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Figur 1: Flyfoto med planområdet markert
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1. Innledning og bakgrunn
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker
eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningsloven § 4-3
stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging skaI påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. 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.
lht. veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, uttrykker risiko den fare som
uønskede hendelser representerer for liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Liv og helse
vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige belastninger,
stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme,
kommunikasjon, fremkommelighet etc., og materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som
følge av den uønskede hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.
Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for
påkjenninger.

2. Metode
Metoden i denne analysen er bygget på veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.»
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017.). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden
i arbeidet fremstilles slik:
Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Vurdere risiko og sårbarhet

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker
planforslaget

Figur 2: Trinnene i ROS-analysen
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Analysen er gjennomført med bakgrunn i veileder fra dsb (2017) med utgangspunkt i en liste over
mulige uønskede hendelser. Aktuelle uønskede hendelser er vurdert på et teoretisk grunnlag, med
bakgrunn i saksdokumenter, lokalkunnskap og annen tilgjengelig informasjon. lkke alle punkter i
listen er like aktuelle. Det kan være forhold som ikke finnes i nærheten av planområdet eller i planen,
eller forhold som på annen måte ikke vil føre til uønskede hendelser.
ROS-analysen er en vurdering av:
-

mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden
sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe
sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene
hvilke konsekvenser hendelsen vil få
usikkerheten ved vurderingene

Figur 2 viser de fem trinnene i arbeidet med en ROS-analyse. Det er trinn tre som er selve
vurderingen av risiko og sårbarhet, hvor man vurderer sannsynligheten og konsekvensen for de
identifiserte uønskede hendelsene, samt gjør rede for eventuell usikkerhet rundt hendelsen.

3. Beskrivelse av planområdet og planlagte tiltak
Planområdet ligger sør for fylkesvei 174, ved Travalleen i Ullensaker kommune. Planområdet er ca 9
270 m² stort, og skulle i utgangspunktet være en del av et grøntdrag mellom tilgrensende
boligbebyggelse i øst og vest. Grøntdragets karakter ble imidlertid endret for noen år siden, som
følge av oppføring av en barnehage.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fremtidig omsorgsbygg. Det foreslås derfor å
omregulere planområdet fra friluftsområde til helse- /omsorgsinstitusjon. Boligene skal benyttes av
helsesektoren og utvide kommunens tilbud for mennesker psykisk utviklingshemming. Det er et mål
at innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal ha et verdig botilbud i egen hjemkommune. Tiltaket
består av opptil 17 boliger og 2 personalboliger.
Utbyggingseiendommen nord i planområdet ble delvis planert i forbindelse med tilgrensende
boligutbygging i vest, og det er dermed lite vegetasjon på området. Området er relativt flatt og har
gode solforhold. Området er allerede tilknyttet eksisterende gang- og sykkelstier.
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Figur 3: Illustrasjon av planlagt situasjon

For ytterligere informasjon om planområdet og planlagt situasjon vises det til planbeskrivelse for
detaljregulering av Travalleen.
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4. Kartlegging av mulige uønskede hendelser
Mulige uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med regulering av Travalleen er vurdert
med bakgrunn i kjent og registrert kunnskap om planområdets egenskaper i dagens situasjon, og
formål/arealbruk i planlagt situasjon – sett i sammenheng med listen over mulige uønskede
hendelser i figur 4. Hendelsestyper vurdert aktuelle for planområdet er avmerket i tabellen under:
Hendelsestyper

Kategori

Naturhendelser

Flom
Skred
Radon
Sårbar flora/rødlistearter
Kulturminner/
kulturminnemiljø
Vann, avløp o.l
Forurensning
Støy

Andre uønskede
hendelser

Trafikkulykker

Eksempler på uønskede
hendelser
Urban flom/overvann
Skred (kvikkleire)
For høye verdier
Forringelse av natur
Tap av kulturminne
Overbelastning av kapasitet
Grunnforurensing
Trafikkstøy
Andre kilder
Ulykke i av/påkjøringer
Ulykker med
gående/syklende
Ulykker ved
anleggsgjennomføring/
utbygging

Vurdert
aktuelt
X (1)

X (2)

X (3)
X (4)
X (5)
X (5)
X (5)

Figur 4: Liste over mulige uønskede hendelser

(1) Leirskred
Området hvor det planlegges tiltak ligger ifølge kart fra NGU over den marine grense1. Terrenget er
forholdsvis flatt, og det er ingen registrerte kvikkleireforekomster i området. Det er heller ingen
bekker/vassfar i området og avstanden ned til grunnvannet er større enn lenger sør i området.
Planområdet er omgitt av boligområder og en fylkesvei hvor det nylig har blitt gjennomført tiltak.
Nyere undersøkelser gjennomført i forbindelse med oppføring av en barnehage på naboeiendommen
viser gode grunnforhold. Etter avtale med kommunen skal en vurdering av områdestabilitet foreligge
før sluttbehandling. I påvente av dette er en foreløpig vurdering av grunnforhold tatt med i ROSanalysen.
(2) Kulturminner
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne på planområdet2. Automatisk fredning innebærer
at kulturminnet er fredet direkte i kraft av sin alder, uten særskilt vedtak. Det er et arkeologisk minne
av art utmarkskulturminne. Det blir i kulturminnesøk beskrevet som "R3: Delvis ødelagt grop med
voll. rund, 4 x 3 m. Dybde 1,2 m. Vollens bredde er 1 m, høyde 0,2 m. Ligger på flat mark i glissen
gran/furuskog. Inneholder ikke kull."

1

https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&amlokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&bmmunicipality=&cp=1&bounds=60.16368298442903,11.187043190002441,60.16143033354907,11.19358777999878&zoom
=18&id=
2
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(3) Grunnforurensning
På eiendommen vest for planområdet er det registrert forurenset grunn i databasen
Grunnforurensning3. Forurensningen er vurdert som akseptabel med dagens areal- og resipientbruk
(boligområde). På eiendommen like øst for planområdet ble det nylig oppført en barnehage.
Grunnundersøkelser utført i forbindelse med utbygging av barnehagen viste ikke tegn til forurenset
grunn. Det ble i samme undersøkelse vist at grunnen er bestående av grus og sand.
(4) Trafikkstøy
Området grenser til Jessheimveien (Fylkesvei 174). Støysonekart viser at deler av området ligger
innenfor gul støysone 4.
(5) Trafikkulykker i og etter anleggsfasen
En uønsket hendelse er at utbyggingen fører til en trafikkbelastning vegnettet ikke er dimensjonert
for, og dermed forårsaker et mindre trafikksikkert område.
Biltrafikk til omsorgsboligene antas i hovedsak å komme via Jessheimvegen(F174), Travbanevegen og
Rugdevegen. Beboerne i omsorgsboligene vil ikke besitte egne kjøretøy, og vil være avhengige av
bistand til transport av helsemessige årsaker.
Rugdevegen, som vil bli adkomstvegen til planområdet, er i dag tilknyttet til 147 eksisterende boliger
og en barnehage (med midlertidig skolevirksomhet i samme bygg). Ifølge et trafikknotat utarbeidet i
forbindelse med plansaken er antall bilturer (ÅDT) beregnet å øke fra dagens 922 til 988,3 som følge
av utbygging av omsorgsboligene. Rugdevegen har som boligvei en fartsgrense på 30 km i timen. Den
er oversiktlig og bred sammenlignet med andre boligveier i området, med fortau og fartsdumper.
For å hindre ulykker med gående og syklende er det innregulert en hensynssone for frisikt ved
barnehagens innkjøring fra Rugdeveien.

5. Vurdering av risiko
Sårbarhetsvurdering
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved reguleringsformålet,
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelser.
Eksisterende barrierer
Før angivelsen av sannsynlighet og konsekvens må de eksisterende barrierene kartlegges og
dokumenteres slik at vurderingen tar hensyn til disse. I dette ligger også en vurdering av
funksjonalitet. Dette kan for eksempel være støyvoller, nød- og redningstjenestens innsatstid,
avløpssystem og eksisterende overvannstiltak.

3
4

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
Støysoner for riks og fylkesveger (arcgis.com)
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Sannsynlighet
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i:
Høy
Middels
Lav

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år
1 gang i løpet av 10-100 år
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år

>10%
1-10%
<1%

Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid.
Konsekvens
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i konsekvenstyper og
konsekvenskategorier som i tabellen under:

Konsekvenstyper
Liv og helse*

Stabilitet*

Materielle verdier*

Konsekvenskategorier
Store
Ulykke med dødsfall
eller personskade
som medfører varig
mén; mange skadd
Viktige systemer
eller
samfunnsfunksjoner
settes varig ut av
drift og det er behov
for permanente
alternative løsninger.
Uopprettelig skade
på eiendom

Middels
Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Små
Ingen alvorlige/få og
små skader

Viktige systemer eller
samfunnsfunksjoner
settes midlertidig ut
av drift over en
lengere periode. Det
er behov for
reservesystemer.
Alvorlig skade på
eiendom

Viktige systemer eller
samfunnsfunksjoner
settes midlertidig ut av
drift, det kan oppstå
mindre forsinkelser.
Ikke behov for
reservesystemer.
Mindre skade på
eiendom

Figur 5: Konsekvenstype og konsekvenskategori
*Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige belastninger
**Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon,
fremkommelighet etc.
***Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av økonomiske tap
knyttet til skade på eiendom.

Usikkerhet
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, og eventuelt når en uønsket hendelse vil inntreffe,
omfanget av hendelsen og hva konsekvensene av hendelsen vil bli. Hensikten med å vurdere
usikkerheten er å synliggjøre behovet for økt kunnskap om planområdet, utbyggingen eller mulig
uønskede hendelser.
Vurderingen av usikkerheten er delt inn i lav og høy. Usikkerheten vurderes som høy hvis en eller
flere av de følgende betingelsene er oppfylt:
•
•
•

Relevant data og erfaringer er utilgjengelig eller upålitelige
Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått
Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen.

I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav.
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6. Vurdering av risiko for aktuelle uønskede hendelser
6.1 Leirskred
Nr. 1 UØNSKET HENDELSE: Leirskred
Beskrivelse av uønsket hendelse: Leirskred forårsaket av overbelastning eller forstyrrelser
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 17)
§ 7-3

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED
S3

FORKLARING
Sikkerhetsklassen omfatter byggverk med mer
enn 10 boenheter

ÅRSAKER
Ustabil grunn. Det er ingen indiksjoner på at området er skredutsatt. Det er likevel midlertidig utredet i
påvente av fagkyndig vurdering av områdets stabilitet.
EKSISTERENDE BARRIERER
Det er ingen eksisterende barrierer annet enn noe vegetasjon
SÅRBARHETSVURDERING
Planforslaget oppføres med hensyn til områdets grunnforhold, og kun dersom disse vurderes av fagkyndig
som egnet for formålet.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ingen registrerte leirskred i området, eller indikasjoner på at dette vil skje.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE RELEVANT
FORKLARING
Liv og helse
X
Skred kan føre til
ødeleggelse av
bygninger/infrastruktur og i
verste fall tap av liv.
Stabilitet
X
Skadet/ødelagt infrastruktur
over tid.
Materielle verdier
X
Ødelagt/totalskadet
bebyggelse og infrastruktur.
Samlet begrunnelse av konsekvens:
Skred kan ta menneskeliv og gi store skader på bygg og infrastruktur.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Planområdets lokalisering mellom etablerte boligområder,
undersøkelser gjort i forbindelse med nyere tiltak på
naboeiendommer, grunnforhold og terreng/hellning.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Tilfredsstillende områdestabilitet skal være
Planbestemmelser punkt 2.11:
dokumentert av fagkyndig ved søknad om
Det skal ved søknad om rammetillatelse utarbeides en
rammetillatelse.
geoteknisk rapport som dokumenterer tilstrekkelig stabilitet
i alle faser av utbyggingen. Alle grave- og anleggsarbeider i
planområdet må prosjekteres i detalj i samråd med
geoteknisk fagkyndig.
Figur 6: Skjema uønsket hendelse skred
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6.2 Tap av kulturminne
Nr. 2 UØNSKET HENDELSE: Tap av kulturminne
Beskrivelse av uønsket hendelse: Tap av kulturminne som følge av oppføring av bygningsmasse med
tilhørende infrastruktur
OM KULTURMINNET
(Kulturminneloven av 1978)
Arkeologisk minne

VERNESTATUS

FORKLARING

Automatisk fredet

Delvis ødelagt grop med voll. rund, 4 x 3 m.
Dybde 1,2 m. Vollens bredde er 1 m, høyde 0,2
m. Ligger på flat mark i glissen gran/furuskog.
Inneholder ikke kull.

ÅRSAKER
Oppføring av bygningsmasse med tilhørende infrastruktur
EKSISTERENDE BARRIERER
Kulturminnet er registrert som automatisk fredet kulturminne. Som en ekstra beskyttelse har alle
automatisk fredete kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter rundt det automatisk fredede
objektet. Tiltakshaver er ikke kjent med at andre tiltak er iverksatt.
SÅRBARHETSVURDERING
Moderat. Kritiske samfunnsfunksjoner vil ikke berørt dersom hendelsen skulle inntreffe.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
Sannsynligheten for at kulturminnet blir ødelagt av prosjektet anses som lav da bygningsmasse og
veiforbindelser er planlagt med hensyn til vern.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE RELEVANT
FORKLARING
Liv og helse
x
Liv og helse påvirkes ikke
Stabilitet
x
Stabilitet påvirkes ikke
Materielle verdier
X
Ødelagt kulturminne
Samlet begrunnelse av konsekvens:
Dersom den uønskede hendelsen oppstår på tross av lav sannsynlighet, kan kulturminnet gå tapt.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Godt datagrunnlag, eksisterende og planlagte tiltak
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Kulturminnet hensyntas i planleggingen og
Planbestemmelser punkt 4.1.1
sikres med hensynssone.
Figur 7: Skjema uønsket hendelse tap av kulturminne
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6.3 Grunnforurensing
Nr. 3 UØNSKET HENDELSE: Forurensning
Beskrivelse av uønsket hendelse: Uegnede grunnforhold
OM FORURENSING I GRUNN
PÅVIRKNINGSGRAD
FORKLARING
(TEK 17)
§ 9-3
2
På tilgrensende område, Nordby Traverbane
(747), er det registrert akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk (boligfelt),
(Miljødirektoratet)
ÅRSAKER
Tidligere bruk av travbaneområdet. Innerbanen ble i en periode frem til og med 1967 brukt til leirdueskyting.
Selve planområdet ble ikke benyttet til dette formålet.
EKSISTERENDE BARRIERER
Tiltakshaver er ikke kjent med evt. eksisterende barrierer
SÅRBARHETSVURDERING
Grunnforurensning kan ha negativ påvirkning på områdets beboere.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
Statens forurensingstilsyn skrev i 1992 at: Vi antar neglisjerbare miljøforurensningsriski og vil ikke pålegge
ytterligere tiltak.
Senere har en barnehage blitt oppført omtrent 15 meter fra planområdet, og over den gamle Travbanen er
det etablert boligfelt.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE RELEVANT
FORKLARING
Liv og helse
X
Forurensningen er registert
som akseptabel ift. dagens
bruk som boligområde
Stabilitet
X
Stabilitet påvirkes ikke
Materielle verdier
X
Materielle verdier påvirkes
ikke
Samlet begrunnelse av konsekvens:
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Gjennomført vurdering av grunnforhold registrert på
grunnforurensning.miljødirketoratet.no, viser akseptabel
forurensning med dagens areal- og resipientbruk (boligfelt).
Grunnundersøkelser utført i forbindelse med utbygging av
tilgrensede barnehage viste ikke tegn til forurenset grunn.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Ikke relevant. Punkt om grunnforurensning er Ikke relevant
undersøkt for ordens skyld.
Figur 8: Skjema uønsket hendelse grunnforurensning
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6.4 Trafikkstøy
Nr. 4 UØNSKET HENDELSE: Trafikkstøy
Beskrivelse av uønsket hendelse: Støy fra Jessheimveien (Fylkesvei 174) senker områdets bokvalitet
OM STØY (Klima og
STØYSONE
FORKLARING
miljødepartementets
«retningslinje for behandling
av støy i arealplanleggingen»),
(TEK17)
T-1442:2021,
Deler av området
Nærhet til Fylkesvei 174
NS 8175:2012
befinner seg innenfor
gul støysone
ÅRSAKER
Trafikk på Fylkesvei 174
EKSISTERENDE BARRIERER
Eksisterende støyvoll mot Fylkesveien
SÅRBARHETSVURDERING
Planforslaget er planlagt med hensyn til beliggenhet nær veien. Bebyggelsen vil bidra til støyreduksjon for
eksisterende boliger og barnehage nær planområdet.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X
1 gang i løpet av 10–100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er i gjennomført støyanalyse fremskrevet til prognoseår 2035. Vi har ikke grunnlag for
å kommentere støyforhold lengre frem i tid enn dette.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE RELEVANT
FORKLARING
Liv og helse
X
Liv og helse påvirkes ikke
Stabilitet
X
Stabilitet påvirkes ikke
Materielle verdier
X
Materielle verdier påvirkes
ikke
Samlet begrunnelse av konsekvens:
Resultater fra gjennomført støyanalyse viser at kravene i kommuneplanen for Ullensaker kommune
tilfredsstilles uten skjermende tiltak.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Resultat av gjennomført støyanalyse
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Støybildet vil bli hensyntatt i prosjektering og Planbestemmelser punkt 2.5
bygging av boligene, og forstyrrelser i
beboeres dagligliv vil dermed minimeres.
Det må sikres at boligene har tilgang til en
stille side, uteoppholdsareal med støynivå
under nedre grenseverdi for gul støysone og
at krav til innendørs støynivå er ivaretatt.
Figur 9: Skjema uønsket hendelse trafikkstøy
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6.5 Trafikkulykker
Nr. 5 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker i av-påkjøringer, med myke trafikanter, og i anleggsfasen
Beskrivelse av uønsket hendelse: Senket trafikksikkerhet i nærområdet i og etter anleggsfasen, som følge av
etablering av omsorgsboliger. Den uønskede hendelsen er at er at utbyggingen fører til en trafikkbelastning
vegnettet ikke er dimensjonert for, og dermed forårsaker et mindre trafikksikkert område.
OM TRAFIKKSIKKERHET
SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
(Statens Vegvesen)
ÅRSAKER
Etablering av opp til 17 omsorgsboliger og 2 personalboliger vil føre til mer trafikk i nærområdet- i og etter
anleggsfasen.
EKSISTERENDE BARRIERER
Rugdevegen har som boligvei en fartsgrense på 30 km i timen. Den er oversiktlig og bred sammenlignet med
andre boligveier i området, med fortau og fartsdumper.
SÅRBARHETSVURDERING
Senket trafikksikkerhet kan være fatalt
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og påvirkning på omgivelsene, vurderes trafikkbildet å tåle
etablering av omsorgsboligene. Gjennomført undersøkelse av områdets trafikale forhold tilsier også at
vegnettet vil tåle den økte trafikken utbyggingen vil gi. Planforslaget er utarbeidet med hensyn til områdets
trafikksikkerhet.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE RELEVANT
FORKLARING
Liv og helse
X
Ulykke med dødsfall
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Samlet begrunnelse av konsekvens:
Senket trafikksikkerhet kan i ytterste konsekvens føre til ulykke med dødsfall
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Sannsynligheten anses som lav grunnet eksisterende tiltak
for å sikre trafikksikkerhet i Rugdeveien, og planlagte tiltak i
forbindelse med oppføring av omsorgsboligene.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Det skal utarbeides en anleggsplan som skal
Planbestemmelser punkt 2.10 og 5.2
redegjøre for trafikksikkerheten til gående og
syklende i anleggsfasen.
En siktlinje ved områdets innkjøring
opprettholdes for å ivareta sikkerheten til
myke trafikanter.
Det foreslås fartsdumper som avbøtende
tiltak der planen vil komme i konflikt med
eksisterende stier.
Figur 10: Skjema uønsket hendelse trafikkulykker
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7. Oppfølging i reguleringsplan
Hendelse

Sannsynlighet

Konsekvens

Tiltak

Leirskred

Lav

Høy

Tap av
kulturminne

Lav

Middels

Tilfredsstillende
områdestabilitet
skal være
dokumentert av
fagkyndig ved
søknad om
rammetillatelse.
Kulturminnet
hensyntas i
planleggingen og
sikres med
hensynssone.
Ikke relevant.
Punkt om
grunnforurensning
er undersøkt for
ordens skyld.

Grunnforurensning Lav

Trafikkstøy

Trafikkulykker

Middels

Lav

Ikke relevant
(Forurensningen
er registrert som
akseptabel ift.
dagens bruk som
boligområde)
Ikke relevant (liv
og helse påvirkes
ikke da
planforslaget er
utarbeidet med
hensyn til
områdets
støyforhold)

Høy

Støybildet vil bli
hensyntatt i
prosjektering og
bygging av
boligene, og
forstyrrelser i
beboeres dagligliv
vil dermed
minimeres.
Det må sikres at
boligene har
tilgang til en stille
side,
uteoppholdsareal
med støynivå
under nedre
grenseverdi for
gul støysone og at
krav til innendørs
støynivå er
ivaretatt.
Det skal
utarbeides en
anleggsplan som
skal redegjøre for
trafikksikkerheten
til gående og
syklende i
anleggsfasen.

Oppfølging gjennom
plan
Planbestemmelser
punkt 2.11

Planbestemmelser
punkt 4.1.1

Ikke relevant

Planbestemmelser
punkt 2.5

Planbestemmelser
punkt 2.10 og 5.2

En siktlinje ved
områdets
innkjøring
opprettholdes for
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å ivareta
sikkerheten til
myke trafikanter.
Det foreslås
fartsdumper som
avbøtende tiltak
der planen vil
komme i konflikt
med eksisterende
stier.
Figur 11: Sammenstilling av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet i planforslaget

8. Konklusjon
Analysen viser at det er lite sannsynlig at planen vil medføre endringer av større risiko for mennesker
eller omgivelser.
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