole og fv. 
109. Nærmere fv. 109 går det også mange små boligveger med liten trafikk og uten fortau, 
eksempelvis Steinliveien. Disse kan også tas i bruk som alternative fotgjengertraséer for kortere 
perioder. Det er vurdert til at det ikke er behov for utbedringstiltak for å lede fotgjengere til disse 
vegene. 

Grunnet høydeforskjell mellom fv. 109 og Råkollveien vil Dikeveien trolig bli foretrukket som rute av 
de fleste fotgjengere. Begge alternativer bør holdes åpne. 

For å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med kryssing av Dikeveien, kan flere ulike tiltak være 
aktuelle. Belysning, skolepatruljer, midlertidige alternativer for planskilt krysning, lysregulering mv. 
bør vurderes.  
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Det vil være mye anleggstrafikk i forbindelse med utbyggingen. Massetransport bør føres inn på veg 
slik at det gir minst mulig konflikt med øvrig trafikk og slik at risiko for kryssulykker reduseres. 
Etablering av minirundkjøringer kan redusere risiko. I den grad det er mulig bør man unngå 
massetransport langs skoleveger i forbindelse med skolestart og skoleslutt. Anleggstransport bør ikke 
krysse gang- og sykkelveger dersom det er mulig å unngå. 

5.4.5 Beskrivelse av uønskede hendelser i driftsfasen 

Statens vegvesen gjennomførte sommeren 2017 en trafikksikkerhetsrevisjon av de prosjekterte 
løsningene som ligger til grunn for reguleringsplanen. Det ble identifisert flere mindre alvorlige avvik 
fra vegnormalene, men alle disse er rettet opp. Generelt sett vurderes det at et veganlegg som er 
prosjektert i henhold til gjeldende vegnormaler vil få tilfredsstillende trafikksikkerhet. Trafikkulykker 
med personskade vil allikevel oppstå med jevne mellomrom, men det vurderes å være en akseptert 
risiko.  

Tabell 5-7: Oversikt over uønskede hendelser i driftsfasen, tema trafikkulykker 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak 

18. Påkjørsel av 
fotgjengere  

Fotgjengere krysser fv. 
109 utenfor angitte 
krysningspunkt 
Ikke tosidig anlegg for 
g/s-veg 

2 
(Mindre 

sannsynlig 
10-50 år) 

 

3 
(Få, men 
alvorlige 

personskader) 

6 Etablering av gode, 
oversiktlige 
krysningspunkter som 
inviterer til bruk. 
Etablering av fysiske 
barrierer som hindrer 
muligheten for kryssing i 
plan.  

19. Ulykke med 
personskade grunnet 
kollisjon med kjøretøy 
i motsatt retning 

Bilist velger feil 
kjørebane ut av 
rundkjøring eller 
krysser midtrabatt 

2 
(Mindre 

sannsynlig 
10-50 år) 

3 
(Få, men 
alvorlige 

personskader) 

6 God linjeføring inn mot 
rundkjøring 

 

5.4.6 Avbøtende tiltak 

Det planlagte veganlegget er prosjektert i henhold til gjeldende regelverk, og det er ikke avvik som er 
av betydning for trafikksikkerheten. Det bør i den videre planleggingen rettes fokus mot å sikre 
trygge og lett tilgjengelige krysningspunkter for gående. På steder der det er fare for at gående vil 
krysse utenfor angitte krysningspunkt kan en vurdere gjerde i midtrabatt eller plassering av 
støyskjerm slik at kryssing blir umulig. 

 

5.5 Til punkt 13, 14 og 20: Viktige samferdselsanlegg 

5.5.1 Dagens situasjon 

Dagens vegnett har forsinkelser og kapasitetsproblemer på enkelte strekninger. Rundkjøring ved 
Evjebekkveien har for dårlig kapasitet for trafikk til næringsarealene og Dikeveien. Tofelts veg videre 
langs Råkollen får kødannelser på grunn av avkjørsler og kryss ved Råkollveien, samt kapasitets-
problemer i rundkjøringen ved Østfoldhallen. 
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I retning Sarpsborg oppstår det kø fra Rønningen bussholdeplass og tilbake til rundkjøringen ved 
Østfoldhallen i morgenrushet (mellom kl. 07:30 og 08:00). Om ettermiddagen oppstår det kø fra 
Bjørnengveien tilbake til Østfoldhallen og mot Evjebekkveien (mellom kl. 15:00 og 16:30). Dette 
medfører at flere kjører Råkollveien frem til Hatteveien, noe som medfører mer trafikk i 
rundkjøringen, som igjen gir kø tilbake fra Hatteveien til Bjørnengveien. 

I retning Fredrikstad er det også kødannelser i krysset fv. 109 x fv. 112 som bygger seg opp bakover 
mot Greåker og Kirkebyveien i Sarpsborg kommune (mellom kl. 07.30 og 08.15). I 
ettermiddagsrushet oppstår omtrent de samme køene som om morgenen. Køen starter ca. fra kl. 
15.15 og varer frem til ca. kl. 16.30-16.45) 

Mellom Fredrikstad og Sarpsborg går kollektivtrafikken i hovedsak med buss. Fv. 109 har i dag det 
beste kollektivtilbudet i regionen. I rushtiden opplever kollektivtrafikken forsinkelse, mens det er god 
fremkommelighet for kollektivtrafikken utenom rush.  

5.5.2 Planforslaget 

Driftsfase 
Ny fv. 109 vil ha god fremkommelighet på strekningen. Vegen er planlagt med to kjørefelt i hver 
retning på store deler av strekningen, og det er fysisk midtdeler. I retning Fredrikstad er det 
imidlertid kun ett kjørefelt fra Hatteveien og nesten frem til rundkjøringen ved Østfoldhallen (ca. 
1460 m). Tilsvarende er det kun ett kjørefelt i retning Sarpsborg på deler av strekningen mellom 
Hatteveien og fv. 112 (ca. 200 m). Hvorvidt det er 3 eller 4 felt er basert på resultater fra 
trafikkberegningene. I de fleste rundkjøringene er det to felt inn og ut av rundkjøringen for å få bedre 
avvikling gjennom kryssene. 

Anleggsfase 
Planforslaget legger opp til en utvidelse av eksisterende veg og en omlegging og oppgradering av 
eksisterende gang- og sykkelvegnett. I forbindelse med anleggsgjennomføring vil det være behov for 
midlertidig omlegging av trafikksystemet som vil gi konsekvenser for fremkommeligheten og for 
trafikksikkerheten.  

Anleggsområdet kan deles i tre prinsipielt forskjellige delparseller vurdert ut fra kompleksitet med 
hensyn til konflikt under anleggsgjennomføringen.  

• Delparsell 1 starter ved Råbekken og går til Bjørnengveien. For delparsell 1 er det en mulig 
omkjøringsveg utenom anleggsområdet. Her legges det opp til omkjøring utenom anlegget 
for trafikkretning mot Sarpsborg i Dikeveien.  

• Delparsell 2 går fra Bjørnengveien til Kirkeveien. På denne strekningen er det ikke gode 
parallelle veger egnet for omkjøring. 

• Delparsell 3 går fra Kirkeveien til parsellslutt ved Glomma. Her skal fv. 109 bygges nord for 
Nes, nesten helt uten konflikter med trafikk på dagens fv. 109. Dette er den enkleste 
parsellen. 

 
I området ved Bjørnengveien er det problemer med geoteknisk stabilitet. Anleggsgjennomføringen i 
dette området vil være umulig eller svært utfordrende å gjennomføre med trafikk på dagens fv. 109.  

Strekningen er vurdert som for lang til å avvikle all trafikk tovegs på ett kjørefelt med signalregulering 
uten store forsinkelser. Ett eller begge kjørefelt må da legges om.  
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Et forslag er at dagens trafikk kan legges om via ny fv. 109 fra Østfoldhallen via midlertidig kobling til 
Dikeveien og videre frem til ny fv. 109 ved Bjørnengveien.  

5.5.3 Beskrivelse av uønskede hendelser i anleggsfasen 

Anleggsgjennomføringen vil gi trafikale forsinkelser på fv. 109. Konsekvensene av forsinkelsene er 
først og fremst at person- og varetransport vil ta mer tid enn i dag. Dette er først og fremst et 
praktisk problem, og konsekvensen er liten sett i et ROS-perspektiv. Risikoen vurderes derfor som 
liten.  

Omkjøringsveger og kø vil kunne medføre økt reisetid for nødetatene. Det er vanskelig å tallfeste 
eventuelle forsinkelser dette vil gi i forbindelse med utrykning, og det er vanskelig å bedømme 
konsekvensen av dette da risikoen for hendelser i nærområdet i anleggsfasen også er vanskelig å 
tallfeste. For politi og brannvesen vil en forsinkelse på noen minutter gi mindre alvorlige 
konsekvenser, men for ambulanse kan ett minutt fra eller til være forskjellen mellom liv og død. Det 
vurderes at en mindre forsinkelse under utrykning kan medføre alvorlig person- eller miljøskade. 

Tabell 5-8: Konsekvenser for trafikkavvikling og beredskap i anleggsfase 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak 

20. Større trafikale 
forsinkelser på 
hovedvegnettet 

Omlegging og 
midlertidig 
stenging av fv. 
109 fører til kø på 
omkjøringsvegene 

4  
(Meget 

sannsynlig. Vil 
forekomme) 

1 
(Ufarlig) 

4 God skilting til alternative 
kjøreruter- Informasjon i forkant 
ved omlegging av vegsystemet. 
Oppfordre befolkning til å benytte 
alternativ transport. 

21. Større 
forsinkelser når 
nødetatene skal 
nå målpunkter i 
områder med 
tilknytning til fv. 
109 fører til at 
krav til 
responstid ikke 
ivaretas. 

 

Deler av fv. 109 er 
stengt, adkomst-
veger til fv. 109 er 
stengt. Stor 
trafikk på under-
dimensjonerte 
omkjøringsveger 
gir redusert 
fremkommelighet 
i nødssituasjoner. 

Før tiltak 
4 

(Meget 
sannsynlig. Vil 
forekomme) 

Før tiltak 
4 

(Døde personer 
eller mange 

alvorlige 
skadde.) 

 

Før tiltak 

16 

Nødetatene må holdes informert 
om omlegging av kjøremønster. 
Ved stenging av Råkollveien må 
nødetatene sikres nøkkel til evt. 
bom. I forbindelse med 
byggeplanfase må det være 
gjennomført trafikkberegninger, og 
det må dokumenteres at 
nødetatenes responstid kan være 
tilfredsstillende i anleggsfasen. 

Anleggsområdene bør ikke være 
for lange. Plassering av 
ambulansebiler bør vurderes for å 
sikre tilfredsstillende responstid. 
Beredskapsetater må involveres i 
videre planlegging av 
anleggsgjennomføringen, og det 
må sikres at informasjon om 
anleggsgjennomføringen når 
nødetatene i byggefase. 

Etter tiltak 
2 

(Mindre 
sannsynlig 10- 

50 år) 

Etter tiltak 
3 

(Alvorlig. Få, 
men alvorlige 

personskader ) 

Etter 
tiltak 

6 

 

5.5.4 Avbøtende tiltak 

Faseplaneleggingen må ta hensyn til gjennomføring slik at det blir minst mulig konflikt i anleggsfasen. 
Det bør velges et utbyggingsmønster som gir minst mulig avviklingsproblemer. I forbindelse med 
byggeplanfasen må det gjennomføres trafikkberegninger for å kartlegge de trafikale konsekvensene 
av anleggsgjennomføringen, og det må dokumenteres tilfredsstillende responstid i anleggsperioden. 
Entreprenør og Viken fylkeskommune må involvere nødetatene i faseplanleggingen for å finne 
tilfredsstillende løsninger. 
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Øvrige tiltak som bør vurderes for å redusere risiko: 

• Anleggsområdene bør ikke være for lange. 
• Øke tilgjengelighet for bergingsbiler i anleggsfasen for å gi kortere responstid.  
• Gode løsninger for kollektiv i byggeperioden. Noen av bussrutene kan gå i Råkollveien 

(ekspressbusser). 
• Nødetatene må holdes informert om omlegging av kjøremønster. Ved stenging av 

Råkollveien må nødetatene sikres nøkkel til bom.  
• Plassering av ambulansebiler bør vurderes for å sikre tilfredsstillende responstid. 
• Informere beredskapsetatene om endringer i kjøremønster, perioder med mye sprengning 

mv. 

5.5.5 Uønskede hendelser i driftsfasen 

I driftsfasen forventes fremkommelighet for nødetater å være bedre eller tilsvarende enn i dag.  

Brannstasjoner og politistasjoner er lokalisert i Sarpsborg og Fredrikstad. Ambulanse er utstasjonert 
ved Sykehuset Østfold (Kalnes). Det er antatt at ambulanse har mellom 850 og 900 turer mellom 
Fredrikstad og Kalnes i året. Aksen fv. 109 til E6 er den viktigste strekningen ved uttrykning. For politi 
og brannvesen er det ikke oppgitt tall for antall uttrykninger som benytter fv. 109. 

For driftsfasen er det gjennomført trafikkberegninger for å avdekke hvor det vil oppstå køer, og hvor 
lange disse vil bli. Der beregningene viser kø, er det foreslått kollektivfelt for å sikre god 
fremkommelighet for kollektivtrafikken. Lengden på kollektivfeltene er lenger enn hva 
trafikkberegningene viser vil være maksimal kølengde. Det vil si at utrykningskjøretøy i 
utgangspunktet ikke vil oppleve kø på strekningene med kun ett kjørefelt i en retning. Det er også 
lagt inn ekstra kjørefelt inn og ut av rundkjøringene for å sikre god avvikling gjennom kryssene. I 
driftsfasen forventes det derfor at fremkommelighet for nødetater vil være bedre enn i dagens 
situasjon, hvor nødetatene må ta hensyn til møtende trafikk. 

Ved enkelte tilfeller, som f.eks. ved trafikkulykker eller bilstans, vil det kunne oppstå situasjoner hvor 
køen strekker seg tilbake til de områdene hvor det kun er ett kjørefelt i en retning. På strekningene 
med ett kjørefelt i en retning er det planlagt ikke-avvisende kantstein og utflating/forsterkning av 
sideterreng, slik at det er mulig for kjøretøy å kjøre på sideterrenget. Der det er rekkverk er det 
planlagt utvidelse av skulder. Dette gjør at utrykningskjøretøy kan komme forbi køen.  

Fv. 109 vil få midtdeler på hele strekningen, noe som gjør at sannsynligheten for trafikkulykker blir 
redusert, og da spesielt møteulykker som oftest gir de mest alvorlige skadene hvor det vil være 
behov for å stenge vegen. De ulykkene som mest sannsynlig vil skje er påkjøring bakfra ulykker, hvor 
det ofte er mulig å fjerne kjøretøyene relativt raskt.  

Brannvesenet har gitt innspill på at det er viktig å komme til fra to sider i området ved Stabburet. I 
rundkjøringen ved Råbekkveien er det derfor lagt inn forsterkning av underlaget slik at 
utrykningskjøretøy kan kjøre inn i Råbekkveien fra ytre felt i rundkjøringen. Dette vil forbedre 
fremkommeligheten ved en eventuell utrykning til dette området. 

Fremkommelighet for nødetater vurderes ikke videre i detalj.
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6 Usikkerhet ved analysen 
Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette 
skyldes flere forhold: 

For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens, 
eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten 
vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen 
det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for 
vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i 
byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette 
klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt 
over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser som 
man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 
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7 Oppsummering og anbefaling 
I tabellen under er mulige uønskete hendelser summert opp i en risikomatrise.  

Tabell 7-1: Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser før mottiltak er vurdert 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 20  5 2, 3, 21 

Sannsynlig 9 7, 15 13 1 

Mindre sannsynlig 8 11, 14, 16 18, 19  6, 17 

Lite sannsynlig 4, 10 12   

 
For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette gjelder 
temaene:  

• Grunnforhold – punkt nr. 1-7. 

• Trafikksikkerhet– punkt nr. 13-17. 

• Viktige samferdselsanlegg – punkt nr. 20-21. 

 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

Tabell 7-2: Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser gitt at mottiltak iverksettes 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 20    

Sannsynlig 9 7, 13, 15   

Mindre sannsynlig 8 11, 14 18, 19, 21  

Lite sannsynlig 4, 10 5, 6, 12, 16 1, 2 3, 17 

 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall 
uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt nivå. Spesielt er det 
viktig å rette fokus mot trafikksikkerhetstiltak i anleggsfasen, sikre tilfredsstillende fremkommelighet 
for nødetatene i anleggsfasen og iverksette tiltak for å forhindre utglidninger og ras i områder der 
grunnforholdene er dårlige. Nødetatene må involveres i det videre arbeidet med utforming av 
faseplaner for anleggsgjennomføring, og det må sikres god kommunikasjon mellom byggherre, 
utførende entreprenør og nødetatene.  
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