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SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan 
for fv. 109 Rolvsøysund–Alvim i Sarpsborg kommune. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre 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. 

Analysen viser at det er totalt fem hendelser som havner i rød risikokategori, dvs. at mottiltak er nødvendig for at 
risikoen forbundet med planforslaget skal ansees som akseptabel. Hendelsene er knyttet opp til dårlig 
områdestabilitet, trafikksikkerhet i anleggsperioden, og til fremkommelighet for nødetater i anleggsperioden. 

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

Ufarlig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Meget sannsynlig (4) 3, 22, 24 25 
Sannsynlig (3)  12, 18, 19 2, 6, 17  
Mindre sannsynlig (2)  1, 20, 21 5 
Lite sannsynlig (1)  4 

 

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. 

Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser gitt at mottiltak iverksettes 
 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Meget sannsynlig (4) 3, 22  
Sannsynlig (3)   
Mindre sannsynlig (2) 24 6, 12, 18, 19 17, 25  
Lite sannsynlig (1)  1, 2, 5 20, 21 4 
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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 
Kommuneplan for Sarpsborg 2015-2026 

Det er gjennomført en overordnet ROS-analyse som del av arbeidet med kommuneplanen (ref. /i/). 
Følgende tema som er relevante for planforslaget er vurdert i den overordnede ROS-analysen: 

• Risiko for dambrudd i Sarpsfossen og Sølvstufossen 
• Skred 
• Flom i vassdrag 
• Stor vegtrafikkulykke  

For temaene skred, jernbaneulykke og stor trafikkulykke er risikoen vurdert som uakseptabel med 
behov for risikoreduserende tiltak. Det er utarbeidet egne temakart for flom og grunnforhold.  

Kommuneplan for Sarpsborg 2021-2033 

Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2021-2033 ble sendt på offentlig høring i januar-februar 2021. 
Endringer i høringsutkastet lå ute på høring i juni, med høringsfrist september 2021. Arealdelen 
forventes vedtatt i løpet av vinteren 2022. 

Planprogrammet 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. I den forbindelse er det utarbeidet planprogram 
(ref. /ii/). 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 
• Avrenning/forurensning i anleggsfasen 
• Arbeid ved kryssing av Rolvsøysund 
• 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. 
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2 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget er beskrevet i detalj i ref. /iii/. Under følger et utdrag. 

2.1 Planomfang 
Parsellen strekker seg fra kommunegrensa midt i Rolvsøysund til rundkjøringen vest for Amfi Borg 
ved Alvim. 

Fra Rolvsøysund til Nye Tindlundvei er det planlagt utvidelse til 4 felt. Videre mot Alvim beholdes 
fv. 109 slik den er i dag. Det er planlagt kun enkle tiltak på gang- og sykkelvegnettet.  Det gjøres ikke 
tiltak på fv. 109 eller i kryssene mellom Nye Tindlundvei og Alvim, med unntak av lysregulering ved 
Ordfører Karlsens vei. 

Planen omfatter i hovedsak arealer som blir berørt av det nye veganlegget. Planen omfatter 
nødvendige areal for overvannshåndtering ved vegen samt samlegrøfter og kulverter med utløp til 
kommunale anlegg og til Glomma. Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av kommunale 
anlegg for VA og elektrisitetsforsyning. På grunn av vanskelige geotekniske forhold i nærheten av 
planområdet blir det noen steder behov for stabiliserende tiltak i grunnen utenfor selve tiltaket. 
Planen omfatter også varige og midlertidige arealbeslag knyttet til utbygging, trafikkavvikling i 
byggeperioden, riggområder og øvrig areal til anleggsgjennomføringen. 

 

2.2 Utbygging 
Ved gjennomgang av planløsningen er parsellen delt inn i følgende delstrekninger. 

• Rolvsøysund–Nye Tindlundvei 
• Nye Tindlundvei–Hannestadåsen 
• Hannestadåsen-Alvim 
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2.2.1 Rolvsøysund–Nye Tindlundvei 

 

 
Figur 2-1: Illustrasjonsplan Rolvsøysund–Nye Tindlundvei 

 
Rolvsøysund bru er planlagt 35-40 m nord for dagens bru (Gamle Rolvsøysund bru) og blir en ren 
kjørebru. Gamle Rolvsøysund bru er fundamentert på svevepæler, og arbeidene med ny bru må skje i 
en viss avstand fra denne for at brua ikke skal miste stabilitet. Gamle Rolvsøysund bru blir ny gang- 
og sykkelbru. Den gamle brua er bredere enn sykkelveg med fortau, og restarealene på brua ønskes 
brukt som park- og oppholdsarealer, f.eks. fiskeplass. 

Det nye krysset mellom fylkesvegen og Greåkerveien/ Opstadveien ligger noe lenger vest og høyere 
enn det gjør i dag. Krysset er utformet som en trearmet rundkjøring med filterfelt for kollektivtrafikk i 
retning Sarpsborg. Opstadveien er gjennomgående inn mot krysset siden denne vegen har størst 
trafikk. Greåkerveien opprettholdes under den nye brua. 

Fylkesvegen senkes ved 109-senteret for å gi bedre forbindelse mellom bussholdeplasser og 
butikksenteret og for å redusere barrierevirkningen av vegene. 

I østre ende av sentrum er brua over Grålumveien fjernet, og det er planlagt rundkjøring i krysset 
mellom fylkesveg 109 og Grålumveien. Krysset ligger ca. 3 m lavere enn dagens bru i samme område. 

Mellom de to rundkjøringene som markerer sentrum av Greåker er midtrabatten utvidet til fire 
meter for å få en mer markant grønn deler i veganlegget. I området mellom bussholdeplassene må 
det etableres gjerde for å hindre at fotgjengere krysser vegen i plan. Siderabattene er også utvidet 
gjennom sentrum for å gi plass til ramper ned mot undergang og doble bussholdeplasser (mange 
skolelever og flere busser til samme tid) med lehus og sykkelparkering. 

Sykkelveg med fortau kommer inn mot sentrumsområdet på dagens bru og krysser under 
fylkesvegen øst for krysset med Opstadveien. Videre mot Yven følger den nordsiden av fylkesvegen. 
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Sykkelvegen krysser under Grålumveien øst i sentrum. Sør for fylkesvegen ligger en langsgående 
gang- og sykkelveg med mulighet for framtidig utvidelse og separering av trafikken. Det er fire 
kryssingsmuligheter under fylkesvegen i sentrumsområdet.  

Ved Tindlund skole ligger det en ballbane, og på motsatt side av fylkesvegen er det bygget nye 
omsorgsboliger. Krysset ved Nye Tindlundvei opprettholdes som et T-kryss, men lysreguleres. Det er 
planlagt gjennomgående kollektivfelt i krysset. Sykkelveg med fortau føres under Nye Tindlundvei i 
kulvert. Eksisterende kulvert under fv. 109 øst for krysset og eksisterende bussholdeplasser 
beholdes.   

2.2.2 Nye Tindlundvei–Hannestadåsen  

 
Figur 2-2: Illustrasjonsplan Nye Tindlundvei–Hannestadåsen 

Fra Nye Tindlundvei og til Kirkebyveien ligger sykkelveg med fortau i samme trase som dagens gang- 
og sykkelveg. Kirkebyveien krysses via dagens kulvertløsning, og sykkelvegen smalnes inn til dagens 
gang- og sykkelveganlegg langs Hannestadåsen. Ved Fredheimveien erstattes eksisterende gangbru 
av en ny. 

2.2.3 Hannestadåsen–Alvim 

 
Figur 2-3: Illustrasjonsplan Hannestadåsen–Alvim 
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Øst for Hannestadåsen videreføres sykkelveg med fortau langs Fjellhøyveien til Ordfører Karlsens vei 
som krysses i plan. Ved Yven føres sykkelveg med fortau videre langs sørsiden av Yvenåsen og over 
jordet fram til kulvert under fv. 109 ved Alvim. 

Det må bygges en overvannsledning langs Elvebakken mot Glomma. Ledningen vil i de øverste 
områdene følge et daldrag der det ligger en del andre ledninger. Daldraget skal fylles opp for å gi 
bedre stabilitet mot boligområdene på begge sider, og ledningen kan legges i fyllingen. 

Vegvann som kommer øst for høydebrekket ved Yven føres ned til Alvimdammen. 

 

2.3 Vegstandard og utforming 
Standard på ny veg fra Nye Tindlundvei til Rolvsøysund skal fastsettes ut fra prognoser for trafikk på 
vegnettet 20 år etter åpning og ut fra kravene i håndbok N100. I dette prosjektet ligger et krav om 
nullvekst i biltrafikken til grunn for standardvalg. Som grunnlag for beregninger på parsellen 
Rolvsøysund–Alvim ligger en ÅDT på ca. 20 000 med en tungtrafikkandel på 8 % i 2015. Vegen skal 
være avkjørselsfri. Skiltet fartsgrense blir 60/70 km/t. På strekningen Rolvsøysund–Grålumveien 
planlegges vegen med fire kjørefelt og midtdeler, hvorav  to felt for kollektivtrafikk. Mellom 
Grålumveien og Nye Tindlundvei er det tre kjørefelt: to felt i retning Fredrikstad og ett felt i retning 
Sarpsborg. Det er midtdeler på hele strekningen. Vegen skal være avkjørselsfri. Øst for Nye 
Tindlundvei beholdes fv. 109 slik den er i dag (to felt med svingefelt i kryssene, ikke midtdeler). 

2.3.1 Kryss 

Kapasitetsberegning av kryss skjer på grunnlag av timetrafikk. Tellinger utført høsten 2014 og 2021 
danner grunnlag for beregningene. Dimensjonerende kjøretøy er Vogntog / Modulvogntog. Krav til 
sikt og geometrisk utforming skal være iht. håndbok V121. 

2.3.2 Gang- og sykkelveg 

Håndbok N100 ligger til grunn for standardkrav for gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau. 
Fylkesvegen planlegges med en langsgående sykkelveg med fortau i bredde 6,5 meter inkl. skulder på 
strekningen Rolvsøysund- Kirkebyveien. Av dette skal 2,5 meter være fortau og 3,5 meter være 
sykkelfelt. Dette gir en sykkelveg med svært god kapasitet.  

Fra Fjellhøyveien til Alvim planlegges en langsgående sykkelveg med fortau i bredde 5,5 meter inkl. 
skulder. Andre gang- og sykkelveger skal bygges med bredde 3,5 meter inkl. skulder. 

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 undergang/kulvert skal planlegges med ramper med 
største stigning 5 %. Utenfor sentrumsområder åpner vegnormalene for inntil 7 % stigning. 

Bruer over fv. 109 skal ha frihøyde på 4,9 meter under konstruksjonen. Underganger skal ha 
frihøydekrav på 3,1 meter. 

2.3.3 Kollektivtrafikk 

Kollektivtrafikk på fv. 109 vil være buss.  

Bussholdeplassene skal etableres med busslomme. Det skal tas utgangspunkt i hvor holdeplassene 
ligger i dag. Ved bussholdeplassene skal det være universelt tilrettelagt planskilt kryssing for 
fotgjengere og syklister. I tillegg skal rampene suppleres med snarveger og trapper. Langsgående 
støyskjermer, høydeforskjeller og murer vil gjøre det vanskelig å krysse fv. 109 annet enn ved 
tilrettelagte krysningspunkt. 
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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 konsekvenser 
skade 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 
fastsettelse av hensynssoner og reguleringsbestemmelser. Analysen er gjennomført etter metodikk i 
tidligere veileder fra DSB, og det er valgt å videreføre dette ved revisjon av ROS-analysen. 

 

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

 

3.2 Tema i ROS-analysen (avgrensning) 
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, ref. /iii/.  

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.  

 

3.3 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. Se 
referanser i rapporten for detaljer. 

Analysen er gjennomført i to omganger. Først i forbindelse med reguleringsplan for utbygging av fire 
felt på hele strekningen (full skala utbyggingsalternativ). Da ble det gjennomført et arbeidsseminar 
der fagfolk og kommune og beredskapsetater vurderte grunnlaget i felleskap på et ROS-seminar. 
ROS-seminar ble holdt 12. juni 2018 hos SVRØ i Moss (Skoggata 19).  

Det er etter offentlig høring av første reguleringsplanforslag, gjort endringer i utforming av 
planforslaget. Denne ROS-analysen omhandler det reviderte planforslaget (nedskalert 
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utbyggingsforslag). 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. 

 

3.4 Sannsynlighet (hyppighet) 
Vurdering av sannsynligheten – eller hyppigheten – 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. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert under. 

Tabell 3-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe. 

Begrep Vekt Beskrivelse og returperiode 

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

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

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

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

 

3.5 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. 

 

3.6 Risiko 
Ved å kombinere sannsynlighet og konsekvens forbundet med ulike hendelser gir dette tilsammen 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 
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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 (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16
Sannsynlig (3) 3 6 9 12
Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8
Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4

 

3.7 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.  

 

3.8 Risikoreduserende tiltak 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger (vektet risiko ≥ 8), krever tiltak. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende 
(sannsynlighetsreduserende) eller skadebegrensende (konsekvensreduserende). Forslag til tiltak er 
nevnt i høyre kolonne i sjekklisten i kapittel 2. 

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. 

I vurderingen av risikoreduserende tiltak skal tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
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4 Risikoforhold – generell sjekkliste 
Tabell 4-1 viser en generell sjekkliste og relevants for gjeldende planforslag. Det er tatt utgangspunkt 
i DSBs rapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Noen tilpasninger er gjort for å tilpasse 
sjekklisten til vegprosjektet. Tema markert med blå bakgrunn vurderes nærmere i analysedelen 
(kapittel 5). De resterende temaene er vurdert å medføre relativt lav risiko og vurderes derfor ikke 
nærmere. 

Tabell 4-1: Generell sjekkliste for tema og problemstillinger.  

TEMA Problemstillinger:  Tema for detaljert vurdering? 

NATURRISIKO  

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?  

 

Ja. Det er identifisert ustabile grunnforhold og kvikkleire 
flere steder langs planområdet og i området som 
influeres av en potensiell utbygging. Vurderes under 
grunnforhold i kapittel 5.1. 
Grunnforholdene på Yven er  dårlig, men det er 
akseptabelt å bygge gang- og sykkelanlegg. 
Flomsone for Glomma påvirker ikke tiltaket. Flomsoner 
er kartlagt og ivaretas i prosjektet. Vurderes videre i 
kapittel 5.1. 

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

Ja. Flomveger er kartlagt og ivaretatt gjennom 
planforslaget. Teamet 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?  

Ja. Det vurderes å være liten risiko forbundet med flom 
og ras i driftsfase.  Flomproblematikk vurderes i kapittel 
5.2 

d) Vil ras utgjør noe fare for planlagte 
kraftlinjer, hovedvannledninger eller 
annen ny infrastruktur? 

Ja. 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 

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. Nærmeste storulykkebedrift er Nordic 
Paper på Greåker. Hensynsonen til anlegget er ikke i 
konflikt med planforslaget.  

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

Ja. Planforslaget legger beslag på et større areal enn 
dagens anlegg.  

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. 

5. Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller 
annen akutt forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?  Ikke relevant. 

Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende virksomhet?

Nei. Planforslaget vil ikke legge begrensninger for 
eksisterende virksomheter.  
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TEMA Problemstillinger:  Tema for detaljert vurdering? 

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.  

LNG til Nordic Paper via veg. Også flere andre foretak 
inne på NP sitt område (usikkert omfang av 
transporten). 
Det er generelt flere virksomheter som sender og mottar 
farlig gods, samt annet gods som kan være farlig (høy 
brannenergi) 
Planforslaget legger til rette for adskilte kjørefelt og 
planfri 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.  

7. Forurenset grunn/ 
forurensing fra utslipp 

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

Ja. Grunnforurensing er ikke kartlagt i detalj, men det 
forventes innslag av forurensing i områdene langs 
veglinjen og der det har vært bensinstasjon (Greåker). 
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 er vurdert å gi begrensede konsekvenser for 
fv. 109. 

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

Ikke relevant for vegutbygging. 

10. Trafikkfare  Er trafikksikkerhet vurdert? Ja. Trafikksikkerhet i anleggsfase og i driftsfase vurderes i 
kapittel Error! Reference source not found.. 
Driftsfase: planforslaget legger til rette for adskilte 
kjørefelt og planfri kryssing for myke trafikanter. 
Trafikkmengden er ikke forventet å øke. 
Trafikksikkerheten ansees derfor å være lik eller bedre 
enn i dag og vurderes derfor ikke videre. 

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

Ja. 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. 

Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 

Nei. Jernbane vil krysse fv. 109 (bru over veg, krysnings-
punkt ikke endelig bestemt). Dagens spor langs fv. 109 
skal fjernes. 

11. Skipsfart og båttrafikk  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 

Ja. Det planlegges ny bro over Rolvsøysund. Dette vil 
medføre begrensninger for skips/båttrafikk i 
anleggsperioden. Dette vurderes videre i kapittel 5.5. 
Dagens bru blir stående og benyttes til gang- og 
sykkelveg. I driftsfasen ansees ikke ny bru å medføre 
noen vesentlig endring (til det verre) for båttrafikken 
gjennom Rolvsøysund. 

12. Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

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

Nei. Veganlegg vurderes ikke å være et spesielt utsatt 
terrormål. 

13. Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av 
institusjoner vurderes i forhold til krav om 
utrykningstid 

Ja. God beredskap og responstid i området i dag. 
Fremkomstmuligheter og utrykningstid for nødetater 
kan påvirkes i anleggsfase. Vurderes i kapittel 5.6. 
I driftsfasen vurderes planforslaget å gi tilsvarende eller 
bedre fremkommelighet og responstid. Vurderes derfor 
ikke videre. 

14. Utrykningstid ambulanse 
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TEMA Problemstillinger:  Tema for detaljert vurdering? 

15. Vanntrykkssoner/ 
slukkevannskapasitet 

Slukkevannskapasitet må vurderes ved 
planer om ny utbygging 

Vurdert som tilfredsstillende for veganlegg i driftsfasen. 
Omlegging opprusting av eksisterende anlegg vil gjøres 
der det er behov. 
I anleggsfasen vil vann-nett legges om. Dersom noe 
uforutsett kan dette gjøre til midlertidig dårlig trykk/ikke 
tilfredsstillende kapasitet. Spesielt viktig mtp sårbare 
brannobjekter (sykehjem, skoler o.l.). Vurderes i kapittel 
0. 

SÅRBARE OBJEKTER 

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

Det er utarbeidet egne temarapporter for naturmiljø og 
nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med 
konsekvensutredningen. Det vises til disse rapportene 
for informasjon om temaet. Anbefalinger og 
konklusjoner fra disse rapportene må hensyntas både 
ifm. prosjekteringen og i anleggsperioden. 

17. Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Sykehus, sykehjem, 
aldershjem/eldreboliger, skoler, barnehage 

Ja. Eplehagen bofelleskap for personer med demens 
(Nye Tindlundsvei 7). Demente kan reagere kraftig på 
høyt lydnivå.  
I tillegg finnes flere skoler der elever typisk krysser 
planområdet på veg til og fra skole. Også flere 
barnehager, men her ferdes barn typisk i følge med 
voksne. 
Først og fremst anleggsfase som vil ha innvirkning på 
nevnte institusjoner pga. omlegging av gang- og 
sykkelvegnettet. Vurderes i kapittel 0. 
I driftsfasen vurderes situasjonen som lik eller bedre. 
Vurderes derfor ikke videre. 

18. Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi Det er utarbeidet egen temarapport for kulturverdier i 
forbindelse med konsekvensutredningen. Det vises til 
denne for informasjon om temaet. Anbefalinger og 
konklusjoner fra denne rapporten må hensyntas både 
ifm. prosjekteringen og i anleggsperioden. 

19. Viktige offentlige 
bygninger 

Administrasjonsbygg, bygg for viktige 
tekniske funksjoner 

Ja. Vannrenseanlegg (Alvim Renseanlegg, 
Fredrikstadveien 71).  
Get-bygget på Greåker. 
Se punkt 25 under om avløp. 
Tilfluktsrom ved Grålumveien bru er ikke i bruk 

20. Viktige samferdselsanlegg Jernbane, havn, hovedvegnett, flyplass I anleggsfasen vil utbyggingen av vegstrekningen gi 
konsekvenser for fremkommelighet på fv. 109 og 
tilstøtende vegnett.  

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

Det skal bygges nær høyspent i på 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 i forbindelse med 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.  
Trafo ved Greåker skal flyttes. Hafslund skal legge om 
kabel i grunn på Greåker. 
Vettabekkveien. Trafo og/eller overgang fra luft til kabel 
i grunn. 
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TEMA Problemstillinger:  Tema for detaljert vurdering? 

22. Tunneler, bruer Finnes alternative vegforbindelser? Ja. Det planlegges ny bro over Rolvsøysund. Dette vil 
medføre begrensninger for skips/båttrafikk i an-
leggsperioden. Dette vurderes videre i kapittel 5.5. 
Dagens bru blir stående og benyttes til gang- og 
sykkelveg. I driftsfasen ansees ikke ny bru å medføre 
noen vesentlig endring (til det verre) for båttrafikken 
gjennom Rolvsøysund. 
Ellers inkluderer planforslaget: 
- Fjerning av eksisterende bru på Greåker 
- Flere bruer for gang- og sykkelveg skal fjernes/bygges 
om, eller etableres. 
- Flere kulverter 
Vegen skal i all hovedsak holdes åpen under bygging. Det 
er flere alternative vegforbindelser. 
Planforslaget inkluderer ingen tunneler. 

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. 
Kjølevannledning fra Tunevannet til Nordic Paper krysser 
fv. 109. Denne må tas hensyn til i den videre 
planleggingen. 

25. Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
m.m. 

Ja. Vannrenseanlegg (Alvim Renseanlegg, Fredrik-
stadveien 71). Planforslaget medfører behov for 
omlegging av vann- og avløpsteknisk infrastruktur. Det 
planlegges med nye utslippspunkt til Glomma for 
overvann.  
Pumpestasjon i undergang ved Greåker. Dagens 
pumpestasjon skal rives og ny etableres.  
Vurderes videre i kapittel 5.2. 

26. Informasjons- og 
kommunikasjons-
installasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/Tv-
sender 

Det er i dag en GET-sentral ved Greåker. Selve sentralen 
blir stående, mens alt rundt blir revet. Det tas hensyn til 
eksisterende infrastruktur ved utbygging. 
Telesentral i Tamburveien (Greåker). Kabler kan berøres 
og må tas hensyn til. 

 

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

Naturrisiko 

• Punkt 1 a og d – Grunnforhold og skredfare (kap. 5.1) 
• Punkt 1 a, b og c – Flom og oversvømmelser (kap. 5.2 

Virksomhetsrisiko 

• Punkt 7 – Grunnforurensing og utslipp til jord og vann (kap. 5.3) 
• Punkt 10 – Trafikksikkerhet (kap. 5.4) 
• Punkt 11 – Skipsfart og båttrafikk (kap. 5.5) 
• Punkt 13 og 14 – Utrykningstid nødetater (kap. 5.6) 

Sårbare objekter 

• Punkt 17 – Helse- og omsorgsinstitusjoner (kap. 0) 
• Punkt 19 – Viktige offentlige bygninger (kap. 5.2) 
• Punkt 22 – Tunneler og broer (kap. 5.5) 
• Punkt 25 – Avløp (kap. 5.2) 

For disse temaene er det gjort utfyllende risikovurderinger, se kapittel 5. 
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5 Analysedel 
I dette kapittelet gjøres en vurdering av utvalgte hendelser fra sjekklisten i kapittel 4. Primært 
fokuseres det på hendelser som vurderes å komme i gul eller rød risikokategori. 

 

5.1 Grunnforhold og skredfare (punkt 1a og 1d)  

5.1.1 Dagens situasjon 

Grunnforholdene varierer på strekningen fra områder med fjell i dagen til områder med leire og til 
dels store dybder til fjell. På store partier er leira bløt, og stedvis er det kvikkleire eller 
sprøbruddsleire. På noen partier er det grovere masser, blant annet sand, og det ligger stedvis 
fyllmasser ved dagens veg. I områder med fjell er det ingen spesielle geotekniske utfordringer. 

Rolvsøysund 
Boringene i Rolvsøysund viser fjelldybder fra 10 m til 127 m. Fjelldybden er generelt økende fra vest 
mot øst. På vestsiden av Rolvsøysund er det bløt leire, med kvikkleire og sprøbruddsleire i flere 
punkter. Mot østsiden av Rolvsøysund blir massene grovere, bestående av leire, silt og sand. 

Greåker 
Det er påvist områder med kvikkleire/sprøbruddsleire på Greåker, men det er så flatt at et skred ikke 
kan utløses. 

Tindlund 
Boringene viser varierende fjelldybder, fra fjell i dagen like nord for fv. 109 mellom Grålumveien og 
Gamle Tindlundvei, til over 35 m til fjell på det meste langs fv. 109 sydvest for Tindlund 
ungdomsskole. Det er bløt til middels fast leire i området, med kvikkleire og sprøbruddsleire på store 
partier. 

Ved Nye Tindlundvei er fjelldybden i borpunktene fra 16 m til 29 m. En prøveserie like nord for 
krysset viser bløt til middels fast leire, ikke kvikkleire/ sprøbruddsleire. Poretrykket målt her tilsier en 
grunnvannstand omtrent i terrengnivå. 

Ved Fredheimveien er det fjell i dagen langs fv. 109. Boringer der hvor den nye gangbrua kommer 
viser inntil 14,7 m til fjell. Det er bløt til middels fast sprøbruddsleire sør for fv. 109. 

Kirkebyveien 
Det er i dette området fjelldybder fra 4,5 m vest for brua/kulverten, til 21,5 m sydøst for 
brua/kulverten. Prøveseriene i området viser bløt til middels fast leire, kvikkleire og sprøbruddsleire. 
Det er i området fylt opp ca. 4 m på det meste fra opprinnelig terreng for dagens fv. 109. 

Yven 
Boringene viser varierende fjelldybder, fra 5 m til opp mot 50 m. Det er på store partier kvikkleire og 
sprøbruddsleire, se Figur 5-1. Geotekniske undersøkelser viser at det er dårlig områdestabilitet i 
enkelte områder langs eksisterende fv. 109 ved Yven.  
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Figur 5-1: Omtrentlig utstrekning av kvikkleire (rødt) og sprøbruddsleire (oransje) ved Yven 

Alvim 
På Alvim viser grunnundersøkelsene fjelldybder fra ca. 2 m i enkelte steder langs jernbanen til 45 m 
på det meste ved Alvim renseanlegg og 55 m på jordet vest for fv. 109. Det er bløt til middels fast 
leire, og kvikkleire og sprøbruddsleire på store partier. 

5.1.2 Planforslaget 

I henhold til NVEs regelverk tillates det kun prosentvis forbedring ved avlastning eller motfylling. 

Rolvsøysund bru er planlagt 35-40 m nord for Gamle Rolvsøysund bru. Gammel bru er fundamentert 
på svevepæler (friksjonspeler), og arbeidene med ny bru må skje i en viss avstand fra denne for at 
brua ikke skal miste stabilitet.  

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

Sprengning 
Det er fjell i dagen flere steder langs fv. 109 i Sarpsborg.  

Det er mye boligbebyggelse i området. 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.  
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5.1.3 Uønskede hendelser 

Tabell 5-1: Uønskede hendelser i både driftsfasen og anleggsfasen, grunnforhold og skredfare. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

1 Skade eller kollaps av 
bru over Rolvsøysund 
(ny og eksisterende 
bru). 

Grunnarbeider som 
utfordrer stabiliteten 
Aktiviteten kan 
forverre stabiliteten til 
eksisterende bru. 

Før tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 

Før tiltak 
3 Alvorlig 

Før tiltak 
6 

Avstand mellom ny og 
gammel bru slik at 
arbeidene ikke vil berøre 
gammel bru. 
Kontroll og oppfølging 
under anleggsperioden 
viktig (gjelder alle 
hendelser, spesielt der det 
er kvikkleire). 
Tiltakshaver stiller krav til 
kompetanse til 
entreprenør. 

Etter tiltak 
1 Lite 

sannsynlig 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak 

2 

2 Greåker og Tindlund- 
lokal glidning ved 
kulverter og 
rundkjøringer.  

Grunnarbeider som 
utfordrer stabiliteten. 

Før tiltak 
3 Sannsynlig 

Før tiltak 
3 Alvorlig 

Før tiltak 
9 

Masseutskiftning med 
lette masser og kalking. 
Videre prosjektering 
faseplaner. 
Kontroll og oppfølging 
under anleggsperioden 
viktig. 

Etter tiltak 
1 Lite 

sannsynlig 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak 

2 

3 Setningsskade bygg.  Grunnvannsenkning 
ved kulvert 
Oppstadveien, 109-
senteret, Nye Tindlund 
vei. 
 

4 Meget 
sannsynlig 

1 Ufarlig 4 Flere dype grøfter 
planlegges. 
Liten fare for personskader 
som følge av 
setningsskader. Kan ha 
økonomiske konsekvenser 
for bygg. 
Gjennomføre 
tilstandsvurdering av bygg 
i forkant. 

4 Områdeskred i 
forbindelse med 
etablering av gang- og 
sykkelveg ved Yven.  

Lav sikkerhet og stort 
utløpsområde. 
Grunnarbeider 
Sprengingsarbeid  

1 Lite 
sannsynlig 

4 Svært alvorlig 4 Tiltaket ligger i 
tiltakskategori 1 og er 
vurdert til ikke å redusere 
dagens sikkerhet i 
området. I henhold til 
NVEs veileder kan derfor 
tiltaket bygges . 

5 Ulykke med skade på 
3. person i forbindelse 
med sprengnings-
arbeider (kun relevant 
for anleggsperioden) 
 
 

Dårlig informasjon til 
befolkningen i 
nærområdet.  
Feil ved 
gjennomføring.  
Mangelfull 
planlegging. 

Før tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 

Før tiltak 
4 Svært alvorlig 

Før tiltak 
8 

SHA-analyse i forkant av 
sprengningsarbeidene. 
Stoppe trafikken på vegen. 
Informere beboere i 
området om at sprenging 
skal gjennomføres mv.  

Etter tiltak 
1 Lite 

sannsynlig 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak  

2 

6 Skader på bygg eller 
infrastruktur i 
forbindelse med 
sprengning.  
(kun relevant for 
anleggsperioden) 

Rystelser i grunnen gir 
mindre skader på bygg 
under sprengning. 
 

Før tiltak 
3 Sannsynlig 

Før tiltak 
3 Alvorlig 

Før tiltak 
9 

Registrering av boligene i 
forkant av 
sprengningsarbeider 
Beskrive forsiktig 
sprengning.  
SHA-analyse i forkant av 
sprengningsarbeidene. 
Sikkerhetsvakt jernbane. 
Rystelsesmålinger. 
Ha god beredskap for 
hurtig rydding av veg  

Etter tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 
 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak 

4 
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5.2 Flom, oversvømmelser og avløp (punkt 1a, 1b, 1c, 19 og 25) 

5.2.1 Dagens situasjon 

NVEs flomsonekart viser at områder i nær tilknytning til Glomma kan være utsatt for flom. Det er 
også vist aktsomhetsområder for flom langs Greåkerdalen, Alvimdalen og i en større sone på 
Greåker. 

 
Figur 5-2: Oversiktskart over flomsoner for 200-årsflom og aktsomhetsområder for flom. Kilde NVE-Atlas.  

Det er ikke funnet dokumentasjon på at eksisterende veganlegg har noe overvannsystem. Glomma er 
hovedresipient i området. Det er ikke flomproblemer langs dagens fv. 109. 

Det er et stort nettverk av kommunale ledninger i vegområdet. En stor del av ledningsnettet har 
fellesledninger for spill- og overvann. Eksisterende nett har ikke kapasitet til å håndtere de økte 
vannmengdene. 

Det er ikke kjente brønner eller vannforsyningsanlegg i området. På sørsiden av fylkesvegen øst i 
Sarpsborg ligger kommunens hovedrenseanlegg for avløp, Alvim renseanlegg. 

Alvimdammen ligger mellom fv. 109 og jernbanen. Den er demmet opp av jernbanen, og utløpet fra 
dammen er lukket fram til Glomma. Oppstrøms dammen går det en åpen bekk i Alvimdalen. Bekken 
er lukket i ca. 120 meter før den renner ut i dammen. Alvimdammen er registrert som en naturtype 
med verdi «viktig-B» i naturbasen.  

5.2.2 Planforslaget 

Følgende returperioder for nedbør vil bli benyttet 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  

Det legges en overvannsledning i gang- og sykkelvegen. Sluk langs fv. 109 og gang- og 
sykkelvegsystemet kobles inn på disse ledningene. 

Det planlegges med nye utslippspunkt til Glomma for overvann fra Greåker. Planlagt vegtiltak ansees 
ikke å være utsatt ved flom i Glomma. 
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5.2.3 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 for ferdig veganlegg vil være dimensjonert i henhold til gjeldende 
retningslinjer, og sannsynligheten for flom som fører til stenging på hovedvegnettet er lav. I 
anleggsperioden vil ikke systemene for overvannshåndtering være like gode, og det er også en viss 
fare for at sluk o.l. tettes igjen som følge av anleggsarbeidene. 

En stenging av fv. 109 som følge av mye overvann vil gi redusert fremkommelighet i en kort periode. 
For personbiler, nyttetransport og anleggsmaskiner er dette irriterende og kan føre til forsinkelser, 
men har ellers små konsekvenser. For utrykningskjøretøy derimot, vil en stenging kunne har alvorlige 
konsekvenser.  

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. 

Tabell 5-2: Uønskede hendelser i driftsfasen, flom, oversvømmelser og avløp. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

7 Flom i Glomma som 
gir skade på planlagt 
infrastruktur 

Snøsmelting/ store 
nedbørsmengder. 

1 Lite 
sannsynlig 

3 Alvorlig 3 Planlagt vegtiltak ansees 
ikke å være utsatt ved 
flom i Glomma.  

8 Overvannsflom som 
medfører behov for 
stenging av planlagt 
infrastruktur 

Snøsmelting/ store 
nedbørsmengder. 
Tett avløp  

2 Mindre 
Sannsynlig 

1 Ufarlig 2 Kan ha innvirkning for 
fremkommelighet for 
nødetater. Se kapittel 5.6. 

9 Slam o.l. fra veg som 
renner ut i 
Alvimdammen eller 
Glomma 

Avrenning fra veg 
Strøing 
Vegstøv 

3 
Sannsynlig 

1 Ufarlig 3 Krav om rensing av 
pumpevann fra 
byggegroper. 
Spørsmålstegn ved 
rensekapasitet ved store 
nedbørsmengder? 
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Tabell 5-3 Uønskede hendelser i anleggsperioden, flom, oversvømmelser og avløp. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

10 Flom i Glomma som 
gir skade på bro 
(fundamentering og 
peling) 

Snøsmelting/ store 
nedbørsmengder. 

1 Lite 
sannsynlig 

1 Ufarlig 3  

11 Overvannsflom som 
medfører behov for 
stenging av planlagt 
infrastruktur 

Snøsmelting/ store 
nedbørsmengder. 
Tett avløp  

3 
Sannsynlig 

1 Ufarlig 3  

12 Skade eller brudd på 
avløpsledning til Alvim 
renseanlegg 

Overgraving eller 
lekkasje som følge av 
skade ved omlegging 
 

Før tiltak 
3 

Sannsynlig 

Før tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Før tiltak 
6 

Ha god oversikt over 
ledningsnettet 
Forsiktig graving nær 
ledninger 
Planlegge gravearbeider 
godt 

Etter tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 
 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter tiltak 
4 

13 Plutselig kraftig økning 
i vannføringen i 
Glomma 

Dambrudd 
Sarpefossen 

1 Lite 
sannsynlig 

2 Mindre 
alvorlig 

2  

 

5.3 Grunnforurensing og utslipp til jord og vann (punkt 7) 

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 måte slik 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 

I den videre planlegging skal lokal rensing og fordrøyning av overvann inngå i arbeidet. 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 miljøvernavdeling hos Statsforvalteren. 

5.3.3 Uønskede hendelser 

I forbindelse med anleggsarbeidene vil det kunne oppstå uønskede hendelser knyttet til utslipp fra 
anleggsmaskiner. Slike hendelser vil kunne 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, blant annet ved at absorbent eller tilsvarende er 
lett tilgjengelig i anleggsfasen. 
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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.  

Et større punktutslipp, for eksempel tankbilvelt, har potensiale for å gi større miljøskader. Et større 
utslipp ved Alvimdammen er identifisert som mulig uønsket hendelse i anleggsfasen. Alvimdammen 
og -bekken har en rik fugleflora. Området tjener en rekke funksjoner for de ulike artene, og fungerer 
som både yngleområde, beiteområde, overnatting- og rasteområde. Området har stor verdi. Et 
større punktutslipp til dammen er lite sannsynlig, men vil kunne gi alvorlig miljøskade med 
restaureringstid på 3-10 år. Et utslipp i driftsfasen i området ved Greåker vil kunne havne opp i 
Glomma via overvannsledninger og utslippspunkt (se kapittel 5.2.1). 

Tabell 5-4: Uønskede hendelser i driftsfasen, utslipp og grunnforurensing. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

14 Større punktslipp 
langs veg som ender 
opp i Glomma via 
overvannssystem. 

Uhell ifm. 
godstransport / 
transport av farlig 
gods 

2 Mindre 
sannsynlig 

2 Mindre 
alvorlig 

4 Tiltak vil beskrives i ytre 
miljøplan som skal følges i 
byggefase.  
Lokal beredskap er viktig 
(absorbent, lenser, 
pumpeutstyr). 
Jevnlig vedlikehold av 
grøfter og sandfang. 
Stille krav til gravearbeider 
og masse-håndtering slik 
at vannkvaliteten i lokale 
bekker ikke forringes som 
en følge av avrenning fra 
løsmasser. 

 

Tabell 5-5: Uønskede hendelser i anleggsfasen, utslipp og grunnforurensing. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

15 Større utslipp fra 
anleggsmaskiner 
under 
anleggsarbeidene 

Uhell/ lekkasje 2 Mindre 
sannsynlig 

2 Mindre 
alvorlig 

4 Tiltak vil beskrives i ytre 
miljøplan som skal følges i 
byggefase.  
Absorbent eller 
tilsvarende er lett 
tilgjengelig i anleggsfasen. 
Lokal beredskap er viktig 
(absorbent, lenser, 
pumpeutstyr). 

16 Større punktslipp ved 
Alvimdammen 

Trafikkulykke med 
tankbilvelt 

1 Lite 
sannsynlig 

2 Mindre 
alvorlig 

2 Absorbent eller 
tilsvarende er lett 
tilgjengelig i anleggsfasen. 
Lokal beredskap er viktig 
(absorbent, lenser, 
pumpeutstyr). 
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5.4 Trafikksikkerhet (punkt 10) 

5.4.1 Dagens situasjon 

Fv. 109 har i dag to felt og fartsgrense på 60 km/t mellom Rolvsøysund og Nye Tindlundvei, og 70 
km/t videre til Alvim. 

Det er seks vikepliktsregulerte T-kryss på strekningen. I tillegg kommer rundkjøring Amfi Borg. 

I motsetning til i Fredrikstad har ingen boliger direkte avkjørsel til fv. 109. 

Trafikktall fra Norsk vegdatabank 2017 viser en årsdøgntrafikk (ÅDT) på nærmere 17 000 kjøretøy per 
døgn (kjt/d) ved Greåker, og nesten 20 000 ved Yven og Alvim. Trafikktall fra Vegkart.no viser at 
fv. 109 har en ÅDT på ca. 23 000 (kjt/d) ved Rolvsøysund. Mellom de to T-kryssene på Greåker har 
fv. 109 en ÅDT på 16 000 kjt/d, mens mellom Grålumveien og Alvim har fv. 109 en ÅDT på ca. 18 000 
kjt/d. 

Reisetid 

Det er noe rushtidsforsinkelser på fv. 109. I morgenrushet er det kø i retning Fredrikstad fra krysset 
med fv. 112 på vestsiden av Rolvsøysund. Køen strekker seg tilbake til Greåker og Nye Tindlundvei. 
De er størst mellom kl. 07:00 og 08:30 om morgenen og mellom kl. 15:00 og 16:30 om 
ettermiddagen. 

Ulykker 

I perioden 2014–2021 er det på strekningen fra Rolvsøysund til Torsbekkdalen registrert 17 
trafikkulykker med personskade på fv. 109. På grunn av regler knyttet til personvern foreligger det 
ikke opplysninger om skadegrad i ulykkene, eller hvor mange personer som er skadet. 

6 av ulykkene har skjedd i T-krysset i Torsbekkdalen, men alle har skjedd før høyresvingefeltet på fv. 
109 ble fjernet i 2018. Det er også registrert 2 ulykker i krysset med Ordfører Karlsens vei. De øvrige 
ulykkene er spredt ut over strekningen, men 5 av ulykkene har skjedd på Greåker mellom Nye 
Tindlundvei og Rolvsøysund. Etter 2017 er det kun registrert 2 personskadeulykker på fv. 109. Det er 
ikke registrert fotgjengerulykker i perioden, mens det er registrert 1 sykkelulykke og 2 ulykker med 
MC/moped. Figuren under viser hvordan ulykkene fordeler seg langs fv. 109. 

 
Figur 5-3: Registrerte personskadeulykker på fv. 109 i perioden 2014–2021 (kilde: Vegkart.no). 
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Tabell 5-6 viser hvordan ulykkene fordeler seg på uhellstype. De fleste ulykkene er ulykker knyttet til 
kryss. 

Tabell 5-6: Ulykker 2014–2021 på fv. 109 mellom Rolvsøysund og Alvim fordelt på uhellstype. 

Uhellstype Fv. 109 
Andre uhell   
Ulykker med kjøretøy i samme retning 1 
Ulykker med kjøretøy i motsatt retning 1 
Kryssulykker 13 
Fotgjengerulykker   
Utforkjøringsulykker 2 
Sum 17 

 
Skoleveger 

Det er mange skoler i nærområdet rundt fv. 109: 

• Greåker videregående skole 

• Tindlund ungdomsskole 

• Tindlund barneskole 

• Hannestad barneskole 

• Hannestad barnehage 

I tillegg er det flere barnehager. Alle skolene, med unntak av Alvim barneskole, ligger på oversiden av 
fv. 109. Barn som bor mellom fv. 109 og Glomma må derfor krysse fv. 109 på veg til og fra skolen. I 
Sarpsborg er det i dag planskilte kryssinger, enten over eller under fv. 109. Greåker er et viktig 
knutepunkt for bussreisende til og fra Greåker videregående skole. 

5.4.2 Planforslaget 

Trafikkberegninger 
Det er utført trafikkberegninger i SIDRA for kryssene med Opstadveien og Grålumveien for å avdekke 
behov for lengde på kollektivfelt på fv. 109, samt behov for antall kjørefelt inn og ut av 
rundkjøringene.  

Som følge av trafikkberegningene er det planlagt kollektivfelt i begge retninger mellom de to 
rundkjøringene i kryssene med Opstadveien og Grålumveien. I krysset med Opstadveien planlegges 
det filterfelt utenom rundkjøringen i retning Sarpsborg, for å gi bedre fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. I retning Fredrikstad er det i tillegg behov for kollektivfelt mellom Nye Tindlundvei 
og Grålumveien. 

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerheten bedres ved sammenhengende sykkelveg med fortau og sekundær gang- og 
sykkelveg på deler av strekningen. Sykkelveg med fortau gir bedre trafikksikkerhet ved at fotgjengere 
og syklister separeres. Planskilt kryssing av veg gir god sikkerhet for myke trafikanter. Langsgående 
støyskjermer gjør det umulig å krysse fylkesvegen i plan over store deler av strekningen. Midtdeler 
på strekningen Nye Tindlundvei–Rolvsøysund øker trafikksikkerheten på fv. 109. 
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5.4.3 Anleggsfase  

Bygging av ny veg mellom Rolvsøysund og Nye Tindlundvei skal pågå parallelt med at fv. 109 skal 
holdes åpen for trafikk. Dette vil medføre behov midlertidige løsninger for bilister og for gående og 
syklende. Det er flere skoler og barnehager i nærområdet rundt fv. 109 på strekningen den skal 
bygges ut.  

I tillegg til skoler og barnehager er det en kirke, butikker, verksteder, kontorer og øvrige 
arbeidsplasser 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.  

Endelig planer for anleggsgjennomføring vil bli utarbeidet av entreprenøren som skal bygge ut 
vegstrekningen.  
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5.4.4 Uønskede hendelser i anleggsfase 

Tabell 5-7: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden, trafikksikkerhet. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsek-
vens  

Risiko Tiltak / kommentar 

17 Påkjørsel av gående 
eller syklende i 
anleggsfase  

Uoversiktlig 
trafikkbilde, 
mangelfull skilting og/ 
eller manglende 
krysningspunkter/ 
krysning i plan. 
Barn og andre 
personer med nedsatt 
evne til å orientere 
seg og til å følge 
skilting/merking. 
Av- og påstigninger 
ifm. bussholdeplasser 
 
 

Før tiltak 
3 

Sannsynlig 

Før tiltak  
3 Alvorlig 

Før tiltak 
9 

Utarbeide planer for 
anleggsgjennomføring som 
sikrer ivaretakelse av alle 
viktige krysningspunkter for 
gående og syklende. Utarbeide 
planer for alternative traseer 
for gang- og sykkeltrafikk.  
Etablere fysiske skiller mellom 
gang- og sykkelvegtrafikk og 
biltrafikk i anleggsfase. 
Skilting og informasjon i 
anleggsfase vil være viktig. 
Spesielt må det sikres god 
kommunikasjon mot skoler og 
behandlingssenter/bo-
fellesskap i området.  
Ekstra tiltak for skolebarn i 
perioder der kryssing er 
vanskelig.  
Lysregulering, bruk av 
skolepatruljer mv. kan være 
risikoreduserende tiltak. 
Tiltak for gående og syklende 
må følges opp underveis i 
anleggsperioden, og justeres 
når man ser behovet for det. 
Informere busselskap ved 
endring i bussholde-plasser. 
Planlegging av anleggstilkomst 
viktig.  

Etter tiltak 
2  

Mindre 
sannsynlig 

Etter tiltak 
3  

Alvorlig 

Etter 
tiltak 

6 

18 Kollisjon mellom 
kjøretøy i forbindelse 
med omlagte 
kjøremønster  

Uoppmerksomhet 
Dårlig skilting 
Uoversiktlig 
kjøremønster 
 

Før tiltak 
3 

Sannsynlig 

Før tiltak 
2  

Mindre 
alvorlig 

Før tiltak 
6 

Redusert hastighet. 
Adskilte kjøreretninger. 
God skilting og informasjon til 
bilistene. 
God belysning. 
Bøter ved dårlig vedlikehold av 
arbeidsvarsling. 
Etablering av 
minirundkjøringer der 
massetransporten kommer inn 
på veg.  
Unngå kjøring av masser i tider 
på døgnet der det er mange 
barn i området. 

Etter tiltak 
2  

Mindre 
sannsynlig 

Etter tiltak 
2  

Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak 

4 

19 Gjenstander i vegbane 
som fører til 
trafikkulykke 

Masse eller andre 
gjenstander faller av 
anleggsmaskiner/biler 

Før tiltak 
3 

Sannsynlig 

Før tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Før tiltak 
6 

Lastsikring 
Gjenstander i vegbane er mest 
alvorlig for motorsykkel (MC), 
ikke biler og større kj.tøy. 
Konsekvens satt for MC. 
 

Etter tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 

Etter tiltak 
2 Mindre 
alvorlig 

Etter 
tiltak 

4 
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5.4.5 Uønskede hendelser i driftsfasen 

Statens vegvesen har sommeren 2017 gjennomført 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 5-8: Oversikt over uønskede hendelser i driftsfasen, trafikksikkerhet. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak 

20 Påkjørsel av 
fotgjengere  

Fotgjengere krysser fv. 
109 utenfor angitte 
krysningspunkt 

Før tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig  
 
 

Før tiltak 
3 Alvorlig 

 
 
 
 

Før tiltak 
6 
 
 

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

Etter tiltak: 
1 Lite 

sannsynlig 

Etter tiltak 
3 Alvorlig 

Etter tiltak 
3 

21 Ulykke med 
personskade grunnet 
kollisjon med kjøretøy 
i motsatt retning 

Bilist velger feil 
kjørebane ut av 
rundkjøring eller 
krysser midtrabatt 

Før tiltak 
2 Mindre 

sannsynlig 
 

Før tiltak 
3 Alvorlig 

 
 

Før tiltak 
6 
 
 

God linjeføring inn mot 
rundkjøring 

Etter tiltak 
1 lite 

sannsynlig 
 

 

Etter tiltak 
3 Alvorlig 

Etter tiltak 
3 

 

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 Skipstrafikk, båttrafikk og bruer (punkt 11 og 22) 

5.5.1 Dagens situasjon 

Det er i da tre bruer over Rolvsøysund 

• Jernbanebru  

• 3-felts bru (dagens fv. 109), uten fotgjengerfelt 

• Gang- og sykkelbru  

Det ligger småbåter ligger fortøyd under dagens bruer, og trafikken gjennom sundet består 
hovedsakelig av småbåttrafikk (høydebegrensninger under bruene). 

Fv. 109 går på bru over Grålumveien. 
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5.5.2 Planforslaget 

Tre bruer over Rolvsøysund 

• Ny 4-felts bru nord for dagens bru (Rolvsøysund bru) 

• Gamle Rolvsøysund bru blir stående, men blir omgjort til bru for syklende og gående 

• Dagens gang- og sykkelbru består 

I tillegg planlegges med flere brukonstruskjoner langs fv. 109 ifm. krysningspunkter for gående og 
syklende. 

5.5.3 Anleggsfase 

I anleggsperioden vil Rolvsøysund stenges for båtrafikk ifm. kritiske operasjoner (helt eller delvis 
stengning). De berørte båtplassene planlegges fjernet. Gamle Rolvsøysund bru holdes åpen for 
biltrafikk, helt til ny bru er ferdig bygget. 

5.5.4 Uønskede hendelser 

Det er ikke identifisert noen spesielle risikoforhold/hendelser knyttet til den nye kjørebrua eller til 
båttrafikk gjennom Rolvsøysund i driftsfasen. Driftsfasen vurderes derfor ikke videre. 

Tabell 5-9: Uønskede hendelser i anleggsfasen, skipstrafikk, båttrafikk og bruer. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

22 Ikke mulig å passere 
gjennom sundet for 
båter 

Kortvarig midlertidig 
stenging som følge av 
anleggsarbeider 

Før tiltak 
4 Meget 

sannsynlig 

Før tiltak 
1 Ufarlig 

Før tiltak 
4 

Viktig med informasjon til 
de berørte. 
Dybde i sund må 
kartlegges for så sikre at 
det faktisk er mulig å 
passere under bru med 
båt. 
Brannvesen har båt som 
kan måtte brukes ifm. 
utslipp i vassdraget.  

Etter tiltak 
4 Meget 

sannsynlig 

Etter tiltak 
1 Ufarlig 

Etter tiltak 
4 

23 Forbipasserende 
skades 

Tunge gjenstander 
faller i vannet samtidig 
som utenforstående 
befinner seg under 
eller i umiddelbar 
nærhet av bruen 

1 Lite 
sannsynlig 

3 Alvorlig 3 Dirigere trafikk under bru 
slik at trafikken ikke kan 
berøres av fallende 
gjenstander. 
Flytte båtplasser. 
Sikring av anleggsområdet 
under bru (på land). 

Skredfare, grunnforhold, flom og oversvømmelser behandles i kapittel 5.1 og 5.2 

Trafikksikkerhet og fremkommelighet for nødetater behandles i kapittel Error! Reference source not found. og 5.6 

 

5.6 Utrykningstid nødetater (punkt 13 og 14) 

5.6.1 Dagens situasjon 

• Tilfredsstillende responstid for alle nødetater 

o Brannstasjon i Sarpsborg og Fredrikstad 

o Politistasjon i Sarpsborg og Fredrikstad 

o Ambulanse utstasjonert ved Sykehuset Østfold (Kalnes) 
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5.6.2 Planforslaget 

Planforslaget er forventet å gi tilsvarende eller bedre fremkommelighet for nødetater, sammenlignet 
med dagens veg.  

5.6.3 Anleggsfase 

I forbindelse med anleggsgjennomføring vil det være behov for midlertidig omlegging av 
trafikksystemet som vil gi konsekvenser for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten.  

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 det mest sannsynlige utfallet ved en mindre forsinkelse under utrykning vil være  alvorlig 
person eller miljøskade. 

5.6.4 Uønskede hendelser 

I driftsfasen forventes fremkommelighet for nødetater å være bedre eller tilsvarende dagens 
situasjon. Derfor vurderes dette ikke videre i detalj. Her vurderes hendelser i anleggsfasen. 
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Tabell 5-10: Uønskede hendelser i anleggsfasen, utrykningstid nødetater. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak 

24 Større trafikale 
forsinkelser på 
hovedvegnettet (uten 
at nødetater har 
utrykning til 
planområdet) 

Deler av fv. 109 er 
stengt, adkomstveger 
til fv. 109 er stengt.  
Stor trafikk på 
underdimensjonerte 
omkjøringsveger gir 
redusert 
fremkommelighet i 
nødssituasjoner. 
Stengt veg/kø som 
følge av mye overvann 
Trafikkulykke 

Før tiltak 

4 

 Meget 
sannsynlig 

Før tiltak 

1 

Ufarlig 

Før tiltak 
4 

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

Etter tiltak 

2 

Mindre 
sannsynlig 

Etter tiltak 

1 

Ufarlig 

Etter tiltak 
2 

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

 

Deler av fv. 109 er 
omlagt, adkomstveger 
til fv. 109 er stengt.  
Stor trafikk på 
underdimensjonerte 
omkjøringsveger gir 
redusert 
fremkommelighet i 
nødssituasjoner. 
Stengt veg/kø som 
følge av mye overvann 
Trafikkulykke 
Sprengningsarbeid 
(veg kortvarig stengt) 
 
 

Før tiltak 

4 Meget 
sannsynlig 

Før tiltak 

4 Svært alvorlig 

Før tiltak 

16 

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 (og andre 
nødetater) 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. 
Nødetater må varsles når 
det sprenges (ikke bare et 
generelt varsel om 
spregningsarbeid), slik at 
de kan planlegge 
utrykningsveg deretter. 
Sørge for tilstrekkelig 
kapasitet i midlertidige 
kryss. 
Øke tilgjengelighet for 
bergingsbil i 
anleggsperioden.  

Etter tiltak 
 

2 Mindre 
sannsynlig 

Etter tiltak 

3 Alvorlig 

Etter tiltak 

6 
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5.7 Helse- og omsorgsinstitusjoner (punkt 17) 

5.7.1 Dagens situasjon 

Eplehagen bofelleskap for personer med demens ved Tindlund. 

Det er flere skoler og barnehager i området, hovedsakelig på nordsiden av vegen. Se kapittel 5.4. 

5.7.2 Planforslaget 

Enkelte barn vil få ny skolerute. Det noen vil også få nytt kjøremønster ved tilkomst med bil. 

5.7.3 Uønskede hendelser 

Det er ikke identifisert noen spesielle risikoforhold/hendelser knyttet til helse- og 
omsorgsinstitusjoner. Driftsfasen vurderes derfor ikke videre. 

Tabell 5-8: Uønskede hendelser i anleggsfasen, helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens  Risiko Tiltak / kommentar 

26 Demente eller andre 
personer med nedsatt 
orienteringsevne 
finner ikke vegen 
gjennom 
anleggsområdet 

Nye og ukjente 
tilkomstveger får 
gående og syklende 

2 Mindre 
sannsynlig 

2 Få eller små 
personskader 

4 Sørge for informasjon og 
dialog før og underveis i 
anleggsfasen. 

27 Demente eller andre 
personer med nedsatt 
orienteringsevne 
kommer inn på 
anleggsområde 

Manglende evne til å 
lese og forstå skilting 
og merking. 

2 Mindre 
sannsynlig 

2 Få eller små 
personskader 

4 Sørge for informasjon og 
dialog før og underveis i 
anleggsfasen. 

Trafikksikkerhet relatert til skoler, sykehjem og barnehager i driftsfase og anleggsfase behandles i kapittel Error! Reference source not 
found.. 

Skredfare, grunnforhold, flom og oversvømmelser behandles i kapittel 5.1 og 5.2. 
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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. Eksempelvis ville en annen 
sammensetning av analysemøte kunne medført at man kom frem til ulik vurdering av sannsynlighet 
og konsekvens for en gitt hendelse. Dette henger delvis sammen med at man ofte overvurderer 
sannsynlighet og konsekvens for uønskede hendelser man selv har erfaring med, eller som nylig har 
vært sentralt i media, mens man har en tendens til å undervurdere/ufarliggjøre hendelser der man 
ikke har tilsvarende erfaring fra før. 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 
Tabell 7-1 viser en oppsummering av alle identifiserte hendelser som havner i risikokategori gul eller 
rød, og viser risiko før eventuelle mottiltak er iverksatt. Totalt er det identifisert 15 hendelser, der 
fem av disse havner i rød risikokategori, dvs. at mottiltak er nødvendig for at risikoen forbundet med 
planforslaget skal ansees som akseptabel. 

Tabell 7-1: Risikomatrise med hendelser i gul eller rød risikokategori – før mottiltak iverksettes. Tallene henviser 
til ID for uønsket hendelse. 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Meget sannsynlig (4) 3, 22, 24 25 
Sannsynlig (3)  12, 18, 19 2, 6, 17  
Mindre sannsynlig (2)  1, 20, 21 5 
Lite sannsynlig (1)  4 

 
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. Hendelser i rød 
kategori, med tilhørende mottiltak, er listet opp under:  

• 2 «Greåker og Tindlund – lokal glidning ved kulverter og rundkjøringer». Mottiltak: 

o Masseutskiftning med lette masser og kalking. 

o Videre prosjektering faseplaner. 

o Kontroll og oppfølging under anleggsperioden. 

• 5 «Ulykke med skade på 3. person i forbindelse med sprengnings-arbeider (kun relevant for 
anleggsperioden)». Mottiltak: 

o SHA-analyse i forkant av sprengningsarbeidene.  

o Stoppe trafikken på vegen.  

o Informere beboere i området om at sprenging skal gjennomføres mv. 

• 6 «Skader på bygg eller infrastruktur i forbindelse med sprengning. (kun relevant for 
anleggsperioden)». Mottiltak: 

o Registrering av boligene i forkant av sprengningsarbeider 

o Beskrive forsiktig sprengning.  

o SHA-analyse i forkant av sprengningsarbeidene. 

o Sikkerhetsvakt jernbane. 

o Rystelsesmålinger. 

o Ha god beredskap for hurtig rydding av veg og jernbane. 

• 17 «Påkjørsel av gående eller syklende i anleggsfase». Mottiltak:  

o Utarbeide planer for anleggsgjennomføring som sikrer ivaretakelse av alle viktige 
krysningspunkter for gående og syklende. Utarbeide planer for alternative traseer for 
gang- og sykkeltrafikk.  

o Etablere fysiske skiller mellom gang- og sykkelvegtrafikk og biltrafikk i anleggsfase. 
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o Skilting og informasjon i anleggsfase vil være viktig. Spesielt må det sikres god 
kommunikasjon mot skoler og behandlingssenter/bo-fellesskap i området.  

o Ekstra tiltak for skolebarn i perioder der kryssing er vanskelig.  

o Lysregulering, bruk av skolepatruljer mv. kan være risikoreduserende tiltak. 

o Tiltak for gående og syklende må følges opp underveis i anleggsperioden, og justeres 
når man ser behovet for det. 

o Informere busselskap ved endring i bussholdeplasser. 

o Planlegging av anleggstilkomst viktig.  

o Planlagt prøveprosjekt med ett kjørefelt og brede sykkelfelt (Greåkerveien). Viktig at 
kapasiteten på 109 blir god nok til at det ikke lønner seg å bruke Greåkerveien. 

• 25 «Større forsinkelser når nødetatene skal nå målpunkter i områder med tilknytning til fv. 
109, slik at krav til responstid ikke ivaretas». Mottiltak: 

o I forbindelse med byggeplanfase må det være gjennomført trafikkberegninger og det 
må dokumenteres at nødetatenes responstid kan være tilfredsstillende i 
anleggsfasen. 

o Anleggsområdene bør ikke være for lange.  

o Plassering av ambulansebiler (og andre nødetater) bør vurderes for å sikre 
tilfredsstillende responstid. 

o Beredskapsetater må involveres i videre planlegging av anleggsgjennomføringen og 
det må sikres at informasjon om anleggsgjennomføringen når nødetatene i 
byggefase. 

o Nødetater må varsles når det sprenges (ikke bare et generelt varsel om 
spregningsarbeid), slik at de kan planlegge utrykningsveg deretter. 

o Sørge for tilstrekkelig kapasitet i midlertidige kryss. 

o Øke tilgjengelighet for bergingsbil i anleggsperioden.  

 

Tabell 7-2 oppsummerer de samme hendelsene som Tabell 7-1, men viser risiko etter at mottiltak er 
iverksatt/implementert. 

Tabell 7-2: Risikomatrise – etter at mottiltak er iverksatt/implementert. Tallene henviser til ID for uønsket 
hendelse. 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Meget sannsynlig (4) 3, 22  
Sannsynlig (3)   
Mindre sannsynlig (2) 24 6, 12, 18, 19 17, 25  
Lite sannsynlig (1)  1, 2, 5 20, 21 4 

 

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 
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grunnforholdene er dårlige. Nødetatene må involveres i det videre arbeidet med utforming av 
faseplaner for anleggsgjennomføring og det må sikres gode kommunikasjonslinjer mellom byggherre, 
utførende entreprenør og nødetatene. 

Andre anbefalinger og oppfølgingspunkter som har kommet frem gjennom analysen, men som ikke 
er direkte knyttet opp til noen av de uønskede hendelsene: 

• Pumpestasjon ifm. undergang ved Greåker. Dagens pumpestasjon skal rives, og det skal 
etableres ny pumpestasjon. Dette må tas hensyn til i den videre planleggingen. 

• Telesentral i Tamburveien (Greåker). Kabler kan berøres som følge av planforslaget. Dette 
må tas hensyn til i den videre planleggingen. 
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