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Sammendrag:
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst utarbeidet ROS-analyse i forbindelse
med kommunedelplan for rv. 22 kryssing av Glomma i Fet kommune. Formålet med analysen er å
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur.

Det er avdekket høy risiko for kvikkleireskred for traséalternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevet med
forebyggende tiltak for å kunne bygge vegen. Også vegfylling i alternativ D2.1 kommer nær et område
med kvikkleire og tiltak bør vurderes etter nærmere grunnundersøkelser. Grunnundersøkelser forutsettes
også gjennomført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere er registrert kvikkleire her.

Alternativ E2 er utsatt for flom både ved Glomma/Holsevja og ved Merkja. Eksisterende veg ved Merkja
er for øvrig flomutsatt.

Alle traséalternativene skal krysse over jernbane i form av bro, og det må gjøres en egen risikoanalyse
for å sikre liv/helse og infrastruktur i anleggsperioden.  Det er gjennomført grunnundersøkelser som viser
utfordrende partier i forbindelse med alle tunnelalternativene. Ytterligere seismikk og grunnboringer
anbefales gjennomført i videre neste planfase for å avdekke ytterligere svakhetssoner i
tunnelalternativene Alt. D2 medfører en «cut and cover»-løsning gjennom boligområde, og her blir det
særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. Alle
alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og steinsprang.
Det er registrert forurenset grunn ved Statoil og Fetsund stasjon som berører alternativ A, A2, C2, D2 og
D2.1. Forurensede masser herfra må leveres godkjent deponi.

Alle tunneler har en viss risiko for ulykker og storbrann. Alt. E2 med den lengste tunnelen, og C2, D2 og
D2.1 med kortere tunneler, må risikovurderes og sikkerhetstiltak vurderes i den videre planleggingen.

Forebyggende tiltak for øvrig mot vann- og grunnforurensning, støy og støv og spredning av fremmede
arter i anbefales innarbeidet i Ytre miljø (YM)-plan til bruk i byggefasen. YM-planen fastsetter miljømål og
skal beskrive tiltak som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-analysen og
konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, forskrift og retningslinjer.

03 01.09.2016 Mindre justeringer og oppdateringer AMy
02 04.04.2016 Nytt alternativ A2 AMy
01 15.10.2015 Revidert etter justeringer i trasé D2, D2.1 og kryss E2 AMy
00 27.04.2015 Utkast til første versjon AMy

Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av Anita Myrmæl

Kontrollert av Øistein Preus Hveding og Karl Arne Hollingsholm ØPH og KAH

Oppdragsleder Karl Arne Hollingsholm



3

Innhold
1 Innledning.......................................................................................... 4

1.1 Formål.............................................................................................................. 4
1.2 Hjemmel og bakgrunn ...................................................................................... 4

2 Beskrivelse av analyseobjektet ....................................................... 4
2.1 Om tiltaket ........................................................................................................ 4
2.2 Avgrensninger .................................................................................................. 5
2.3 Akseptkriterier .................................................................................................. 5

3 Metode ............................................................................................... 6
3.1 Om ROS-analyser ............................................................................................ 6
3.2 Data, kilder og organisering av arbeidet ........................................................... 6
3.3 Begreper og definisjoner .................................................................................. 6

4 Uønskede hendelser ........................................................................ 9
4.1 Sjekkliste sårbarhet, hendelser, sannsynlighet, konsekvens og tiltak. .............. 9

5 Konklusjoner og risikoreduserende tiltak .................................... 16
5.1 Alternativ A og A2 .......................................................................................... 16
5.2 Alternativ C2 .................................................................................................. 18
5.3 Alternativ D2.1 ............................................................................................... 20
5.4 Alternativ D2 .................................................................................................. 22
5.5 Alternativ E2................................................................................................... 24
5.6 Oppsummering .............................................................................................. 26

6 Referanser ....................................................................................... 27
7 Vedlegg ............................................................................................ 29

7.1 Løsmassekart ................................................................................................ 29
7.2 Kvikkleire ....................................................................................................... 30
7.3 Flom ............................................................................................................... 31
7.4 Fremmede arter ............................................................................................. 33
7.5 Forurenset grunn ........................................................................................... 34
7.6 Trafikkulykker på eksisterende vegnett .......................................................... 35



4

1 Innledning
1.1 Formål
Formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er å forebygge risiko for
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur i forbindelse med kommunedelplan for
rv. 22 kryssing av Glomma i Fet kommune.

1.2 Hjemmel og bakgrunn
Plan- og bygningslovens kapittel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides
en ROS-analyse ved planer for utbygging:

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.

2 Beskrivelse av analyseobjektet

2.1 Om tiltaket
Tiltaket går fram av beskrivelsen i kommunedelplanen. De seks alternative traséene som
utredes går fram av Figur 1.
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Figur 1. Traséalternativer for ny rv. 22 kryssing av Glomma.

2.2 Avgrensninger
· ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har miljømessige eller

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.
· Denne ROS-analysen er en grovanalyse tilpasset kommunedelplannivå. Det må

utarbeides egen ROS-analyse til reguleringsplan når endelig vegtrasé er valgt.
· Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfase vurderes ikke da dette

skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsfase.
· Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall av

meteoritter, eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.
· Hendelser som kan få konsekvenser for selve virksomhetens lønnsomhet og/eller fare for

evt. konkurs er ikke vurdert.

Tema som er utførlig behandlet med vurdering av verdi, omfang, konsekvens og forslag til
avbøtende tiltak i egen konsekvensutredning, er ikke risikovurdert nærmere i denne ROS-
analysen. Dette gjelder risiko for tap/forringelse av naturmiljø, landbruksområder, kulturminner
og friluftslivsområder. Risiko for støy og andre ulemper/hendelser for nærmiljø i driftsfase er
også behandlet i konsekvensutredningen, og er derfor ikke nærmere vurdert i denne ROS-
analysen.

2.3 Akseptkriterier
Med akseptkriterier menes kriterier som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko
(www.dsb.no, 2012). Kriteriene kan være basert på forskrifter, standarder, erfaringer og/eller
teoretisk kunnskap og legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko. Akseptkriterier
kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, og vil være ulike fra tema til tema. I denne



6

grovanalysen vil akseptkriteriene gjenspeiles i fargekodene knyttet til om tiltak er nødvendige
eller ikke, jf. risikomatrise Figur 2 Risikomatrise. Kilde DSB 2011.

3 Metode

3.1 Om ROS-analyser
En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt
tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av
disse.

3.2 Data, kilder og organisering av arbeidet
Informasjon til analysen er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, forarbeider til
kommunedelplanen for kryssing av Glomma, databaser, kart og litteratur som referert til i
referanselisten.

Det ble gjennomført et analysemøte 14. april 2015 kl 0900-1400 hos Statens vegvesen region
øst. Tilstede var:
Edgar Sande, Statens vegvesen
Mai Britt Worren, Statens vegvesen
Arne Aukland, Fet kommune (kl 0900-1030)
Marius Fiskevold, Sweco
Anita Myrmæl, Sweco
Analysen er oppdatert etter innledende grunnundersøkelser og justering av løsninger i
september / oktober 2015. Videre er analysen oppdatert etter nytt alternativ A2 i mars 2016.

3.3 Begreper og definisjoner
Risiko er muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet
er sammensatt av to grunnbegreper

- Et mål for verdi (konsekvens)
- Et mål for sannsynlighet /frekvens

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Sårbarhet er en manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til skade.

Sannsynlighet: Fastsettelse av hvor store utsikter det er for at en hendelse skal inntreffe. I
denne analysen legges begrepene beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen til grunn (DSB, rev. des. 2011).

Begrep Forklaring (frekvens)
Lite sannsynlig (1) Mindre enn én gang i løpet av 50 år

Mindre sannsynlig (2) Mellom én gang i løpet av 10 år og én gang i løpet av 50 år

Sannsynlig (3) Mellom én gang i løpet av 1 år og én gang i løpet av 10 år

Meget sannsynlig (4) Mer enn én gang i løpet av 1 år.

Tabell1 Sannsynlighetsklassifisering (DSB 2011).
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Konsekvens: I selve analysen benyttes konsekvensbegreper der ulike veiledere har noe ulike
forklaringer. Vi legger begrepene i DSB 2011 til grunn, se tabell 2.

Begrep Liv / Helse Miljø Samfunnsviktige
funksjoner

Ufarlig (1) Ingen
personskader

Ingen direkte skader Systembrudd uvesentlig. Ikke
behov for reservesystemer

En viss
fare (2)

Få og små
personskader

Mindre skader, lokale
skader

Systemet settes midlertidig
ute av drift

Kritisk (3) Alvorlig
personskade

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i flere døgn

Farlig (4) Alvorlige
skader/ én
død.

Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Systemet settes ut av drift
over lengre tid. Andre
avhengige systemer rammes
midlertidig

Katastrofalt
(5)

Flere døde Svært alvorlige og
langvarige skader,
uopprettelig miljøskade

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent
ute av drift

Tabell 2 Konsekvensklassifisering med forklaring (DSB 2011).

Risikomatriser
På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et
risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Dette kan illustreres ved hjelp av en
risikomatrise. Risikomatrisen bidrar til å sortere de ulike uønskede hendelsene med hensyn til
hvor stor risiko de medfører. På den måten kan man også prioritere mulige tiltak for å
redusere risikoen. Matrisen i DSB (2011) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen benyttes, se
Figur 2.

UFARLIG (1) EN VISS FARE
(2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT

(5)

MEGET
SANNSYNLIG (4)

SANNSYNLIG (3)

MINDRE
SANNSYNLIG (2)

LITE SANNSYNLIG
(1)

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik:
Tiltak nødvendig
Tiltak skal vurderes (nytte/kostnad-vurdering)
Tiltak ikke nødvendig (akseptabel risiko)

Figur 2 Risikomatrise. Kilde DSB 2011.

Konsekvens
Frekvens





4 Uønskede hendelser

4.1 Sjekkliste sårbarhet, hendelser, sannsynlighet, konsekvens og tiltak.

Tabellen nedenfor tar for seg sårbarhet og mulige uønskede hendelser tilknyttet planlagt virksomhet, med angitt vurdert sannsynlighet,
konsekvens og risiko. For hvert tema som er vurdert som relevant, er det skrevet merknad og forslag til risikoreduserende tiltak.

Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Naturbasert sårbarhet
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Kvikkleireskred
alt. A og A2 Ja 2 5

Kvikkleire med faregrad middels på begge sider
av Glomma.
Referanse: NGU løsmassekart, vedlegg 7.1
NGU kvikkleire vedlegg 7.2.

Lette masser/masseutskifting, stabiliserende
tiltak (kalk-sementpeler), motfylling. Ev
brokonstruksjon over kvikkleireområdene.
Grunnundersøkelser må gjennomføres.

Kvikkleireskred
alt. D2.1 Ja 1 4

Planlagt vegfylling ved Holen ligger ned mot
registrert kvikkleireområde med faregrad
middels.

Tiltak bør vurderes nærmere basert på
resultater av grunnundersøkelser.

Kvikkleireskred
alt. E2 Ja 2 4

Kvikkleire med faregrad lav i på vestsida av
Glomma mellom elva og Holsevja. Kan berøre
av- og påkjøringsramper.

Lette masser/masseutskifting, stabiliserende
tiltak (kalk-sementpeler). Grunnundersøkelser
må gjennomføres.

Kvikkleireskred
alt. C2 og D2 Ja 1 3 Vegene ligger i områder nær kartlagte

kvikkleireområder.

Det forutsettes at grunnundersøkelser
gjennomføres. Dersom det viser seg at
veialternativet berøres av kvikkleire, skal tiltak
gjennomføres.

Jordras
alt. A, C2, D2.1, D2 Ja 1 2

Normale skjæringer og fyllinger som ikke vil
medføre større risiko for jordras.

Se ellers pkt. om kvikkleire.

Jordras/utglidning
alt. E2 og A2 Ja 2 2

E2: Denne traséen har høye skjæringer i
løsmasser i forhold til de andre traséene.
A2: Kan bli betydelige fyllinger mot Holen og
ved ny lokalveg under brua på østsida av
Glomma. Risiko for jordras framstår likevel
akseptabel forutsatt at det etableres
støttemur/konstruksjoner.



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Snøskred/isnedfall Nei - - -

Steinsprang
alt. D2.1 Ja 2 2

Høye skjæringer med risiko for steinsprang på
hver side av miljøtunnelen på vestsiden av
Glomma.

Sikringstiltak forutsettes gjennomført.

Klimatiske forhold. Er området utsatt for:

 Sterk vind Nei - - -

Flom
alt.E2 Ja 2 3

Flomutsatt på jordet mellom Glomma og
Holsevja og ved Merkja, se NVE flomsonekart
vedlegg 7.3.

Steinplastre fyllinger for å motvirke graving
som følge av flom.

Flom
alt. A, A2, C2, D2.1 og
D2

Ja 2 2

Tilknytningen til alle vegalternativene vil bli
rammet av 100 og 200-årsflom i Merkja slik
eksisterende veg er anlagt i dag.

Tiltak faller utenfor dette prosjektet, men
flomproblemtikken bør drøftes for den
eksisterende, nybygde vegen som kobles til
denne parsellen øst for Merkja.

Naturverdier og kulturminner.  Kan planen medføre risiko for/tap av
Naturvernområder,
naturtyper eller
rødlistede arter

Ja - - -
Risiko for tap og forringelse av naturmiljø er
nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.
Avbøtende tiltak er beskrevet i KU.

 Vilttrekk Ja - - -
Risiko knyttet til vilt er nærmere beskrevet i
konsekvensutredningen. Avbøtende tiltak er
beskrevet i KU.

Fremmede arter
alle alt. Ja 3 2

Referanse: Artskart (se vedlegg 7.4).

Det er registrert en lang rekke fremmede arter i
Artsdatabankens svarteliste i planområdet. Alle
traséer kan i utgangspunktet bli berørt som
følge av graving og masseforflytning.

Tiltak for å forebygge spredning av fremmede
arter må gjennomføres i samsvar med NML
kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.

Arkeologiske
kulturminner Ja - -

Tap og forringelse av kulturminner er nærmere
beskrevet i konsekvensutredningen. Avbøtende
tiltak er beskrevet i KU.

 Kulturmiljøer, SEFRAK Ja - - -
Tap og forringelse av kulturminner er nærmere
beskrevet i konsekvensutredningen. Avbøtende
tiltak er beskrevet i KU.

 Friluftslivsområder Ja
Tap og forringelse av friluftslivsområder er
nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.
Avbøtende tiltak er beskrevet i KU.



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Vassdrag
alt. A, A2, C2, D2.1 og
D2

Ja - - -

Alle alternativene berører Glomma i mer eller
mindre grad form av bro over elva og inngrep i
form av fundamentering i og nær elva.

Alle traséene krysser også Bergerbekken, der
rv. 22 går i dag.

Alle traséene unntatt E2 krysser over bekk fra
Tientjennet i dagens trasé.

Risiko for vannforurensning både i anleggsfase
og driftsfase, se eget punkt under forurensning.

Vassdrag, drenering
alt. E2 Ja 2 3

E2 legges i bro over Holsevja. Krysser
Bergerbekken/våtmarksområdet øverst i
Merkja. Tunnel under bekken fra Tientjennet.
Risiko for lekkasje fra bekk til tunnel?
Svakhetssone?

Seismikkundersøkelser og boringer må
gjennomføres.

Dyrkamark
alle alt. Ja - - -

Alle alternativene berører dyrkamark av god og
svært god kvalitet på begge siden av Glomma.

Tap og forringelse av dyrkamark er nærmere
beskrevet i konsekvensutredningen.

Risiko for drenering av dyrkamark som følge av
tunnel?

Virksomhetsbasert sårbarhet
Sikkerhet og ulykker. Medfører planen/tiltaket økt risiko for:

Trafikkulykke
myke trafikanter
alle alt.

Ja 2 2

Hensikten med den nye veien vei er å forbedre
trafikksituasjonen i forhold til i dag. Mange
trafikkulykker på eksisterende rv. 22, se
vedlegg 7.6.

Alt. A har rundkjøringer på hver side og én
fotgjengerkryssing i én arm på vestsiden ned til
sentrum. Ellers blir trafikksituasjonen lik for
myke trafikanter.



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Trafikkulykke
kjøretøyer
alt. A

Ja 2 2

Blander fjerntrafikk og lokaltrafikk i samme snitt.
Veien planlegges med midtdelerrekkverk som
barriere.

Trafikkulykke
kjøretøyer
alt. A2, C2, D2.1, D2 og
E2

Ja 1 2

Blander ikke lokaltrafikk og fjerntrafikk. Veiene
planlegges med midtdelerrekkverk som
barriere.

 Storbrann/brann E2 Ja 1 5 Risiko for tunnelbrann med store konsekvenser
i ca 1,8 km lang tunnel.

Sikkerhetstiltak vurderes i den videre
planleggingen.

Storbrann/brann D2 og
C2 Ja 1 4 Risiko for tunnelbrann. Tunnelene er vesentlig

kortere enn E2-alternativet.

Risikovurdere og planlegge sikkerhetstiltak i
samsvar med gjeldende krav i den videre
planleggingen.

 Andre større ulykker Nei - - Anleggsulykker risikovurderes nærmere i
byggeplanfase.

Eksisterende forurensningskilder. Er planen/tiltaket berørt av:

Forurenset grunn
Alt. A, A2 og D 2.1 Ja 4 2

Registrert forurenset grunn ved Statoil service
Fet, se vedlegg 7.5.

Veigrøfter langs eksisterende vei som berøres
kan være forurenset.

Tiltak: Masser fra Statoil må leveres godkjent
deponi.

Tiltak: Det tas prøver av masser fra veigrøfter
langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan
utarbeides hvis prøvene viser for høye
verdier.

Forurenset grunn
alt. C2, D2 og D2.1 Ja 4 2

Ev. fundamentering innenfor Fetsund
stasjonsområde der det er registrert forurenset
grunn. Se vedlegg 7.5

Veigrøfter langs eksisterende vei som berøres
kan være forurenset.

Tiltak: Masser fra Fetsund stasjonsområde
må leveres godkjent deponi.

Tiltak: Det tas prøver av masser fra veigrøfter
langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan
utarbeides hvis prøvene viser for høye
verdier.

Forurensning som følge av planen/tiltaket. Medfører planen/tiltaket økt risiko for:

Forurensning av
drikkevann Ja? 2 2

Glomma er drikkevannskilde for NRV
oppstrøms. Ikke kjent med at private brønner
berøres.

Private brønner og vannforekomster
forutsettes utredet i reguleringsplanfase.

Annen
vannforurensning
anleggsfase
alle alt.

Ja 3 2
I anleggsfase er det risiko for forurensning til
Glomma, til flere bekker og til Merkja i form av
partikkelavrenning fra graving og mellomlagring

Tiltak anleggsfase: Forebyggende og
avbøtende tiltak beskrives i YM-plan og
gjennomføringen følges tett opp i



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

og utslipp av drivstoff, oljer og andre stoffer
som følge av uhell.

Se ellers eget punkt om vassdrag.

anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør
gjennomføres.

Annen
vannforurensning
driftsfase
alle alt.

Ja 2 2

I driftsfase er det løpende risiko for avrenning
av vegsalt og partikler og forurensning fra
drivstoff, oljer og andre stoffer som følge av
uhell ved transport og trafikkulykker.

Tiltak for å redusere salting og ellers vanlig
beredskap fra nødetatene når det gjelder
ulykker med utslipp av forurensende stoffer.

Vannforurensning fra
tunnelboring
Alt. C2, D2, E2

Ja 3 2
Utslipp av anleggsvann fra tunnelboring til
Glomma og til bekker som renner ut i Glomma.

Tiltak: Systemer for oppsamling av
anleggsvann beskrives i YM-plan og avklares
med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Vannforurensning fra
boring til miljøtunnel
D2.1

Ja 3 2 Risiko for utslipp til Glomma. Tiltak: Systemer for oppsamling av
anleggsvann beskrives i YM-plan og avklares
med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Vannforurensning fra
tunnelboring
alt. E2.

Ja 3 2 E2 har risiko for utslipp til Holsevja og Merkja.
Tiltak: Systemer for oppsamling av
anleggsvann beskrives i YM-plan og avklares
med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Forurensning til
grunnen i anleggsfase
alle alt.

Ja 3 2

I anleggsfase er det risiko for utslipp av
drivstoff, oljer og andre stoffer som følge av
uhell med kjøretøyer og søl fra drivstoffylling
m.m.

Tiltak: Forebyggende og avbøtende tiltak
beskrives i YM-plan og gjennomføringen
følges tett opp i anleggsfasen.

Forurensning til
grunnen i driftsfase
alle alt.

Ja 2 2
I driftsfase er det alltid en viss risiko for utslipp
av drivstoff, oljer og andre stoffer som følge av
uhell med kjøretøyer og last.

Luftforurensning
-anleggsfase
alle alt.

Ja 3 2

Anleggsfase: Graving, sprenging,
mellomlagring og transport av masser kan
forårsake støvplager i nærmiljøet.

Tiltak: Veier bør rengjøres ved behov i
anleggsfasen, masser som avgir mye støv
bør vurderes tildekket under transport.
Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.

Luftforurensning
-driftsfase
alle alt.

Ja 3 2 Driftsfase: Normale mengder veistøv fra
trafikken?

Tiltak: Bør dokumenteres hvilke mengder og
om det er behov for avbøtende tiltak.

Støy, anleggsfase
alle alt. Ja 3 2 Støy fra anleggsmaskiner, transport, spunting,

pæling m.m.
Tiltak: Følge støyretningslinje T1442/2012.
Legges inn i YM-plan.



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Støy, driftsfase
alle alt. Ja - - -

Alle vegalternativene medfører støy. Risiko for
støy er nærmere beskrevet i
konsekvensutredningen.

Tiltak: Følge støyretningslinje T1442/2012

Støy, vibrasjoner og
tilgjengelighet alt D2. Ja 4 2

«Cut and cover-løsning som medfører riving av
boliger og medfører anleggsulemper inne i
boligområde.

Særlig viktig å følge opp støyretningslinje
T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide
faseplaner.

Andre forhold som skaper økt risiko.
Er tiltaket innenfor
området som kan
rammes av
dambrudd?

Nei - - -

Åpne sjakter, stup,
høye skjæringer m.m.
alle alt.

Ja 3 2 Enkelte høye skjæringer.
Tiltak. Sikring må vurderes i
reguleringsplanfase eller detaljplan når trasé
er valgt.

Viktig infrastruktur
Kommunikasjon. Kan planen/tiltaket får konsekvenser for:

Jernbane, anleggsfase
alle alt. Ja 2 4

Alle traséene krysser jernbane i form av bro.
Risiko for at personer eller gjenstander faller
ned på jernbanen.

Særlig gjelder det alt. C2 der det er trangt
mellom tunnelportal og Glomma. Den nye
vegen skal få plass under eksisterende veg ned
til Fet sentrum og over jernbanen.

Tiltak: Nærmere risikovurdering og
forebyggende tiltak må gjennomføres før
bygge- og anleggsfase. Følge krav fra JBV.

Annen tilgjengelighet
anleggsfase
alle alt.

Ja 2 2
Noe lokalvegnett legges om og/eller stenges
midlertidig i anleggsfase. Framkommeligheten
vil bli midlertidig redusert.

Trafikkavvikling og fremkommelighet for både
myke trafikanter og kjøretøyer forutsettes
planlagt godt og kommunisert til lokalmiljøet
før anleggsstart.

Annen tilgjengelighet
driftsfase
alle alt.

Ja - - -

Noe lokalt vegnett og gang- og sykkelveger
legges om som følge av endret vegstandard og
vegtrasé. Framkommeligheten vil bli endret i
forhold til dagens situasjon, og temaet nærmiljø
er nærmere utredet i konsekvensutredningen.

Det forutsettes god informasjon til lokalmiljøet
om endringer i vegnettet.

Annen teknisk infrastruktur. Kan planen/tiltaket får konsekvenser for:

Strømforsyning Ja - - - Prosjekterende innhenter kart over strømkabler
i bakken. Ivaretas i reguleringsplanplanfasen.



Aktuelt
ja/nei

Sann-
synlig
-het

Konse-
kvens Risiko Merknad Forslag til risikoreduserende tiltak

Vannforsyning Ja - - - Prosjekterende innhenter kart over røranlegg i
bakken. Ivaretas i reguleringsplanplanfasen.

Avløpsanlegg Ja - - - Prosjekterende innhenter kart over røranlegg i
bakken. Ivaretas i reguleringsplanplanfasen.

Jordkabler og
installasjoner under
bakken

Ja - - - Prosjekterende innhenter kart over kabler i
bakken. Ivaretas i reguleringsplanplanfasen.

Strategisk viktige funksjoner og bygg. Kan planen/tiltaket får konsekvenser for:

Forsvaret Nei - - - Ingen kjente.

Politi, Brannvesen Nei - - -
Brannstasjon ved Merkja. Utrykningskjøretøyer
vil komme seg raskere til østsiden av Glomma.
Mindre kø.

Andre viktige bygg Nei - - - Ingen kjente av vesentlig betydning for
risikobildet.



5 Konklusjoner og risikoreduserende tiltak

5.1 Alternativ A og A2

Det er i analysen avdekket følgende risiko for alternativ A og A2:

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5)

MEGET SANNSYNLIG (4) Jernbane i anleggsfase

SANNSYNLIG (3)

Fremmede arter

Vann- og grunnforurensning
anleggsfase

Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

Støy i anleggsfase

MINDRE SANNSYNLIG (2)

Jordras/utglidning (A2)
Flom

Vann- og grunnforurensning
driftsfase

Trafikkulykke myke
trafikanter (A)

Trafikkulykke, kjøretøyer

Høye skjæringer
Forurenset grunn Kvikkleireskred

LITE SANNSYNLIG (1)

Jordras/utglidning (A)

Tilgjengelighet i
anleggsfase

Trafikkulykke myke
trafikanter (A2)

Konsekvens
Frekvens



Tiltak alternativ A og A2:

Nr Tiltak som er nødvendige
1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak (kalk-sementpeler), motfylling. Ev.

brokonstruksjon over kvikkleireområdene. Grunnundersøkelser må gjennomføres.
2 Forurenset grunn Masser fra Statoil må leveres godkjent deponi.

Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis
prøvene viser for høye verdier.

3 Jernbane i anleggsfase Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennomføres før bygge- og anleggsfase.
Følge krav fra Jernbaneverket.

Tiltak som bør vurderes
4 Fremmede arter Tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter må gjennomføres i samsvar med

naturmangfoldloven kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.
5 Vann- og grunnforurensning

i anleggsfase
Forebyggende og avbøtende tiltak beskrives i YM-plan og gjennomføringen følges tett opp i
anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør gjennomføres.

6 Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

I anleggsfasen bør veger rengjøres ved behov og masser som avgir mye støv bør vurderes
tildekket under transport. Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.

For driftsfasen bør det dokumenteres hvilke mengder vegstøv som kan oppstå og om det er behov
for avbøtende tiltak.

7 Støy i anleggsfase Følge støyretningslinje T1442/2012. Legges inn i YM-plan. (Støy i driftsfase er utredet og
behandles i konsekvensutredning).

8 Høye skjæringer Sikringstiltak må vurderes i reguleringsplan eller detaljplanleggingen.

Annet
Flom Tiltak faller utenfor dette prosjektet, men flomproblemtikken bør drøftes for den eksisterende,

nybygde vegen som kobles til denne parsellen øst for Merkja.



5.2 Alternativ C2

Det er i analysen avdekket følgende risiko for alternativ C2:

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5)

MEGET SANNSYNLIG (4)
Jernbane i anleggsfase

SANNSYNLIG (3)

Fremmede arter

Vann- og grunnforurensning
anleggsfase

Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

Støy i anleggsfase

MINDRE SANNSYNLIG (2)

Vann- og grunnforurensning
driftsfase
Flom

Trafikkulykke myke
trafikanter

Drikkevannskilde

Høye skjæringer

Forurenset grunn

LITE SANNSYNLIG (1)

Jordras/utglidning

Tilgjengelighet i
anleggsfase

Trafikksikkerhet kjøretøyer

Kvikkleireskred
Brann i tunnel

Konsekvens
Frekvens



Tiltak alternativ C2:

Nr Tiltak som er nødvendige
1 Forurenset grunn Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres godkjent deponi.

Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis
prøvene viser for høye verdier.

2 Jernbane i anleggsfase Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennomføres før bygge- og anleggsfase.
Følge krav fra Jernbaneverket.

Tiltak som bør vurderes
3 Fremmede arter Tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter må gjennomføres i samsvar med

naturmangfoldloven kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.
4 Vann- og grunnforurensning

i anleggsfase
Systemer for oppsamling av anleggsvann fra tunnelboring beskrives i YM-plan og avklares med
fylkesmannens miljøvernavdeling. Øvrige forebyggende og avbøtende tiltak beskrives i YM-plan og
gjennomføringen følges tett opp i anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør gjennomføres.

5 Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

I anleggsfasen bør veger rengjøres ved behov og masser som avgir mye støv bør vurderes
tildekket under transport. Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.

For driftsfasen bør det dokumenteres hvilke mengder vegstøv som kan oppstå og om det er behov
for avbøtende tiltak.

6 Støy i anleggsfase Følge støyretningslinje T1442/2012. Legges inn i YM-plan. (Støy i driftsfase er utredet og
behandles i konsekvensutredning).

7 Høye skjæringer Sikringstiltak må vurderes i reguleringsplan eller detaljplanleggingen.

8 Brann i tunnel Sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende krav må vurderes i den videre planleggingen.
Annet
Kvikkleireskred Det forutsettes at grunnundersøkelser gjennomføres. Dersom det viser seg at veialternativet

berøres av kvikkleire, skal tiltak gjennomføres.
Flom Tiltak faller utenfor dette prosjektet, men flomproblemtikken bør drøftes for den eksisterende,

nybygde vegen som kobles til denne parsellen øst for Merkja.



5.3 Alternativ D2.1

Det er i analysen avdekket følgende risiko for alternativ D2.1:

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5)

MEGET SANNSYNLIG (4)
Jernbane i anleggsfase

SANNSYNLIG (3)

Fremmede arter

Vann- og grunnforurensning
anleggsfase

Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

Støy i anleggsfase

MINDRE SANNSYNLIG (2)

Trafikkulykke myke
trafikanter

Flom

Vann- og grunnforurensning
driftsfase

Drikkevannskilde

Høy skjæring

Forurenset grunn

LITE SANNSYNLIG (1)

Jordras/utglidning

Trafikksikkerhet kjøretøyer

Tilgjengelighet i
anleggsfase

Kvikkleireskred

Konsekvens
Frekvens



Tiltak alternativ D 2.1:

Nr Tiltak som er nødvendige
1 Forurenset grunn Masser fra Statoil og Fetsund stasjon må leveres godkjent deponi.

Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis
prøvene viser for høye verdier.

2 Jernbane i anleggsfase Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennomføres før bygge- og anleggsfase.
Følge krav fra Jernbaneverket.

3 Høy skjæring Sikring mot fall fra 25 m høy skjæring på vestsida av Glomma må gjennomføres.
Tiltak som bør vurderes

4 Kvikkleireskred Tiltak må vurderes nærmere basert på resultater av grunnundersøkelser.
5 Steinsprang Sikring mot steinsrang i 25 m høy skjæring.
6 Fremmede arter Tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter må gjennomføres i samsvar med

naturmangfoldloven kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.
7 Vann- og grunnforurensning

i anleggsfase
Systemer for oppsamling av anleggsvann fra eventuell tunnelboring beskrives i YM-plan og
avklares med fylkesmannens miljøvernavdeling. Øvrige forebyggende og avbøtende tiltak beskrives
i YM-plan og gjennomføringen følges tett opp i anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør
gjennomføres.

8 Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

I anleggsfasen bør veger rengjøres ved behov og masser som avgir mye støv bør vurderes
tildekket under transport. Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.

For driftsfasen bør det dokumenteres hvilke mengder vegstøv som kan oppstå og om det er behov
for avbøtende tiltak.

9 Støy i anleggsfase Følge støyretningslinje T1442/2012. Legges inn i YM-plan. (Støy i driftsfase er utredet og
behandles i konsekvensutredning).

Annet
Flom Tiltak faller utenfor dette prosjektet, men flomproblemtikken bør drøftes for den eksisterende,

nybygde vegen som kobles til denne parsellen øst for Merkja.



5.4 Alternativ D2

Det er i analysen avdekket følgende risiko for alternativ D2:

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5)

MEGET SANNSYNLIG (4)

Jernbane i anleggsfase

Støy, vibrasjoner og
tilgjengelighet i anleggsfasei
anleggsfase

SANNSYNLIG (3)

Fremmede arter

Vann- og grunnforurensning
anleggsfase

Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

Støy i anleggsfase

MINDRE SANNSYNLIG (2)

Trafikksikkerhet myke
trafikanter
Flom

Vann- og grunnforurensning
driftsfase

Drikkevannskilde

Høye skjæringer
Forurenset grunn

LITE SANNSYNLIG (1)

Jordras/utglidning

Trafikksikkerhet kjøretøyer

Tilgjengelighet i
anleggsfase

Kvikkleireskred Brann i tunnel

Konsekvens
Frekvens



Tiltak alternativ D2:

Nr Tiltak som er nødvendige
1 Forurenset grunn Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres godkjent deponi.

Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis
prøvene viser for høye verdier.

2 Jernbane i anleggsfase Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennomføres før bygge- og anleggsfase.
Følge krav fra Jernbaneverket.

3 Støy, vibrasjoner og
tilgjengelighet i anleggsfase

Særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner.

Tiltak som bør vurderes
4 Fremmede arter Tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter må gjennomføres i samsvar med

naturmangfoldloven kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.
5 Vann- og grunnforurensning

i anleggsfase
Systemer for oppsamling av anleggsvann fra tunnelboring beskrives i YM-plan og avklares med
fylkesmannens miljøvernavdeling. Øvrige forebyggende og avbøtende tiltak beskrives i YM-plan og
gjennomføringen følges tett opp i anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør gjennomføres.

6 Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

I anleggsfasen bør veger rengjøres ved behov og masser som avgir mye støv bør vurderes
tildekket under transport. Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.
For driftsfasen bør det dokumenteres hvilke mengder vegstøv som kan oppstå og om det er behov
for avbøtende tiltak.

7 Støy i anleggsfase Følge støyretningslinje T1442/2012. Legges inn i YM-plan. (Støy i driftsfase er utredet og
behandles i konsekvensutredning).

8 Høye skjæringer Sikringstiltak må vurderes i reguleringsplan eller detaljplanleggingen.

9 Brann i tunnel Sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende krav må vurderes i den videre planleggingen.
Annet
Kvikkleireskred Det forutsettes at grunnundersøkelser gjennomføres. Dersom det viser seg at vegalternativet

berøres av kvikkleire, skal tiltak gjennomføres.
Flom Tiltak faller utenfor dette prosjektet, men flomproblemtikken bør drøftes for den eksisterende,

nybygde vegen som kobles til denne parsellen øst for Merkja.



5.5 Alternativ E2

Det er i analysen avdekket følgende risiko for alternativ E2:

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5)

MEGET SANNSYNLIG (4)
Jernbane, anleggsfase

SANNSYNLIG (3)

Drenering av bekk

Vann- og grunnforurensning
anleggsfase

Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

Støy

MINDRE SANNSYNLIG (2)

Jordras/utglidning

Drenering av dyrkamark

Vann- og grunnforurensning
driftsfase

Trafikksikkerhet myke
trafikanter

Drikkevannskilde

Flom

Høye skjæringer

Kvikkleireskred

LITE SANNSYNLIG (1)

Trafikksikkerhet kjøretøyer

Tilgjengelighet i
anleggsfase

Brann i tunnel

Konsekvens
Frekvens



Tiltak alt E2:

Nr Tiltak som er nødvendige
1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak (kalk-sementpeler) eller andre forebyggende

tiltak må gjennomføres. Nærmere grunnundersøkelser må gjennomføres.
2 Jernbane i anleggsfase Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennomføres før bygge- og anleggsfase.

Følge krav fra Jernbaneverket.
Tiltak som bør vurderes

3 Flom Steinplastre fyllinger for å motvirke graving som følge av flom.
4 Drenering av vassdrag Gjennomføre seismikkundersøkelser og boringer for å undersøke ev. svakhetssoner i grunnene

under bekken fra Tientjernet, over tunneltrasé.
5 Fremmede arter Tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter må gjennomføres i samsvar med

naturmangfoldloven kap IV. Tiltak legges inn i YM-plan.
6 Vann- og grunnforurensning

i anleggsfase
Forebyggende og avbøtende tiltak beskrives i YM-plan og gjennomføringen følges tett opp i
anleggsfasen. Vannkvalitetsmålinger bør gjennomføres.

7 Luftforurensning i anleggs-
og driftsfase

I anleggsfasen bør veger rengjøres ved behov og masser som avgir mye støv bør vurderes
tildekket under transport. Tiltakene anbefales lagt inn i YM-plan.

For driftsfasen bør det dokumenteres hvilke mengder vegstøv som kan oppstå og om det er behov
for avbøtende tiltak.

8 Støy i anleggsfase Følge støyretningslinje T1442/2012. Legges inn i YM-plan. (Støy i driftsfase er utredet og
behandles i konsekvensutredning).

9 Høye skjæringer Sikringstiltak må vurderes i reguleringsplan eller detaljplanleggingen.

10 Brann i tunnel Risikovurdere og planlegge sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende krav i den videre
planleggingen.



5.6 Oppsummering
Det er avdekket høy risiko for kvikkleireskred for traséalternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevet med forebyggende tiltak for å kunne bygge
vegen. Alternativ D2.1 får vegfylling nær et område med kvikkleire og tiltak må vurderes etter nærmere grunnundersøkelser. Ytterligere
grunnundersøkelser forutsettes også gjennomført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere er registrert kvikkleire her.

Alternativ E2 er utsatt for flom både ved Glomma/Holsevja og ved Merkja. Eksisterende veg ved Merkja er for øvrig flomutsatt.

Alle traséalternativene skal krysse over jernbane i form av bro, og det må gjøres en egen risikoanalyse for å sikre liv/helse og infrastruktur i
anleggsperioden.  Ytterligere seismikk og grunnboringer må gjennomføres for å avdekke svakhetssoner i alternativene C2 og E2 der det
planlegges tunneler. Alt. D2 medfører en «cut and cover»-løsning gjennom boligområde, og her blir det særlig viktig å følge opp
støyretningslinje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner.

Alle alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og steinsprang.

Det er registrert forurenset grunn ved Statoil og Fetsund stasjon som berører alternativ A, A2, C2, D2 og D2.1. Forurensede masser herfra må
leveres godkjent deponi.

Alle tunneler har en viss risiko for ulykker og storbrann. Alt. E2 med den lengste tunnelen, og C2 og D2 med kortere tunneler, må risikovurderes
og sikkerhetstiltak vurderes i den videre planleggingen.

Forebyggende tiltak for øvrig mot vann- og grunnforurensning, støy og støv og spredning av fremmede arter i anbefales innarbeidet i Ytre miljø
(YM)-plan til bruk i byggefasen. YM-planen fastsetter miljømål og skal beskrive tiltak som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-
analysen og konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, forskrift og retningslinjer.
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Relevante lover og retningslinjer
Planleggingen og utbyggingen forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, herunder bl.a.

· Lov 14.06. 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven).

· Lov 13.03.1981 nr 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å
fremme en bedre behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens
evne til produksjon og selvfornyelse.

· Lov 09.06.1978 om kulturminner (kulturminneloven)
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

· Lov 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter.

· Lov 27.06.2008 nr 71 om planlegging- og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner

· Lov 24.11.2000 nr 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.



· Forskrift 01.01.2010 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriftens formål er
å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med
planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

· Forskrift 01.06.2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften omhandler en lang rekke type
forurensning som grunnforurensning, støy, luftkvalitet, avløp, farlig avfall m.m.

· Forskrift 15.12.2006 nr 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk
av vannforekomstene.

· Forskrift 25.04.2003 nr 486 om miljørettet helsevern.
Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Retningslinjer
· Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder bestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.

· Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) inneholder bestemmelser om luftforurensning fra bygge- og
anleggsvirksomhet.

· Retningslinje for flaum og skredfare i arealplanar, NVE 2/ 2011.

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.

Databaser
Artsdatabanken, Artsrtskart
NGU, Arealisdata på nett www.ngu.no/kart/arealis
NVE Atlas
Miljødirektoratet, miljøstatus www.miljostatus.no
Statens vegvesen, nasjonal vegdatabank, www.vegvesen.no/vegkart



7 Vedlegg
7.1 Løsmassekart
Skjermdump fra NGU 01.09.2016.



7.2 Kvikkleire
Skjermdump fra NVE atlas 07.04.2015.



7.3 Flom
Skjermdump fra NVE flomsonekart ved Merkja, 200-års og 500-årsflom 01.09.2016.



Skjermdump fra NVE flomsonekart ved Glomma, 200-års og 500-årsflom 01.09.2016.



7.4 Fremmede arter
Skjermdump fra Artskart 06.02.2015.



7.5 Forurenset grunn
Skjermdump fra miljostatus.no 23.04.2015



7.6 Trafikkulykker på eksisterende vegnett
Kilde: www.vegvesen.no/vegkart pr 07.04.2015
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