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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Samferdselsdepartementet har i brev av 6.02 2014 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) for rv. 22/rv. 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad.  
 
Brev fra Samferdselsdepartementet:  
Departementet ser at det på sikt er behov for KVU på denne strekningen, jf også Meld. St. 26 (2012- 2013) 
Nasjonal transportplan 2014-2023 s. 255. Vi mener i utgangspunktet at dette ikke er nødvendig til NTP som 
legges frem i 2017, men at KVUen settes i gang neste hovedrunde med nye KVUer. Etaten bes komme 
tilbake til saken dersom det likevel viser seg nødvendig å foreta snarlige avklaringer i denne korridoren, i 
form av KVU, slik at departementet kan vurdere saken på nytt.  
 
I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 ble følgende omtalt vedrørende riksveg-
investeringer i korridor 1 (E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo med tilknytninger):  
Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU for strekningen rv 22/rv 111 Fetsund – 
Sarpsborg – Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv 4 via E18 med 
hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. Aktuelle vegforbindelser å analysere er 
E6, rv 111/rv 22/fv 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt fv 120 Moss – Elvestad – Lillestrøm. Det er 
naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.  
 
I forbindelse med framleggelsen av Nasjonal transportplan ga Stortinget noen nye føringer ved følgende 
merknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteen:  
Komiteen støtter opp om en «Ring 4» rundt Oslo, men vil henstille at strekningen Gardermoen–Fetsund– 
Sarpsborg–Fredrikstad utredes. Etter komiteens oppfatning er dagens vegnett i Fet og Skedsmo ikke 
dimensjonert til å ta unna for økt trafikk fra øst og sør, og derfor må også en forbindelse mellom Fetsund og 
Gardermoen tas med i en slik utredning.  
 
Med utgangspunkt i denne bestillingen har Statens vegvesen satt i gang arbeidet med en 
konseptvalgutredning og har utarbeidet et utfordringsnotat. I utfordringsnotatet foreslås samfunnsmålet: 
En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig trafikkberedskap ved 

hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. 

Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse. Analysen er gjennomført som en 

oversiktsanalyse tilpasset en konseptvalgutredning (KVU). Den har på dette overordnede nivået fokus på 

sårbarhet og er utarbeidet med en forutsetning om at det på senere plannivå, med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, skal utarbeides tilhørende detaljerte hendelsesbaserte ROS-analyser når valg av konsept er 

gjort.  

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

• Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle forhold 

knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes. 

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
KVU for vegforbindelser øst for Oslo 
Oppdragsnr.: 5187738   Dokumentnr.: ROS   Versjon: J03 

 

2019-11-18  |  Side 5 av 42  

1.3 Begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 

eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, tap av stabilitet 

og/eller materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hva som vil 

bli konsekvensene. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 

uønsket hendelse. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 

Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres 

årsaker, sannsynlighet og konsekvenser. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket 

hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og 

konsekvensreduserende tiltak. 

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

tilfeldigheter. 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 

ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger. 

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

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og 

planlegging. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 

hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 

hendelsen. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SVV Statens vegvesen 

 

1.4 Styrende dokumenter 

Nedenfor vises en oversikt over styrende dokumenter som er grunnlag for denne ROS-analysen.  

Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge 

1.4.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) 

2008 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

1.4.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-

840 

2017 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

1.4.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk  2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.4.5 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 
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Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.7 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.8 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare 

i arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.4.9 Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på 

veg NA-rundskriv 2014/08 

2014 Statens vegvesen 

1.4.10 Trafikksikkerhetshåndboken, 4 utgave 2012 TØI 

1.4.11 Tunnelsikkerhetsforskriften  2007 Samferdselsdepartementet 

 

1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Nedenfor vises en oversikt over grunnlagsdokumenter som er benyttet i arbeidet med denne ROS-analysen  

Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.1 Utfordringsnotat, Konseptvalgutredning for 

vegforbindelser øst for Oslo 

2018-11-23 Statens vegvesen 

1.5.2 Geoteknikk, KVU vegforbindelser øst for Oslo 2019-01-30 Statens vegvesen 

1.5.3 3R-vurderinger av tre veistrekninger, NTP Oppdrag 

6 Samfunnssikkerhet 

2019-11-04 Statens vegvesen 

1.5.4 Klimaprofil Østfold Juli 2017 Norsk klimaservicesenter 

1.5.5 Klimaprofil Akershus Juli 2017 Norsk klimaservicesenter 

1.5.6 Håndbok R611 Trafikkberedskap 2015 Statens vegvesen 

1.5.7 Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken 2007 Statens vegvesen 

1.5.8 NVE-veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. 

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.9 NVE-veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 

terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging 

og byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.10 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.11 Trusselvurdering 2019 Politiets 

sikkerhetstjeneste 

1.5.12 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering av 

sikkerhetsutfordringer 

2019 Etterretningstjenesten 

1.5.13 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap, Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat, Norges 

geologiske undersøkelse, 

Statens vegvesen, 

Miljødirektoratet, 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet, 

Riksantikvaren, Statens 

kartverk, m.fl. 
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2 Om analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse av analyseområdet 

Analyseområdet består av utredningskorridorene og konseptene som skal utredes innenfor disse. 

Utredningskorridorene vises i figur 2.1-1 og de ulike konseptene vises i figur 2.1-2.   

 

Figur 2.1-1 Utredningskorridorene 

 

Følgende konsepter skal utredes: 

 

Alternativ 1-C Motorveg Øst 

Alternativ 2-A Motorveg Vest 

Alternativ 2-C Motorveg Vest med tunnel 

Alternativ 3-D Motorveg Vest – Øst med bru over Øyeren 

Alternativ 3-E Motorveg Vest – Øst, bruk av eksisterende E18 

Alternativ 1-1 Utbedringsalternativ (minimumsalternativ) Øst og Vest 

Alternativ 1-3 Kombinasjonsalternativ Øst 
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Figur 2.1-2 Konseptene 

Dagens rv. 22 mellom E6 i Skedsmo og E6 i Sarpsborg er alternativ rute til E6 gjennom Oslo. Samtidig er 

ruta viktig forbindelse mellom Indre Østfold og Nedre Glomma byområde. I nord er rv. 22 en viktig innfart til 

Lillestrøm. På dagens vegnett finnes det også andre alternative ruter til E6 gjennom Oslo fra E6 nord ved 
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Lillestrøm og E6 sør for Oslo, blant annet fv. 120 mellom Lillestrøm og Moss. Fv. 120 hadde inntil år 2010 

riksveg-status. Deler av strekningen har i dag et utbedringsbehov på grunn av lav vegstandard (smal veg og 

dårlig sikt), samt en del gjennomgangstrafikk. 

2.2 Beskrivelse av konseptene 

Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike konseptene. Under hvert konsept er det også en kartillustrasjon 

som viser den foreslåtte korridoren.  

 

Figur 2.2-1 Beskrivelse av alternativ 1-C  
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Figur 2.2-2 Kartillustrasjon av alternativ 1-C 
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Figur 2.2-3 Beskrivelse av alternativ 2-A 
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Figur 2.2-4 Kartillustrasjon av alternativ 2-A 
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Figur 2.2-5 Beskrivelse av alternativ 2-C 
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Figur 2.2-6 Kartillustrasjon av alternativ 2-C 
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Figur 2.2-7 Beskrivelse av alternativ 3-D 
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Figur 2.2-8 Kartillustrasjon av alternativ 3-D 
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Figur 2.2-9 Beskrivelse av alternativ 3-E 
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Figur 2.2-10 Kartillustrasjon av alternativ 3-E 
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Figur 2.2-11 Beskrivelse av alternativ 1-1 
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Figur 2.2-12 Kartillustrasjon av alternativ 1-1 
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Figur 2.2-13 Beskrivelse av alternativ 1-3 
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Figur 2.2-14 Kartillustrasjon av alternativ 1-3 
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3 Metode 

3.1 Innledning 

Analysen er gjennomført som en oversiktsanalyse tilpasset en konseptvalgutredning (KVU). Den har på 

dette overordnede nivået fokus på sårbarhet og er utarbeidet med en forutsetning om at det på senere 

plannivå skal utarbeides tilhørende detaljerte hendelsesbaserte ROS-analyser når valg av konsept er gjort. 

Det er viktig å være klar over at de linjene som er vist i konseptene representerer korridorer som kan variere 

mye i bredde. Kunnskapsgrunnlaget og detaljeringsnivået på de tekniske løsningene øker i neste planfasene 

og dette gir grunnlag for risikovurderinger (kvalitativ vurdering av sannsynlighet og konsekvens) med langt 

mindre usikkerhet, og dermed høyere kvalitet, enn det som er mulig på et overordnet nivå. Det gjennomføres 

en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en sårbarhetsvurdering.  

3.2 Fareidentifikasjon 

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind, ulykke. Farer er ikke stedfestet og kan 

representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn til 

tid, sted og omfang. I kapittel 4.2 gjøres det en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell 

basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.7) og andre 

veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til 

fareidentifikasjonen. 

3.3 Sårbarhetsvurdering 

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 

sårbarhetsvurdering i kapittel 4.4. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Sårbarhetskategori Beskrivelse  

Svært sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

 

Moderat sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes ubetydelig 

 

Ikke sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes  
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

4.1 Fareidentifikasjonsmøte  

Det ble gjennomført et fareidentifikasjonsmøte med relevante personer den 18. oktober 2019 hos Statens 

vegvesen, vegavdeling Region øst. Følgende personer deltok: 

Navn Virksomhet 

Jan Antonsen,  SVV, vegavdeling Østfold 

Rune Seim,   SVV, vegavdeling Akershus 

Mill Hege Bertheussen,  SVV, fagansvarlig for veg i prosjektgruppa 

Tor Arne Foss SVV, beredskapsrådgiver Region øst 

Lars Kr. Dahl,  SVV, prosjektleder 

Trond Holmestad, Norconsult, oppdragsleder og faglig konsulent på veg og anslag 

Kevin H. Medby Norconsult, faggruppeleder samfunnssikkerhet 

Tore Andre Hermansen Norconsult, fagansvarlig ROS-analyse 

4.2 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for analyseobjektet (konseptene). Oversikten tar 

utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (1.4.7) og Norconsults 

egen oversikt over relevante farer for vurdering av veganlegg, men tar også for seg forhold som etter faglig 

skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet. 

 

Uønskede hendelser som fremstår som relevante i fareidentifikasjonen av de sju konseptene, ved at det er 

satt kryss for ett eller flere alternativer i kolonnen til høyre i tabellen nedenfor, tas deretter gjennom en 

sårbarhetsvurdering som gjennomføres for hvert konsept. 

 

 

 

Fareidentifikasjonen tar for seg de sju konseptene: 

Alternativ 1-C Motorveg Øst 

Alternativ 2-A Motorveg Vest 

Alternativ 2-C Motorveg Vest med tunnel 

Alternativ 3-D Motorveg Vest – Øst med bru over Øyeren 

Alternativ 3-E Motorveg Vest – Øst, bruk av eksisterende E18 

Alternativ 1-1 Utbedringsalternativ (minimumsalternativ) Øst og Vest 

Alternativ 1-3 Kombinasjonsalternativ Øst 
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Tabell 4.1 – Oversikt over relevante farer 

Fare Vurdering Konsept 

1-C 2-A 2-C 3-D 3-E 1-1 1-3 

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

hendelser 

Skredfare (snø, is, 

stein, leire, jord) 

og ustabil grunn 

Det er i henhold til kartinnsynsløsningen til NVE 

(NVE atlas) registrert aktsomhetsområder for skred 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av konseptene. 

Temaet vurderes. 

x x x x x x x 

Ustabil grunn 

(grunnforhold/ 

områdestabilitet) 

Store deler av korridorene ligger under marin grense 

og er berørt av registrerte kvikkleireområder (NVE 

Atlas). Temaet vurderes.   

x x x x x x x 

Flom i vassdrag Det er registrert noen flomutsatte områder som 

berører enkelte konsepter. Temaet vurderes. 

 

x    x x x 

Havnivåstigning, 

stormflo og 

bølgepåvirkning 

Konseptene ligger ikke med nærhet til sjø. Temaet 

vurderes ikke.  

- - - - - - - 

Vind/ekstrem-

nedbør (overvann) 

Klimaet er i endring og det må tas høyde for oftere og 

mer intense nedbørsperioder. Konseptene vurderes i 

mindre grad å være utsatt for sterk vind. Klimaprofil 

for Østfold (ref. 1.5.4) og for Oslo og Akershus (ref. 

1.5.5) konkluderer med at årsnedbøren i Østfold og 

Oslo/Akershus er beregnet til å øke med hhv. ca. 10 

% og 15%. Det er forventet at episoder med kraftig 

nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet; 

noe som vil stille større krav til 

overvannshåndteringen i fremtiden. Nye veganlegg 

forutsettes å bli prosjektert slik at det tas hensyn til 

overvannshåndtering og vurderes ikke videre her i 

denne analysen. 

- - - - - - - 

Skog- / lyngbrann Konseptene går gjennom eller ligger i tilknytning til 

skogområder. Temaet vurderes. 

x x x x x x x 

Radon Det er satt krav til sikkerhet mot radon i TEK 17 § 13-

5. Imidlertid vurderes veganlegg i denne analysen og 

temaet er ikke relevant gitt at det ikke skal oppføres 

bygninger for varig opphold. Temaet vurderes ikke 

videre.  

- - - - - - - 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/ 

eksplosjon ved 

industrianlegg 

Det er identifisert industrianlegg med potensial for 

brann/eksplosjon for enkelte av konseptene. Temaet 

vurderes. 

x x x x x x x 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

Akutt forurensing i anleggsfasen kan forekomme fra 

maskiner, kjøretøy og i forbindelse med drift av disse. 

Temaet forutsettes hensyntatt videre i prosjektet og 

gjennom mer detaljerte ROS-analyser for kommende 

planfaser med større detaljeringsgrunnlag. Temaet 

vurderes ikke videre i denne analysen.  

- - - - - - - 
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Fare Vurdering Konsept 

1-C 2-A 2-C 3-D 3-E 1-1 1-3 

Transport av farlig 

gods 

Det vil foregå transport av farlig gods i alle 

konseptene. Temaet vurderes.  

x x x x x x x 

INFRASTRUKTUR 

Trafikkforhold Når det gjelder trafikksikkerhet forutsettes det at ny 

veg etableres i henhold til gjeldende standarder og 

vegnormaler og underlegges 

trafikksikkerhetsanalyser.  Det foreligger imidlertid 

statistikk på trafikkulykker på rv. 22 (konsept 1-1) og 

temaet vurderes med hensyn på dette.  

     x  

VA-anlegg/-

ledningsnett 

VA-infrastruktur forutsettes hensyntatt videre i 

prosjektet og gjennom mer detaljerte ROS-analyser 

for kommende planfaser med større 

detaljeringsgrunnlag. Temaet vurderes ikke videre. 

- - - - - - - 

Eksisterende 

kraftforsyning 

Høyspentlinjer går tett på og krysser alle konseptene 

på en rekke steder. Dette forutsettes hensyntatt 

videre i prosjektet og gjennom mer detaljerte ROS-

analyser for kommende planfaser med større 

detaljgrunnlag. Temaet vurderes ikke videre.  

- - - - - - - 

Kryssing av 

jernbane 

Alle konseptene krysser jernbane og temaet 

vurderes. 

x x x x x x x 

Tunneler  Alle konseptene innebærer bygging av tunnel, 

bortsett fra 1-1 og 1-3. Tunnelene forutsettes etablert 

iht. gjeldende krav og forskrifter og vurderes 

nærmere i ROS-analyser til kommende planfaser når 

valg av konsept er gjort. Temaet vurderes ikke videre 

her. 

- - - - - - - 

Drikkevannskilder 

og vannressurser 

Det er registrert inntakspunkter for vannforsyning 

(Mattilsynet) i nærheten av flere av konseptene. 

Temaet vurderes.  

x x x x  x x 

SÅRBARE OBJEKTER     

Sårbare bygg* Det ligger flere sårbare bygg i nærheten av 

konseptene.  Temaet vurderes. 

x x x x x x x 

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

handlinger 

Tilsiktede 

handlinger 

Det er ikke identifisert særskilte forhold ved eller 

ulikheter mellom de ulike konseptene som gjør det 

aktuelt å vurdere temaet på dette overordnede 

nivået. Det forutsettes at det gjøres nærmere 

vurderinger av dette i senere planfaser, og da 

spesielt knyttet til punkter for kryssing av jernbane. 

Temaet vurderes ikke ytterligere.  

- - - - - - - 

*Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, 

sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 
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4.3 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om området og konseptene. 

Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen 

ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 

klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i slike 

kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en 

hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom den inntreffer. Vurderingene er derfor basert på 

eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet.  

4.4 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en 

sårbarhetsvurdering av disse: 

• Skredfare 

• Ustabil grunn (grunnforhold) 

• Flom i vassdrag 

• Skogbrann 

• Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• Trafikkforhold 

• Kryssing av jernbane 

• Drikkevannskilder 

• Sårbare bygg 

 

 

 Sårbarhetsvurdering – skredfare 

Statens vegvesen har egne risikoakseptkriterier for skred på veg (ref. 1.4.9) gitt at kravene i byggteknisk 

forskrift (TEK17) ikke er tilpasset veg og trafikk i flyt på en skredutsatt strekning. SVV har derfor gjort en 

fortolkning av sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. 

Det er ifølge kartinnsynsløsningen til DSB aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (NVE/NGI som 

berører flere konsepter). Kvikkleireskred omtales under temaet ustabil grunn (grunnforhold).  

Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang er en nasjonal kartserie som viser potensielt 

snøskredutsatte områder og områder utsatt for steinsprang (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå. Kartene 

viser potensielle utløsningsområder og utløpsområder for snøskred. Det gjøres oppmerksom på at arealene 

som dekkes av utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i 

et utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende utløsningsområder før det når utløpsområdene 

nedenfor. Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som ut fra helning på terrenget 

gjenkjenner terreng der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er utløpsområdet 

automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved avgrensning av områdene, og effekten av lokale faktorer 

(f. eks. skog, terrengdetaljer, utførte sikringstiltak o.l.) er derfor ikke vurdert.  

Nedenfor vises kartutsnitt hvor det er aktsomhetsområder for snøskred (rød skravur) og steinsprang (svart 

skravur) som enten direkte berører eller er i nærheten av et konsept.  



Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
KVU for vegforbindelser øst for Oslo 
Oppdragsnr.: 5187738   Dokumentnr.: ROS   Versjon: J03 

 

2019-11-18  |  Side 29 av 42  

 
Figur 4.4-1 Skredfareområder i nordlig del av konsept 2-A (grønn linje) og konsept 2-C (rød linje) 

 
Figur 4.4-2 Skredfareområder langs vestsiden av Øyeren, konseptene 2-A og 2-C 
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 Figur 4.4-3 Skredfareområder, nordlig del av konseptene 1-C, 3-D, 3-E 

 
Figur 4.4-4 Skredfareområder langs østsiden av Øyeren, konseptene 1-C, 3-D og 3-E 
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Figur 4.4-5 Skredfareområder, konseptene 1-C og 3-E 

 

I tillegg til disse utvalgte områdene har flere er også nærhet til andre aktsomhetsområder for snøskred og 

steinsprang, disse må vurderes nærmere når endelig valg av konsept skal gjøres.  

Når det gjelder eksisterende veg så viser Statens vegvesen sin VegROS for eksisterende rv. 22 én hendelse 

relatert til skred, dette var et steinskred ved Ulverud i Fet kommune, registrert i 2016.  

Basert på denne vurderingen vurderes alle konseptene som moderat sårbare for dette temaet.  

 Sårbarhetsvurdering - ustabil grunn (grunnforhold) 

I alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire og det er mange slike områder innenfor 

analyseobjektet. Som den geotekniske rapporten som er utarbeidet til denne KVU (ref. 1.5.2) sier, er store 

deler av begge utredningskorridorene under marin grense. Det betyr også at store deler av korridorene er 

preget av marine havavsetninger med stor dybde til berg. Områder med tykke havavsetninger kan markeres 

som aktsomhetsområder for områdeskred. 

Kartutsnittene nedenfor viser områder der konseptene er i direkte konflikt med registrerte kvikkleireområder 

(NVE/NGI). Det er i den geotekniske rapporten (ref. 1.5.2) også tatt med Statens vegvesens egne 

kvikkleirepunkt og kvikkleireområder slik disse er fremstilt i NVE Atlas.  
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Figur 4.4-6 Kvikkleireområder - alle konsepter, nordlig del (konsept 2-A tegnet med grønn linje) 
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Figur 4.4-7 Kvikkleireområder i områdene rundt Elvestad, Askim, Trøgstad og sør i Enebakk - alle konsepter  

Som kartutsnittene viser er det registrert kvikkleireområder blant annet ved Hvam (gjelder alle konseptene) 

mellom Fetsund og Leirsund (konseptene 1-C, 3-E og 3-D), og mellom Elvestad og Tangen bru langs fv. 

120. Langs rv. 22 er det registrert flere kvikkleireområder ved følgende strekninger: Fredrikstad-Hafslund, 

Ramstad-Trøgstad-Krokedal, og Fetsund-Hvam. 

Områdene der det er planlagt brukryssing over Øyeren (konsept 3-D) er vurdert som krevende når de gjelder 

fundamentering av brua.   

Planlegging av alternativ vegtraseer langs de to korridorene bør ta hensyn til kvikkleireområdene og tidligere 

skredhendelser som er allerede registrert i NVEs sin faresonekart. 

Statens vegvesen sin VegROS for eksisterende rv. 22 viser 22 hendelser relatert til kvikkleireskred eller 

utgliding som er registrert i perioden 2016-2019.  

Alle konseptene vurderes som svært sårbare for ustabil grunn (grunnforhold) 
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 Sårbarhetsvurdering - flom i vassdrag 

Veganlegg skal plasseres sikkert mot en 200-års flom og klimaframskrivingene tilsier at det vil bli hyppigere 

episoder med styrtregn, og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. Større vassdrag er 

flomsonekartlagt og kartleggingen av Glomma og Øyeren viser at det er korridorer som må vurderes 

nærmere med hensyn på dette. I kartutsnittet nedenfor så vises flomsonekart med 200 års gjentaksintervall 

og et område som berører konseptene 1-C, 3-D, 3-E, 1-1 og 1-3, der flomfaren bør vurderes nærmere.  

 
Figur 4.4-8 Flomsonekart 200-års gjentaksintervall ved Leira og ved Fetsund der Glomma krysses - 

konseptene 1-C, 3-D, 3-E, 1-1 og 1-3 

Andre områder som ble nevnt i forbindelse med fareidentifikasjonen er der eksisterende rv. 22 krysser E18 

ved Ramstad i Eidsberg. Her er det bygget en ny bru som burde vært hevet for å tilfredsstille krav om 200-

års flom. Her er det gitt avvik da vegnettet rundt ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet mot 200-års flom.  

På E6 ved Skjeberg, sør for krysset der nytt forslag til veg begynner, er det et utfordrende område ved 

flomstor elv og samtidig springflo.  E6 ligger på pæler i dette området, men dersom korridor flyttes sørover 

kan det medføre at vegen utsettes for flom. 

Statens vegvesen sin VegROS for eksisterende rv. 22 viser 4 hendelser relatert til flom eller dreneringssvikt, 

som er registrert i perioden 2016-2019. Det er ikke utarbeidet VegROS for fylkesveger (fv. 120). 

Konseptene 1-C, 3-D, 3-E, 1-1 og 1-3 vurderes som moderat sårbart for flom, de øvrige konseptene 

vurderes som lite sårbare. 
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 Sårbarhetsvurdering - skogbrann 

Nitti prosent av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som for eksempel uaktsomhet ved 

bålbrenning (mye friluftsområder hvor det forekommer grilling i området), skogsdrift og anleggsvirksomhet 

eller ildspåsettelse. Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig 

at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Dette er et forhold som må vurderes 

videre i planlegging av anleggsgjennomføring og relevante områder med skog og vegetasjon må vurderes 

nærmere i kommende detaljerte ROS-analyse. 

Alle konseptene vil gå gjennom eller ligge i tilknytning til skogområder og kan medføre stengte veger gitt en 

skogbrannhendelse. Det er store skogområder i Trømborgfjella (1-C, 1-1 og 1-3) og Østmarka (2-A og 2-C).  

Det er ikke funnet grunn til å skille mellom konseptene når det gjelder sårbarhet for dette og alle vurderes 

som svært sårbare for skogbrann.  

 Sårbarhetsvurdering - brann/eksplosjon ved industrianlegg 

Det er identifisert enkelte industrivirksomheter i relevant nærhet til flere av konseptene. Disse kan ha 

potensiale til å medføre brann/eksplosjon. Omfattende branner ved disse virksomhetene kan, avhengig av 

vindretning, medføre stengte veger. 

Konseptene gjennom Østfold vurderes ikke særlig utsatt. I Akershus vurderes følgende å være i relevant 

nærhet: 

Ringnes ved Gjelleråsen (alle konseptene) 

Arcus ved Gjelleråsen (alle konseptene) 

Leca Norge ved Rælingen (2-A og 2-C) 

Disse er identifisert i denne overordnede analysen og alle konseptene vurderes som moderat sårbare for 

temaet, men det kan være flere relevante virksomheter og temaet bør vurderes på nytt i ROS-analysen som 

skal utarbeides i neste planfaser når valt av konsept er gjort. 

 Sårbarhetsvurdering - transport av farlig gods 

DSB mottar på landsbasis årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods, 55 hendelser i 2015 

(DSBs uhellsstatistikk for 2015). Erfaringsmessig er andelen ulykker med farlig gods der det oppstår brann 

eller eksplosjon svært lav (2-3 årlige branntilfeller), og i de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods 

til akutt utslipp til grunnen og til luft. 

Sårbarheten for de ulike konseptene er her overordnet vurdert og basert på om det er lokalisert sårbare bygg 

i nærheten av disse, se sårbarhetsvurderingen av temaet sårbare bygg. En mer detaljert vurdering som også 

innbefatter boliger forutsettes utført i ROS-analyser som skal utarbeides i kommende planfaser når valg av 

konsept er gjort. Korridor 1-1 vurderes som svært sårbar for temaet gitt at det kun gjøres utbedringer av 

eksisterende veg. De andre konseptene vurderes som moderat sårbare for temaet. 

 Sårbarhetsvurdering – trafikkforhold 

I forbindelse med KVU-utredningen har det blitt hentet ut tall på politirapporterte personskadeulykker som 

har inntruffet på vegene i de to korridorene som omfattes av utredningen. Analysen er gjort for en 10-års 

periode, fra 2008 til 2017. 

I løpet av denne perioden var det i alt 346 politirapporterte personskadeulykker på rv. 22 (inkludert tidligere 

rv. 111). 501 personer har blitt skadd eller drept og 45 av disse har blitt drept eller hardt skadd.  
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På fv. 120 var det i samme periode 171 politirapporterte personskadeulykker. 261 personer har blitt skadd 

eller drept og 39 av disse har blitt drept eller hardt skadd.   

Korridor 1-1 (eksisterende korridorer) vurderes som svært sårbart, sammenlignet med konseptene med nye 

traseer. Gitt at disse etableres i henhold til gjeldende standarder og vegnormaler, og underlegges 

trafikksikkerhetsanalyser, vurderes disse som lite sårbare. Konsept 1-3 vurderes som noe mindre sårbart 

(moderat) enn 1-1 gitt at deler av denne får ny veg.  

 Sårbarhetsvurdering – kryssing av jernbane 

Konseptene 1-C, 3-D og 3-E vil krysse både Gardermobanen og Hovedbanen (går sammen i området her). 

Dette kan medføre en utfordring knyttet til brudd i anleggsfasen og vil kunne gi store konsekvenser for 

samfunnet. Det transporteres drivstoff til OSL hver natt. Det vurderes å kunne bli svært krevende å bygge en 

så stor bru over en høyt trafikkert jernbanestrekning, uten å unngå forstyrrelser som kan bli vurdert som 

omfattende. Videre kan ulike vedlikeholdsbehov i driftsfasen også gi utfordringer knyttet til forstyrrelser på 

jernbanestrekningen. Det er også registrerte kvikkleireområder i dette området, jf. kap. 4.4.2. Dette kan gi 

ytterligere utfordringer knyttet til mulige forstyrrelser for jernbanedriften i byggefasen, men også i driftsfasen. 

De samme konseptene, i tillegg til 1-1 og 1-3, krysser også Kongsvingerbanen ved Fet.  

Konsept 1-C krysser også jernbanen ved Skjeberg og konseptene 1-1 og 1-3 krysser jernbanen ved 

Hafslund.  

Konseptene 2-A, 2-C og 3-D krysser jernbanen ved Tomter. 

Basert på dette vurderes konseptene 1-C, 3-D og 3-E å være svært sårbare for kryssing av jernbane gitt at 

disse vil kryss Gardermobanen og Hovedbanen. De øvrige konseptene vurderes å være lite sårbare for 

temaet. 

 Sårbarhetsvurdering – drikkevannskilder 

Det er flere korridorer som ligger tett på drikkevannskilder (vannverk inntakspunkter, Mattilsynet). Transport 

av farlig gods kan medføre forurensning av drikkevannskilde, men også avrenning fra veg, vegsalt mv. 

medfører forurensning spesielt for grunnvannsbrønner. Dette er et delvis skjermet datasett som ikke tillater 

nøyaktig stedfesting ved å zoome inn i kartet. Det gir imidlertid nøyaktighet nok til å peke ut områder som må 

vurderes nærmere når valg av konsept er foretatt. Kartutsnittene nedenfor viser hvilke korridorer som ligger 

tett på inntakspunktene. Flere av disse inntakspunktene er grunnvannsbrønner.  
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Figur 4.4-9 Vannverk inntakspunkter i Eidsberg, konseptene 1-C og 1-3 

 
Figur 4.4-10 Vannverk inntakspunkter ved Tomter, konseptene 2-A, 2-C, 3-D 
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Figur 4.4-11 Vannverk inntakspunkter, sørlig del av konseptene 1-C, 1-1 og 1-3 

Alle konseptene vurderes å være moderat sårbare overfor drikkevannskilder, bortsett fra korridor 3-E som 

vurderes som lite sårbar gitt denne overordnede vurderingen. I tillegg til disse inntakspunktene kan det være 

grunnvannborehull (GRANADA, nasjonal grunnvannsdatabase) som ikke fremgår her og som må vurderes 

nærmere i kommende planfaser. 

 Sårbarhetsvurdering - sårbare bygg 

Sårbare bygg er i DSB innsynskartløsning definert som barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, 

bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.  

Det er en rekke sårbare bygg i de urbane områdene i nordenden av konseptene, og kartutsnittet nedenfor 

viser dette. Sykehus vises med hvite symboler med rødt kors (Ahus) og sykehjem vises med rødt symbol 

med hvitt kors, skoler vises med røde punkter og barnehager med lilla punkter.  
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Figur 4.4-12 Sårbare bygg - alle konsepter, nordlig del (konsept 2A er tegnet med grønn linje) 

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) må nevnes spesielt og ligger relativt tett på konsept 2-A/2-C 

(spesielt 2-C, siste tunnel) med ca. 500 meter til korridor. Her vil rystelser, støy, mv. i byggefase være 

relevante farer.  

Alle konseptene vurderes som moderat sårbare overfor dette temaet og dette må i senere planfaser 

vurderes mer i detalj når valg av konsept er foretatt, spesielt opp mot temaet transport av farlig gods. I tillegg 

vil det for Ahus være relevant å se på anleggsgjennomføring herunder sprengningsarbeid.    
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5 Konklusjon og innspill til valg av konsept 

5.1 Konklusjon 

Konseptene fremstår generelt og samlet, etter denne overordnede sårbarhetsvurderingen til 

konseptvalgutredningen, som moderat sårbare. Dette betyr imidlertid ikke at konseptene ikke kan utvikles 

videre, men at det må gjennomføres en mer detaljert ROS-analyse og fremme risiko- og 

sårbarhetsreduserende tiltak i forbindelse med de kommende planfasene som skal gjennomføres når valg av 

konsept er foretatt, og detaljeringsnivået på tekniske løsninger øker.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante.  

Farene som fremsto som relevante for de ulike konseptene er listet nedenfor sammen med vurderingen av 

sårbarhet (jf. sårbarhetskategoriene i kapittel 4.4): 

Tabell 5.1 Konseptenes sårbarhet for relevante farer/uønskede hendelser 

Fare/uønsket 

hendelse 

1-C 

Motorveg 

Øst 

 

2-A 

Motorveg 

Vest 

2-C 

Motorveg 

Vest med 

tunnel 

3-D 

Motorveg 

Vest - Øst 

med bru 

over 

Øyeren 

3-E 

Motorveg 

Vest - Øst, 

bruk av 

eks. E18 

1-1 

Utbedr-

ings-

alternativ 

Øst og 

Vest 

1-3 

Kombi-

nasjons-

alternativ 

Øst 

Skredfare Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Ustabil grunn 

(grunnforhold) 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Flom i vassdrag Moderat 

sårbart 

Lite sårbart Lite sårbart Moderat 

sårbart 

Lite sårbart Lite sårbart Moderat 

sårbart 

Skogbrann Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Brann/eksplosjon 

ved industrianlegg 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Transport av farlig 

gods 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Trafikkforhold Lite sårbart Lite sårbart Lite sårbart Lite sårbart Lite sårbart Svært 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Kryssing av 

jernbane 

Svært 

sårbart 

Lite sårbart Lite sårbart Svært 

sårbart 

Svært 

sårbart 

Lite sårbart Lite sårbart 

Drikkevannskilder Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Lite sårbart Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Sårbare bygg Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Moderat 

sårbart 

Rangering 4 1 1 4 3 5 2 
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Figur 5.1 Konseptene illustrert  
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Generelt tilrådes at alle de identifiserte farene som er listet ovenfor tas med til de mer detaljerte ROS-

analysene som skal utarbeides i kommende planfaser, når mer kunnskap foreligger og endelig valg av 

konsept er foretatt. Farer som konseptene har blitt vurdert til å være moderat og svært sårbare for, må gis 

spesielt fokus. Dette gjelder følgende faretema, aktuelt alternativ står i parentes: 

 

• Skredfare (alle konseptene) 

• Grunnforhold (alle konseptene 

• Flom i vassdrag (1-C, 3-D, 1-1, 1-3) 

• Skogbrann (alle konseptene) 

• Brann/eksplosjon ved industrianlegg (alle konseptene) 

• Transport av farlig gods (alle konseptene) 

• Trafikkforhold (1-1, 1-3) 

• Kryssing av jernbane (1-C, 3-D, 3-E) 

• Drikkevannskilder (1-C, 2-A, 2-C, 3-D, 1-1, 1-3) 

• Sårbare bygg (alle konseptene) 

 

Basert på denne overordnede sårbarhetsvurderingen fremstår konseptene 2-A og 2-C som de minst sårbare, 

deretter kommer konsept 1-3, etterfulgt av konsept 3-E. Konseptene 1-C og 3-D rangeres deretter som noe 

mer sårbare. Konsept 1-1 fremstår som mest sårbart. 

I rapporten 3R-vurderinger av tre veistrekninger, NTP Oppdrag 6 Samfunnssikkerhet (ref. 1.5.3), hvor de 

samme konseptene som er vurdert i denne ROS-analysen har gjennomgått en verdisetting knyttet til 

robusthet, redundans og restitusjon, så er disse rangert i forhold til hvor stor positiv effekt de har for 

samfunnssikkerhet. I rapporten konkluderes det med at konsept 1-C vurderes til å ha størst positiv effekt på 

samfunnssikkerheten, etterfulgt av konseptene 2-A, 2-C og 3-D, som vurderes som like gode. Konsept 1-3 

rangeres etter disse og konsept 1-1 rangeres til slutt. Konsept 1-C scorer bedre enn de øvrige fordi det gir 

lengst sammenhengende 4-felts motorvei med omkjøringsveier som strekker seg over lengre strekninger 

enn de andre alternativene.  

Dersom vi også legger til grunn denne 3R-vurderingen, så er det konseptene 2-A og 2-C som samlet 

fremstår som mindre sårbare, og med høyere robusthet, redundans og restitusjon enn de øvrige 

konseptene.  
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