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Sammendrag 
 
ROS-analysen er en kvalitativ grovanalyse. Det er vurdert hendelser som kan føre til ulykker med fare 

for liv og helse for tredjepart, samt miljøskader og tap av materiell verdier/samfunnsfunksjoner, som en 

følge av tiltaket. Analysen fokuserer primært på hendelser som normalt ikke blir fanget opp under 

planleggingen, det vil si hendelser som representer en potensiell risiko som det ikke er planlagt for. 

Vurderingen av uønskede hendelser er basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter. 

 

Det meste av planområdet på land ligger i et flatt og allerede tungt bearbeidet terreng med planerte og 

utfylte flater. Innenfor planområdet ligger det i nordøst flere gamle lagerbygninger tilknyttet tidligere 

virksomhet. Disse dominerer i dag området nært elva. Like vest for planområdet ligger administrasjons- 

og lagerbygg tilhørende Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) samt etablerte eneboligområder 

med relativt store tomter. De fleste eneboligene i området nordvest for renseanlegget er bygget i tre 

mellom 1960-1980. Sør for planområdet ligger jernbanelinjen og større boligkomplekser. Sett fra 

planområdet er den store bueblokka Kastellet fra 1967 et blikkfang i vest. I tillegg renner Nitelva gjennom 

planområdet med elvekanter med kantvegetasjon på begge sider av elva.  

 

 
På bakgrunn av resultatet av risikovurderingen anbefales det særlig fokus på følgende tema:  

 

 Flom og kvikkleire; naturgitte forhold 

 Forurensning; grunnforurensning, utslipp til Nitelva 

 Naturmiljø; påvirkning av biologisk mangfold 

 Trafikk; sikkerhet for tredjepart i anleggsfase 

 

Flom og kvikkleire 

Flomsonekart viser at ved dagens situasjon vil ca. 90% av reguleringsområdet ligge under vann ved en 

200-års flom. Årsaken til dette er at store deler av planområdet i dag ligger under nivået for en 200-års 

flom, som er på kote 105,9 (+ 30 cm sikkerhetsmargin). Dette går under områder som ifølge Plan- og 

bygningsloven skal avmerkes som hensynssone for flom, og hvor bygging skal forbys eller tillates kun 

på bestemte vilkår. Det vil derfor være nødvendig med heving av terrenget og utfylling av steinmasser i 

Nitelva. Andre nødvendige flomsikringstiltak vil bli vurdert i den pågående detaljreguleringen av 

planområdet. 

 

Grunnundersøkelser i planområdet viser at nær Nitelva består grunnen av elveavsetninger, tykke 

marine avsetninger er funnet i nordøstre del, og diverse fyllmasser i den sørlige delen. Selve tomten 

består av et topplag på opptil ca. 4 m fyllmasser av siltig leire til berg som er påvist i ca. 10-40 m dybde. 

På bakgrunn av den geotekniske undersøkelsen er planområdet vurdert som godt egnet til utbygging. 

På risikokart for kvikkleire utarbeidet av NGI 2005 ligger planområdet utenfor avmerkede faresoner. I 

NGI-rapporten (Høydal 2005) understrekes det imidlertid at det likevel alltid er nødvendig at forekomster 

av kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire i grunnen. 
 

Forurensning 

Tiltaket kan medføre at forurensede masser spres gjennom graving og gjenbruk av masser. I deler av 

planområdet er det drevet en rekke virksomheter som kan være kilder til grunnforurensning. Dette 

gjelder blant annet biloppstilling, garasje, mekanisk verksted, entreprenørverksted, et tidligere 

forsvarsanlegg, og en småbåthavn. Miljøtekniske grunnundersøkelser viser imidlertid at grunnen ved 

RA2 er generelt lite forurenset, med unntak av et mindre område sør for garasjen som er sterkt 

forurenset av olje. Det er beregnet at de sterkest forurensede massene som inneholder olje, trolig utgjør 

et areal på rundt 1000 m². Dersom man går ut fra at dette er et sjikt på rundt 1,5 m utgjør dette et volum 

på rundt 1500 m³. Det må iverksettes tiltak for å fjerne de sterkt oljeforurensede massene på dette 
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punktet, men utover det er det ikke behov fot ytterligere tiltak. Det vil ikke være behov for overvåking av 

land etter gjennomført tiltak. 

 

Sedimentene er i Nitelva er forurenset og til dels sterkt forurenset av PAH. Det må derfor iverksettes 

tiltak for å hindre spredning gjennom oppvirvling av de forurensede sedimentene i elva og langs 

elvekanten på land. Det er anbefalt at det spuntes i front av området som skal fylles ut. Dette vil også 

være en fordel sett ut fra et geoteknisk synspunkt ved at pelen vil hindre erosjon og utglidning av det 

utfylte området. 

 

I NGUs aktsomhetskart for radon er området angitt med moderat til lav aktsomhet. Kartet er ikke detaljert 

nok til bruk på enkelttomter eller byggefelt. Allikevel har kartet en viss betydning i denne sammenheng, 

da planområdet ligger i et større område med moderat til lav aktsomhet. Bygg der mennesker skal ha 

varig opphold bør i etterkant av oppføring kontrolleres for radongass. Ved påvisning av forhøyede 

konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, 

lufting i bygg mv. ihht. krav slik det fremgår av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for 

eventuelle avbøtende tiltak for å oppfylle TEK 10. 

 

 

Figur 0-1. Registrert radonnivå i grunnen i planområdet og nærliggende arealer (NGU, 2016). 
 

Naturmiljø 

Nitelva er en del av vannområdet Leira-Nitelva, og i forbindelse med vannforskriften skal elva 

opprettholde eller oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. Dagens tilstand er dårlig/svært 

dårlig, og er dermed svært sårbar for ytterligere miljøpåvirkning fra utslipp av miljøgifter og avrenning 

fra forurenset grunn/masser. Planområdet ligger i tillegg innenfor Vernegrunnlag «Lavlandsvassdrag på 

Østlandet» - 002/29 Vannområdet Leira – Nitelva noe som medfører at Nitelva er en viktig del et 

særpreget landskap som i stor grad er dominert av aktive prosesser i leire. Det er stort naturmangfold 

knyttet til elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna.  

 

Deler av planområdet er kartlagt som en svært viktig naturtype, og er leveområde for flere rødlistede 

sårbare og truede arter. Disse artene er imidlertid fåtallige, og planområdet utgjør bare 65 daa i forhold 
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til hele naturtypen (1435 daa) med tilsvarende leveområder utenfor planområdet. I planområdet, er det 

mest sårbare området langs Nitelva og i kantsonen.  

 

 

Trafikk 

Det er i dagens situasjon registrert én trafikkulykke i eller i nærheten av krysset i perioden 2003 til 2012. 

Planforslaget vil medføre flere kjørende, gående og syklende i området, hvilket i seg selv kan øke 

sannsynligheten for en ulykke. Det er imidlertid ikke registrert personskadeulykker i krysset 

Strømsveien/ Strandveien eller i nærheten av krysset i løpet av de 4 siste årene. Reguleringen medfører 

oppgradering med gang/sykkelvei forbi planområdet og frem til adkomst. Planforslaget legger også til 

rette for gode løsninger for gående og syklende fra adkomsten internt i planområdet. Det vil alltid være 

risiko for ulykker knyttet til transport i anleggsperioden. Risikovurderingen av trafikk i anleggsfase til «gul 

hendelse» er forutsatt av at det utarbeides en trafikkplan for anleggsfasen og at bestemmelser i 

byggherreforskriften følges.  

 

Økt anleggsvirksomhet og massetransport ut/inn av planområdet, endret kjøremønster, samt økt 

tungtrafikk tett på eksisterende trafikk og krysningspunkt, kan øke risikoen for hendelser/ulykker som 

kan ramme tredjepart (bilister, syklister og fotgjengere). For å unngå alvorlige kollisjoner mellom 3. 

person og anleggstrafikk som en følge av den økte trafikkbelastningen, er det nødvendig med et stort 

fokus på informasjon, varslingsplaner og tilrettelegging. Risikovurderingen av anleggstrafikk i 

forbindelse med tiltaket er forutsatt av at og at bestemmelser i byggherreforskriften følges. 

 

Det er per i dag ikke lokalisert noen skole eller barnehage i selve planområdet. De nærmeste 

barneskolene er Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud i Rælingen kommune. Disse ligger et 

stykke fra planområdet. Skoleveien til disse skolene vil i ulik grad krysse kjøreveger koblet til 

planområdet. Ingen av skoleveiene til barneskolene er konfliktfrie i forhold til biltrafikken. Med 

utgangspunkt i Strandveien er det imidlertid ingen hovedveier som må krysses i plan.  

 

Plan for sikkerhetstiltak og avvikling av anleggstrafikk bør utarbeides i egen trafikkplan for prosjektet. 

 

Konklusjon 

Ved gjennomføring av risikoreduserende tiltak for uønskede hendelser som er vurdert til kategori «gul» 

(tiltak skal vurderes), vil risikoen reduseres til kategori «grønn» (tiltak ikke nødvendig). Ingen vurderte 

uønskede hendelser ble risikovurdert til uakseptabel risiko «rødt nivå».  

 

Resultatet av ROS-analysen for reguleringsplannivå, Strandveien, viser at dersom man gjennomfører 

risikoreduserende tiltak og tar tilstrekkelig hensyn til mulige uønskede hendelser som kan oppstå i 

forbindelse med prosjektet, vil ikke tiltaket representere høyere risiko for tredjepart enn det som er 

akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge.  
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1 Innledning 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er en kvalitativ grovanalyse for reguleringsplanfase, og er 

utarbeidet i forbindelse med Strandveien 1 AS sine planer om å legge til rette for bolig, næring og handel 

i Strandveien i Skedsmo og Rælingen kommune.  

 

ROS-analysen er utført av Sweco Norge AS på oppdrag for Strandveien 1 AS, i henhold til 

planprogrammet slik det er godkjent av Skedsmo og Rælingen kommune. Oppdragsgivers 

kontaktperson har vært Dag Jørgensen, Strandveien 1 AS. 

 

1.1 Bakgrunn 

I gjeldende kommuneplan 2015-2026 ligger det inne plankrav om områderegulering av elvebredden 

langs Nitelva gjennom hele kommunen (0-100 m). Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok imidlertid 

høsten 2012 å gi dispensasjon fra kravet i kommuneplanens arealdel. Skedsmo kommune ga 

Strandveien 1 AS tillatelse til å gjennomføre detaljregulering av området, og det ble i desember 2012 

sendt inn et planinitiativ for planområdet til Skedsmo og Rælingen kommune.  

 

Planprogrammet bygger videre på utbyggingsmønstrene og arealbruken fra kommuneplanen 2015-

2026 (Skedsmo kommune) og 2014-2025 (Rælingen kommune), men er strammet opp når det gjelder 

prinsippene for hvordan det bør planlegges for en god byutvikling. Det skal forsøkes å legges til rette 

for en byutvikling med høy utnyttelse for boliger og næring i dette området, slik at det legges til rette for 

en tosidig elveby langs Nitelva. Samtidig skal det også legges fokus på høy kvalitet på uteområder langs 

elva. 

 

 

Figur 1-1. Avgrensning av planområdet (sort linje). Den blå linjen markerer kommunegrensen mellom Skedsmo og 

Rælingen. 
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1.2 Tiltaket 

Planområdet omfatter området mellom Skjervagapet og jernbanelinjen inkludert Nitelva (figur 1.1).  På 

selve tomten legges det til rette for ca.140 000 m2 BRA ny bebyggelse. Planområdet foreslås regulert 

til områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, forretning, offentlig/ privat tjenesteyting, 

barnehage (kombinert med bydelshus) med tilhørende uteområder samt kontor og bevertning.  

 

For å imøtekomme tap på viktige biotoper i / langs Nitelva, er det utarbeidet planer om å etablere en øy 

i Nitelva. Øya vurderes å by på arealer til naturmiljø som er tilsvarende med de som forsvinner i 

utbyggingen av planområdet, og kan altså erstatte noe av dette habitatet. 

 

 

Figur 1-2. Illustrasjonsplan til tiltaket. 
 

Det forutsettes at det fylles ut i Nitelva, og at terrenget heves opp til kote 106,5 (cirka 60 cm over 200-

års vannstand) for å gjøre tomten byggbar og motstandsdyktig mot flomhendelser. 

  

1.3 Områdebeskrivelse 

Området ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum og ligger i et tettbygd strøk med veger, 
næringsarealer, jernbanelinje og boligområder tett inntil. Planområdet tar med seg deler av Strømsveien 
med ny kryssløsning til Skjervagapet og til Strandveien i Skedsmo kommune samt området nord for 
Henrik Sørensensveg i Rælingen kommune. Strandveien ligger ca 1,2 km fra Lillestrøm stasjon og 0,9 
km fra Sagdalen stasjon. 
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Figur 1-3. Kartutsnitt Strandveien, Skedsmo og Rælingen kommune. Kommunegrensen er markert med blå stiplet 

linje. 

 

1.4 Grunnlag 

Plandelen av Plan- og bygningsloven, «Lov om planlegging og byggesaksbehandling» av 27. juni 2008 

nr. 71, revidert 1.juli 2009 § 4.3 sier at det skal gjennomføres en sårbarhetsanalyse for planområdet 

som skal vise all risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformålet. 

 
 

1.5 Avgrensninger for analysen 

 ROS-analysen er en kvalitativ grovanalyse for reguleringsplannivå. 

 Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/ HMS-forhold for personell. 

 Det er vurdert farer for tredjepart knyttet til liv og helse, ytre miljø, samt tap av materielle 

verdier/samfunnsfunksjoner. 

 Alle antakelser og vurderinger er basert på tilgjengelig dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon 

om prosjektet og planområdet. 

 ROS-analysen omhandler mulige uønskede enkelthendelser, ikke sammenfallende hendelser og 

skade-effekter som kan oppstå på bakgrunn av disse. 
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1.6 Styrende dokumenter 

Følgende dokumenter er styrende for ROS-analysen: 

Tittel Utgiver 

NS - 5814: 2008 Krav til risikovurderinger. Standard Norge 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Miljøverndepartementet 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (revisjon des. 2011). DSB 

 

1.7 Relevante definisjoner 

Følgende definisjoner er relevante for ROS-analysen: 

 
Uttrykk Beskrivelse 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Risikoanalyse Systematisk metode for å beskrive/beregne risiko, gjennom metodisk vurdering av 

forholdet mellom sannsynlighet, frekvens, og konsekvens av uønskede hendelser. 

Sårbarhet Er et uttrykk for et systems (analyseobjektet) manglende evne til å motstå virkninger av en 

påkjenning eller uønsket hendelse, for å fungere og oppnå sitt mål. 

Risiko Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 

mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for- og 

konsekvensene av de uønskede hendelsene. 

Sannsynlighet En vurdering av i hvilken grad det er trolig at en uønsket hendelse vil kunne inntreffe. 

Sannsynlighet uttrykkes i ord, eller som tallverdier. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvens uttrykkes med ord eller som tallverdier 

for omfanget av skader på liv/helse, miljø, eller materielle verdier. 

Tiltak Et risikoreduserende tiltak påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av (avbøtende 

tiltak) en uønsket hendelse. 

 

2 Metodikk 

Det er brukt relevante referanser så langt dette har vært tilgjengelig, og i tilfeller der dette ikke har vært 

dekkende, er det gjort kvalitative vurderinger på erfaringsmessig grunnlag. Analysen er en kvalitativ 

grovanalyse, og tar utgangspunkt i veileder fra DSB:” Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” (rev. utg. 

des. 2011). I tillegg er retningslinjer i NS 5814 - Krav til risikoanalyser”, benyttet i prosessen. 

 

Hendelser som ikke omfatter 3. person, blir fanget opp SHA-planen for prosjektet. 

 

2.1 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

Kategorier for sannsynlighet og konsekvens er beskrevet i tabell 2-1 og tabell 2-2, etter føringer fra 

vedtatte kriterier for Skedsmo kommune, Planavdelingen (rev. 23.10.2013). Konsekvenskategoriene 

(tabell 2-2) er delt inn i tre ulike konsekvensområder: (1) Liv og helse (tredjepart), (2) Ytre miljø, og (3) 

Tap av materielle verdier/samfunnsfunksjon.  

 
 
 

Tabell 2-1. Sannsynlighetskategorier. 

Sannsynlighet Frekvens 

Svært sannsynlig (4)  Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

Sannsynlig (3)  Kan skje av og til; periodisk hendelse 
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Mindre sannsynlig (2)  Kan skje (ikke usannsynlig) 

Lite sannsynlig (1)  Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse 

 

 

 

Tabell 2-2. Konsekvenskategorier (liv og helse; ytre miljø; økonomisk/samfunn). 

Kategori Kode Konsekvensområde Konsekvens 

Ubetydelig 1 Liv og helse: Ingen personskade 

Ytre miljø: Ingen miljøskader 

Materielle verdier / 
Samfunnsfunksjoner: 

Uvesentlig systembrudd. 

Mindre 
alvorlig 

2 Liv og helse: Få/små personskader. 

Ytre miljø: Få/små miljøskader. 

Materielle verdier / 
Samfunnsfunksjoner: 

Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. 

Alvorlig 3 Liv og helse: Alvorlig personskade (behandlingskrevende). 

Ytre miljø: Alvorlig miljøskade. 

Materielle verdier / 
Samfunnsfunksjoner: 

System settes ut av drift over lengre tid. 

Svært 
alvorlig 

4 
Liv og helse: 

Personskade som kan resultere i død eller varig mén for en eller 
flere personer. 

Ytre miljø: Langvarige miljøskader. 

Materielle verdier / 
Samfunnsfunksjoner: 

System settes varig ut av drift. 

 
 

2.2 Akseptkriterier 

Enhver aktivitet som utøves, har alltid en viss innebygget risiko. Følgende overordnede akseptkriterium 

benyttes i denne analysen: «Risikonivået for anlegget skal ikke være høyere enn det som er akseptert 

for tilsvarende anlegg i Norge».  

 

2.3 Risikomatrisen 

Uønskede hendelser plasseres inn i en risikomatrise med tre ulike nivå (tabell 2-4), gitt av hendelsens 

sannsynlighet og konsekvens. Sonene er definert etter fargekode som indikerer farenivå (tabell 2-4). 

 

Tabell 2-3. Risikomatrisen. 

Konsekvens/ 
Sannsynlighet 

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

Svært sannsynlig (4) 4 
 

8 12 16 

Sannsynlig (3) 3 
 

6 9 12 

Mindre sannsynlig (2) 2 
 

4 6 8 

Lite sannsynlig (1) 1 
 

2 3 4 
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Tabell 2-4. Risikomatrisens tre nivå. 

GRØNN Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

GUL Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak skal vurderes 

RØD Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig  

 
 

2.4 Risikoreduserende tiltak 

Risikoreduserende tiltak betyr tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens (forebyggende 

beredskap), og bidrar til å redusere risiko. Risikoreduserende tiltak medfører at klassifisering av risiko 

for en hendelse forskyves mot «grønn» i matrisen.
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3 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
 
Under følger en overordnet sjekkliste for identifikasjon av sårbarhet og risiko i planområdet. Relevante tema som naturbasert sårbarhet, virksomhetsbasert 

sårbarhet og andre mulige uønskede hendelser/situasjoner gjennomgått i detalj. Vurderingspunktene er om eksisterende forhold i eller nær planområdet kan få 

virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan medføre økt risiko. Der det er avdekket relevant risiko for uønskede hendelser (gult og rødt risikonivå), er 

sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. 

 

Tabell 3-1. Sjekkliste for sårbarhet/ uønskede hendelser i planområdet i forbindelse med tiltaket. 

# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

 
NATUR OG MILJØFORHOLD 
 

1 Ras/skred av løse 
masser/stein 

Nei - - - Ikke relevant for dette planområdet. 

2 Snøskred/is-ras Nei - - - Ikke relevant for dette planområdet, da terrenget er relativt flatt. 
 

3 
 

Er området utsatt 
for flom? 

Ja 3 2 6 Planområdet ligger tett inntil Nitelva, som følgelig medfører en viss flomfare i det nærliggende området. Flomsonekart viser at ved 
dagens situasjon vil ca. 90% av reguleringsområdet ligge under vann ved en 200-års flom. Årsaken til dette er at store deler av 
planområdet i dag ligger under nivået for en 200-års flom, som er på kote 105,90 (+ 30 cm sikkerhetsmargin). Dette går under 
områder som ifølge Plan- og bygningsloven skal avmerkes som hensynssone for flom, og hvor bygging skal forbys eller tillates kun på 
bestemte vilkår. Det vil derfor være nødvendig med heving av terrenget og utfylling av steinmasser i Nitelva. Andre nødvendige 
flomsikringstiltak vil bli ivaretatt gjennom krav i Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo, der det skal 
fastsettes sikkerhetsklasse 1, 2 eller 3 for byggverk i flomutsatt område. 
 

4 Overvann/ 
Vanninntrenging 
 

Ja 2 
 

2 4 Det er krav til overvannsdisponering i alle utbyggingstiltak i Skedsmo kommune. Se også pkt. 3. 
 

5 Havnivåstigning Nei - - - Ikke relevant for dette planområdet. 
 

6 Grunnforhold, 
kvikkleire 

Ja 3 2 6 Grunnundersøkelser i planområdet viser at nær Nitelva består grunnen av elveavsetninger, tykke marine avsetninger er funnet i 
nordøstre del, og diverse fyllmasser i den sørlige delen. Selve tomten består av et topplag på opptil ca. 4 m fyllmasser av siltig leire til 
berg som er påvist i ca. 10-40 m dybde. På bakgrunn av den geotekniske undersøkelsen er planområdet vurdert som godt egnet til 
utbygging. På risikokart for kvikkleire utarbeidet av NGI 2005 ligger planområdet utenfor avmerkede faresoner. I NGI-rapporten 
(Høydal 2005) understrekes det imidlertid at det likevel alltid er nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare 
vurderes ved inngrep i områder med marin leire i grunnen. 
 

7 
 

Radongass  Ja 1 2 2 I NGUs aktsomhetskart for radon er området angitt med moderat til lav aktsomhet. Kartet er ikke detaljert nok til bruk på 
enkelttomter eller byggefelt. Allikevel har kartet en viss betydning i denne sammenheng, da planområdet ligger i et større område 
med moderat til lav aktsomhet. Bygg der mennesker skal ha varig opphold bør i etterkant av oppføring kontrolleres for radongass. 
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# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, 
lufting i bygg mv. ihht. krav slik det fremgår av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for eventuelle avbøtende tiltak 
for å oppfylle TEK 10. 
 

8 Skogbrann, 
gressbrann 

Nei - - - Ikke relevant. Planområdet er i hovedsak omgitt av veier og næringsareal med begrenset beplantning.  

 
VÆR- OG VINDEKSPONERING 
 

9 Er området 
vindutsatt? 

Nei - - - Ikke relevant. Planområdet framstår ikke som spesielt vindutsatt. 

10 Er området 
nedbørutsatt? 

Nei - - - Planområdet er ikke spesielt utsatt for nedbør, men klimaendringer medfører økt risiko for flom, se pkt. 3 og 4 over. 
 

 
NATUR- OG KULTUROMRÅDER 
 

11 Sårbar flora 
 

Ja 3 2 6 Befaring har vist at deler av kantsonen innenfor planområdet kan karakteriseres som naturtype «mudderbanker» med 
«pusleplantevegetasjon».  I tillegg til mudderbankene, ble det påvist «Mandelpilkratt». Begge naturtypene er arealmessig for små til å 
være egne naturtyper, og inngår i den klassifiserte naturtypen «viktige bekkedrag». Av rølistede og sårbare plantearter i planområdet, 
finnes: vassgaffelmose (sårbar, VU), vanlig andemat, korsandemat (nær truet, NT). Blant treslagene befinner det seg også 
rødlisteartene hvitpil og mandelpil (begge sårbare, VU). 
 

12 
 

Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 4 Mudderbankene i Nitelva er viktige beiteområder for vadefugler, ender og gjess, mens de frie vannmassene er brukt av måkearter. I 
Artskart (ref.) er det ikke angitt rødlistede fuglearter innenfor planområdet. Fiske- og hettemåke (nær truet, NT), samt tyrkerdue 
(sårbar), er imidlertid registrert innenfor planområdet. Det ble påvist en rekke ande- og vadefuglarter under befaringen.  
 
Fiskefaunaen i nedre deler av Nitelva er svært artsrik, og i alt 16 arter er påvist her. Området innenfor planområdet representerer et 
viktig område for gyting, oppvekst for stedlige fiskearter, og er en viktig «passasje» for arter som vandrer opp i Nitelva fra Øyeren.  
Forekomsten av artene Gjørs og asp i Øyeren med tilløpselver (Nitelva) er nasjonalt interessant, men ingenting tyder på at 
bestandssituasjonen for disse artene er kritisk pr. i dag. 
 
 

13 Verneområder 
 

Ja 2 2 4 Planområdet ligger innenfor Vernegrunnlag «Lavlandsvassdrag på Østlandet» - 002/29 Vannområdet Leira – Nitelva noe som 
medfører at Nitelva er en viktig del et særpreget landskap som i stor grad er dominert av aktive prosesser i leire. Det er stort 
naturmangfold knyttet til elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna.  
 
Deler av planområdet er kartlagt som en svært viktig naturtype, og er leveområde for flere rødlistede sårbare og truede arter. Disse 
artene er imidlertid fåtallige, og planområdet utgjør bare 65 daa i forhold til hele naturtypen (1435 daa) med tilsvarende leveområder 
utenfor planområdet. I planområdet, er det mest sårbare området langs Nitelva og i kantsonen.  
 

14 Sårbart vassdrag  Ja 3 2 6 Nitelva er en del av vannområdet Leira-Nitelva, og i forbindelse med vannforskriften skal elva opprettholde eller oppnå god økologisk 
og kjemisk tilstand innen 2021. Dagens tilstand er dårlig/svært dårlig, og området er dermed svært sårbar for ytterligere 
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# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

miljøpåvirkning fra utslipp og frigjøring av miljøgifter og avrenning fra forurenset grunn/masser i forbindelse med bygge- og 
anleggsfasen. Det vil derfor være nødvendig med tiltak og utvising av varsomhet ved inngrep og utvidelse av «øy» i vannmiljøet i 
forbindelse med bygge- og anleggsfasen.   
 
Se også beskrivelser av premisser for etablering av «øy» med erstatningsbiotoper i vedlegg 3 om «Økologiske krav og premisser 
etablering av øya». 
 

15 Fremmede arter Ja 3 2 6 I artsdatabanken er det registrert en rekke svartelistede fremmede arter i planområdet. Dette omfatter bla. Kjempebjørnekjeks 
(SE/svært høy risiko) ved Henrik Sørensens veg, og sibirhagtorn, tartarleddved (HI/høy risiko). Ved befaringen i forbindelse med KU 
ble det i 2013 også funnet kanadagullris, hvitsteinkløver, blåhegg og vasspest (alle SE), samt rødhyll (HI).  
 
Masser i planområdet kan derfor inneholde frø eller plantemateriale som kan spres og bør i tilfelle ikke forflyttes til andre arealer der 
slike arter ikke finnes, ref. Naturmangfoldloven kap. IV § 28 krav til aktsomhet. 
 

16 Kulturminner Ja 2 2 4 Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø som er fredet i planområdet i Riksantikvarens database Askeladden. 
Fylkeskommunen har imidlertid merknader når det gjelder nyere tiders kulturminner. Det er vurdert som lite sannsynlig å gjøre funn 
av ikke-kjente automatiske kulturminner på land. Det er imidlertid vurdert som at det er et middels potensiale for slike funn, dvs. 
rester etter lokal fløte- og sagbrukshistorie, i elva og elvekanten.  
 

17 Friluftsområder Ja 1 1 1 Planområdet er i dag hovedsakelig et næringsareal. Friluftsområder berøres ikke negativt, og nye gang- og sykkelveger skal utbedres 
og ny-etableres i forbindelse med prosjektet. Dagens turveger skal kobles bedre sammen, og det vil således være bedre tilrettelagt for 
friluftsliv i etterkant av tiltaket. 
 

 
RISIKO FOR EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR 
 

18 Vannledninger Ja    Det skal utarbeides en VA-rammeplan i forbindelse med planarbeidet. De skal utarbeides en detaljert beskrivelse med innmåling av 
alle eksisterende vannledninger på kart. 
 

19 Drikkevannskilde Nei - - - Ikke relevant. Ingen kjente drikkevannskilder berøres av reguleringsplanen. 

20 Spillvanns-
ledninger 

Ja    Det skal utarbeides en VA-rammeplan i forbindelse med planarbeidet. I den forbindelse skal alle spillvannsledninger i planområdet 
innmåles nøyaktig før gravearbeid igangsettes. 
 

21 Overvanns-
ledninger 

Ja 2 2 4 Det skal utarbeides en VA-rammeplan i forbindelse med planarbeidet. I den forbindelse skal alle overvannsledninger (OV) i 
planområdet innmåles nøyaktig før gravearbeid igangsettes. Det er i tillegg strenge krav til overvannsdisponering i alle 
utbyggingstiltak i Skedsmo kommune (se også pkt. 3).  
 

22 Framkommelighet 
vei/fortau 

Ja 2 
 

2 
 

4 Dagens situasjon: Det er fortau på sørsiden av Strømsveien vest for krysset med Strandveien. Øst for krysset er det gang- og sykkelvei 
på sørsiden av Strømsveien, mot Lillestrøm. Det er ikke gjennomgående gangtilbud på nordsiden av veien. Strandveien har ensidig 
fortau. Det er ikke gangfelt over Strømsveien i tilknytting til krysset. 
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# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

Den nye veiløsningen inkluderer ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Strømsveien og i Strandveien, fysisk adskilt fra kjørebanen. I 
tillegg er det interne gang- og sykkelforbindelser i utbyggingsområdet. Området har også gang- og sykkelforbindelse mot Lillestrøm 
stasjon parallelt med togtraséen, mot Sagdalen stasjon og Nedre Rælingsvei via undergang under togtraséen og mot Nedre 
Rælingsvei via undergang under togtraséen ved Lillestrøm bru. 
 

23 Tele-
kommunikasjon 

Ja 
 

2 
 

2 
 

4 Ledningsbrudd: Ved graving ved bebyggelse og næringsvirksomheter, vil rørgater og kommunikasjons- og elektrisitetskabler normalt 
følge de samme traseene som vann- og avløpsrør. Dårlig planlegging og svikt i anleggsutførelsen, manglende disiplin i forhold til å følge 
vedtatte planer og retningslinjer, samt mangelfull kontroll og oppfølging av entreprenørene, gjør at anlegg legges over hverandre og 
uønskede hendelser oppstår. Det forutsettes at de ansvarlige for reguleringsplanen innhenter ledningskart over privat teknisk 
infrastruktur i bakken som en del av planleggingen. 

24 Annen 
infrastruktur 

Nei - - - Ikke relevant. Ingen spesielle installasjoner eller andre forhold er kjent pr. i dag. 
 

 
BEREDSKAP 
 

25 Utrykningstid for 
utryknings-
kjøretøyer 

Ja 1 3 3 Det forutsettes at reguleringsplanen ivaretar, og helst forbedrer, dagens framkommelighet og utrykningstid for utrykningskjøretøyer 
til planområdet. Det er i dag flere alternative kjøreruter for utrykningskjøretøy til området. 
 

26 Slukkevann-
kapasitet/ 
vanntrykk 

Ja 1 3 3 Forhold rundt § 11-17 i teknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper skal ivaretas, også i anleggsperioden. 
 

27 Manglende 
avløpskapasitet 

Nei - - - Ikke relevant. 

28 Manglende 
alternativ 
vegforbindelse 

Nei - - - Ikke relevant. Det er hovedsakelig en vei inn til planområdet – Strandveien. Dersom Strandveien blokkeres vil alternativ trase være via 
Henrik Sørensens veg og Engaveien. Et annet alternativ er direkte fra Strømsveien via ny passasje mellom de nordre kvartalene og inn 
i de interne kjørbare gatetunene.  

29 Annet knyttet til 
beredskap 

 Nei - - - Brannvesenet skal holdes orientert om noe av den fremtidige bebyggelsen på tomten skal registreres som særskilte brannobjekter 
ihht. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13. 

 
RISIKO FOR STRATEGISKE BYGG OG OMRÅDER 
 

30 Vei, bru, 
knutepunkt 

Ja 2 1 2 Den planlagte utbyggingen av området vil ifølge trafikkanalysen trolig gi en trafikkøkning på ca. ÅDT 5200. Det antas at denne 
trafikken vil fordele seg relativt jevnt mot henholdsvis Strømmen og Lillestrøm slik at trafikken i Strømsveien øker fra ÅDT 11200 til 
13700 (2015-nivå). Kapasitetsberegninger av rundkjøringen viser at den har kapasitet til å ta unna den nye trafikken fra planforslaget i 
tillegg til dagens trafikk. I den mest belastede veiarmen utnyttes 55 % og 87 % av kapasiteten i henholdsvis morgen- og 
ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer meget akseptable avviklingsforhold for trafikk (se også trafikkanalyse i Konsekvensutredning, 
vedlegg 1.6) 

31 Havn, kaianlegg 
 

Nei - - - Ikke relevant. Det finnes en småbåthavn, men denne har liten betydning for tiltaket. 

32 Sykehus/-hjem, 
kirke 

Nei - - - Ikke relevant. 
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SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

33 Brannstasjon, 
politistasjon mm. 

Nei - - - Ikke relevant. 
 
 

34 Skole/ 
Barnehage 
 

Ja 2 3 6 Det er per i dag ikke lokalisert noen skole i selve planområdet. De nærmeste barneskolene er Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, 
og Rud i Rælingen kommune. Disse ligger et stykke fra planområdet. Skoleveien til disse skolene vil i ulik grad krysse kjøreveger koblet 
til planområdet. Ingen av skoleveiene til barneskolene er konfliktfrie i forhold til biltrafikken. Med utgangspunkt i Strandveien er det 
imidlertid ingen hovedveier som må krysses i plan.  
 
Plan for sikkerhetstiltak og avvikling av anleggstrafikk skal utarbeides i egen trafikkplan for prosjektet. 

35 Forsyning kraft, 
vann 

Nei - - - Ikke relevant. 

36 Forsvarsområde 
 

Nei - - - Ikke relevant for dette planområdet. 

37 Tilfluktsrom 
 

Nei  - - - Ikke relevant. Kapasitet i tilfluktsrom bør generelt vurderes i overordnet, kommunal risikoanalyse. 
 

38A Forurensnings-
kilder på land 
 

Ja 3 2 6 På land: Grunnen ved tomta er generelt lite forurenset, med unntak av et mindre område sør for garasjen som mer sterkt forurenset 
av olje. Det må iverksettes tiltak for å fjerne de sterkt oljeforurensede massene. Utover det er det ikke behov fot ytterligere tiltak. Det 
vil ikke være behov for overvåking av land etter gjennomført tiltak.  
  

38B Forurensnings-
kilder i vann 

JA 3 2 6 I vann: Sedimentene i Nitelva er forurenset og til dels sterkt forurenset av PAH. Det må derfor iverksettes tiltak for å hindre spredning 
gjennom oppvirvling av de forurensede sedimentene i elva og langs elvekanten på land. Det er anbefalt at det spuntes i front av 
området som skal fylles ut. Dette vil også være en fordel sett ut fra et geoteknisk synspunkt ved at pelen vil hindre erosjon og 
utglidning av det utfylte området. Krav om spunting bør vurderes innarbeidet i bestemmelser. 

39 Landbruk 
 

Nei - - - Ikke relevant. Planområdet omfatter ikke dyrket mark.  

40 Akutt 
forurensning 

Ja 2 2 4 Akutt forurensning fra anleggsmaskiner og sprenging med mer kan skje i anleggsfasen. Nitelva ligger i umiddelbar nærhet som et 
sårbart område. Forebyggende tiltak mot akutt forurensning forutsettes vurdert i samsvar med forurensningsloven kap.6.  
 

41 Støv og støy; 
industri 

Nei - - - Ikke relevant. Det er ikke omkringliggende industri som medfører spesielle støy og støvplager. 
 

42 Støy og støv; 
trafikk 
 

Ja 4 1 4 Støy og støv fra veitrafikk og jernbane kan skape betydelige helseproblemer for tredjepart. Støy er et eget planleggingsfelt for 
konsekvensutredningen i reguleringsplanen, og det er foretatt støymålinger i området. Støv er risikovurdert under pkt. 38.  
 
De høyeste beregnede fasadenivåene for planlagte bygg er Lden 68 dBA fra vegtrafikk og Lden 59 dBA fra jernbane. 
Skedsmo kommune skriver i sin kommuneplan at det for nye boliger innenfor avviksområdet/fortettingsområdet kan tillates støy opp 
mot Lden 70 dBA dersom det gjøres avbøtende tiltak. Strandveien er ikke innenfor det som regnes som 
avviksområde/fortettingsområde, kommunene har signalisert at de ønsker å foreslå at samme avvik legges til grunn i Strandveien.  
Det må her legges til rette slik at planlagte boliger da får en stille side med beregnet lydnivå under 58 dBA fra jernbane og under 55 
dBA fra veg. Boliger skal ha minst et soverom og et oppholdsrom med fasade mot stille side. Med riktig planløsning for leiligheter, vil 
det være mulig å tilfredsstille kommuneplanens krav for Skedsmo kommune innenfor avviksområdet/fortettingsområder med planlagt 
situasjon. For eksisterende boliger nærmest planlagt rundkjøring ser man at økt trafikkmengde vil resultere i høyere støynivå på 
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uteplasser og fasader. Avbøtende tiltak i form av skjerm langs veg vil gi begrenset effekt grunnet at boliger ligger en del høyere enn 
veg. Eventuell lokal skjerming ved uteplasser bør vurderes. 
 

43 Støy; andre kilder 
(Anleggsfase) 

Ja 3 2 6 Støy kan være en utfordring i anleggsfasen, og kan skape betydelige problemer for tredjepart hvis det går utover tillatte 
grenseverdier. Dette kan omfatte blant annet økt anleggstrafikk, grave- og byggearbeid, manglende godkjennelse for nattarbeid og 
særlig støyende arbeid, manglende kontroll ved bruk av særlig støyende anleggsmaskiner. Med forutsetning i at arbeidene følger 
gjeldende myndighetskrav, er risikoen for hendelsen lav. Generelt for anleggsfasen skal det ikke oppstå støy som overskrider føringer 
gitt i T-1442 «retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 

44 Forurensning i sjø 
 

Nei - - - Ikke relevant.  

45 Forurenset grunn Ja 3 2 6 Tiltaket kan medføre at forurensede masser spres gjennom graving og gjenbruk av masser. I deler av planområdet er det drevet en 
rekke virksomheter som kan være kilder til grunnforurensning. Dette gjelder blant annet biloppstilling, garasje, mekanisk verksted, 
entreprenørverksted, et tidligere forsvarsanlegg, og en småbåthavn. Miljøtekniske grunnundersøkelser viser imidlertid at grunnen 
ved tomta er generelt lite forurenset, med unntak av et mindre område sør for garasjen som er sterkt forurenset av olje. Det er 
beregnet at de sterkest forurensede massene som inneholder olje, trolig utgjør et areal på rundt 1000 m². Dersom man går ut fra at 
dette er et sjikt på rundt 1,5 m utgjør dette et volum på rundt 1500 m³. Det må iverksettes tiltak for å fjerne de sterkt oljeforurensede 
massene på dette punktet, men utover det er det ikke behov fot ytterligere tiltak. Det vil ikke være behov for overvåking av land etter 
gjennomført tiltak. 
 

46 Avfallsdeponi Nei - - - Ikke relevant for dette tiltaket. 
 

 Andre 
områder/forhold 
farlige/spesielle 

Nei - - - Ikke relevant. Ingen særlige farlige områder eller forhold er registrert i planområdet. 

47 Risikofylt 
industri/lager 
(kjemikalie/ 
eksplosiv, olje/ 
gass, radioaktiv) 

Nei - - - Ikke relevant. 

48 Stråling fra 
høyspentlinje 
(EMF) 

Nei - -  Ikke relevant. 

49 Oljekatastrofe-
område 

Nei - -  Ikke relevant. 

50 Dambrudd Nei - - - Ikke relevant. 
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# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

51 Spesielle forhold 
ved utbygging/ 
gjennomføring 

Ja 2 3 6 Setningsfare: Tiltaket består av store boligblokker, som vil medfører betydelige belastninger på grunnen. Dette kan forårsake store 
setninger ved direktefundamentering. Blokkene må derfor fundamenteres på peler til berg. På store deler av tomten er berget 
relativt skrått. Det er derfor nødvendig å benyttes peletyper som bores til og inn i berg for å unngå skrens mot berg og eventuell 
brekkasje. Lett bebyggelse vil kunne fundamenteres direkte uten bruk av peler eller andre spesielle geotekniske tiltak. Oppfylling for 
tomter og veger må vurderes i forhold til setninger og stabilitet.  
 
Telefare: Løsmassene er telefarlige. Fundamenter som ikke går til berg eller frostfri dybde må isoleres. Vinterarbeider medfører fare 
for teledannelse under fundamenter med påfølgende setningsproblemer. 

 
Trafikksikkerhet og transport 
 

52 Ulykke med farlig 
gods 

Ja 1 3 3 Ved naboområdet (fjellanlegget til NRA), som riktignok ligger utenfor planområdet, er det idag begrenset transport av farlig gods til 
og fra anlegget i dag, herunder Pac (et fellingskjemikalie), polymer (tilkjøres tre ganger pr år), brent kalk (en lastebil i uka), 7-8 lass 
etanol (tank som har stått ute i 15 år, godkjent av DSB). Fremtidig transport av kjemikalier planlegges flyttet fra Strandveien til Nedre 
Rælingsvei. Der er heller ingen uttransport av biogass fra fjellanlegget fordi gassen er planlagt benyttet av NRA internt. 
 
Økt anleggstrafikk, og endret kjøremønster for eksisterende trafikk i planområdet, kan øke risikoen for uhell og kollisjoner hvor 
usikret og dårlig sikret last kan utgjøre en risiko for liv/helse for tredjepart og ytre miljø. Det er imidlertid så langt ikke kjent om 
tiltaket innenfor planområdet vil generere transport med spesielt farlig gods. 

53 Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

Nei - - - Ikke relevant. 
 
 
 

54 Ulykke ved inn- og 
utkjøring 

Ja 3 2 6 
 

Tiltaket vil i anleggsfasen medføre periodevis intens anleggstrafikk/massetransport inn og ut av området. Frisiktsoner bør innarbeides 
i plankart eller bestemmelser.  
 

56 Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 2 3 6 Det er i dagens situasjon registrert én trafikkulykke i eller i nærheten av krysset i perioden 2003 til 2012. Planforslaget vil medføre 
flere kjørende, gående og syklende i området, hvilket i seg selv kan øke sannsynligheten for en ulykke. 
 
Det er ikke registrert personskadeulykker i krysset Strømsveien/ Strandveien eller i nærheten av krysset i løpet av de 4 siste årene. 
 
Reguleringen medfører oppgradering med gang/sykkelvei forbi planområdet og frem til adkomst. Det er også lagt til rette for gode 
løsninger for gående og syklende fra adkomsten internt i planområdet. 
 
Risikovurderingen er forutsatt av at det utarbeides en trafikkplan for anleggsfase, og at bestemmelser i byggherreforskriften følges. 
Det anbefales at utbedringen av gang- og sykkelvei forbi planområdet er gjennomført før anleggsarbeidene påbegynnes.  
 

57 Utforkjøring Nei - - - Ikke relevant for dette planområdet. 
 

58 Anleggstrafikk Ja 3 2 6 Økt anleggsvirksomhet og massetransport ut/inn av planområdet, endret kjøremønster, samt økt tungtrafikk tett på eksisterende 
trafikk og krysningspunkt, kan øke risikoen for hendelser/ulykker som kan ramme tredjepart (bilister, syklister og fotgjengere). For å 
unngå alvorlige kollisjoner mellom 3. person og anleggstrafikk som en følge av den økte trafikkbelastningen, er det nødvendig med et 
stort fokus på informasjon, varslingsplaner og tilrettelegging.  
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# 
HENDELSE/ 
SITUASJON 

RELEV. SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

 

57 Andre ulykkes- 
punkter 

Ja 3 2 6 Jernbane: Sikkerheten mot jernbanesporet i planområdet skal prioriteres. Ulovlig kryssing av togsporet kan medføre togstans og 
svært alvorlig ulykke /fare for liv og helse for den som krysser. Årsakene til hendelsen kan være manglende sikring banespor under 
anleggsarbeidet, brudd på sikkerhetsrutiner, og manglende informasjon og merking. Sikring av banespor mot ulovlig kryssing er 
hovedsakelig aktuelt i forbindelse med anleggsarbeid som skal utføres nært sporet, og vil bli ytterligere ivaretatt tiltakets SHA-plan. 
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4 Konklusjon 
 
I alt 57 faretema for tiltakets reguleringsplanfase er vurdert. Av disse ble 32 farer/uønskede hendelser 

funnet relevant for tiltaket. Disse ble risikovurdert med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens 

(Tabell 2-1 og Tabell 2-2), og gitt en fargekode med en risikofaktor etter som hvor de havnet i 

risikomatrisen.  

 

 

Tabell 4-1. Risikomatrise for reguleringsplanfase. 

Konsekvens/ 
Sannsynlighet 

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

Svært sannsynlig (4) 4 
42 
 

8 
 
 

12 16 

Sannsynlig (3) 3 
 

6 
3, 6, 11,, 14, 15, 
38A, 38B, 43, 45, 
54, 56, 58, 57 
 

9 
 

12 

Mindre sannsynlig (2) 2 
30, 7 

4 
4, 12, 13, 16, 21, 22, 
23, 40   
 

6 
34, 51 

8 

Lite sannsynlig (1) 1 
17 

2 
 
 

3 
25, 26, 52 

4 

 

4.1 Forslag til tiltak 

 
For at planforslaget skal gjennomføres, og for at risikonivået skal forholde seg lavere enn det som er 
beskrevet, anbefales det at følgende risikoreduserende tiltak vurderes og innarbeides i forslag til 
plankart og bestemmelser: 
 

Tabell 4-2. Forslag til tiltak. 

Tema Mulige tiltak 

Flom og kvikkleire  Heving av terrenget 

 Utfylling av steinmasser mot Nitelva ved behov. 

 Kontinuerlig geoteknisk vurdering og stabilitetsanalyser hvis behov. 

 Utvise særlig varsomhet ved boring og graving i risikopunkt. 

 Unngå unødvendige inngrep i Nitelva. 

 Oppmerksomhet på naturlige flomveger 

 Erstatte avrenningsmuligheter ved fjerning av naturlige overvannsdren. 

 Planlegging av anleggsarbeidet etter naturgitte forhold. 

Forurensning  Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres 

avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, lufting i bygg mv. ihht. krav 

slik det fremgår av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for 

eventuelle avbøtende tiltak for å oppfylle TEK 10. 

 Prøvetakning underveis ved mistanke om grunnforurensning, og varsling av 

forurensningsmyndigheter ved alvorlige funn. 
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 Etablering av sikkerhetsrutiner for håndtering av kjemikalier og drivstoff. 

 Rutiner for oppsamling og rensing av små-utslipp. 

 Tilgang på teknisk utstyr for oppsuging av utslipp ved behov. 

 Vannprøver ved mistanke om utslipp.  

 Vanning av veger som tiltak for støvbinding. 

 Spyling og veivaskemaskin på ankomstveger etter behov. 

 Rutiner for spyling og renhold av kjøretøy og anleggsmaskiner. 

 Vaskeplass med oljeavskiller. 

Naturmiljø  Legge anleggsarbeidet på en tid på året som i størst mulig grad ikke påvirker 

biologiske prosesser og biodiversitet i Nitelva. 

 Kokosmatter/partikkelfilter o.l. for reduksjon av partikkelfrigjøring som en følge 

av graving og fysiske inngrep i elvekanten. 

 Etablering av sikkerhetsrutiner for håndtering av kjemikalier og drivstoff. 

 Rutiner for oppsamling og rensing av små-utslipp fra maskiner/kjøretøy. 

 Tilgang på utstyr for oppsuging av utslipp ved behov. 

 Jevnlige vannprøver i Nitelva ved mistanke om utslipp.  

 Reetablering av mudderbanker/stedegen vegetasjon, fysisk utforming 

Trafikk  Trafikkplan for anleggsfasen inkludert skiltplan. 

 TS-revisjon for tiltaksområdet hvis nødvendig. 

 Separering av trafikk ved bruk av skilt, gjerder, bom, og veiskiller. 

 Informasjon til beboere, skoler, og næringsliv i forkant av anleggsarbeidet. 

 Særlige tiltak og info ved nærliggende skole, idrettsanlegg o.l. ved behov. 

 Kontroll av entreprenør, og rutiner for sikring av farlig last. 

 Redusert hastighet. 

 

Ved gjennomføring av anbefalte risikoreduserende tiltak for uønskede hendelser som er vurdert til 

kategori «gul» (tiltak skal vurderes), vil risikoen reduseres til kategori «grønn» (tiltak ikke nødvendig). 

Ingen vurderte uønskede hendelser ble risikovurdert til uakseptabel risiko «rødt nivå».  

 

Resultatet av risiko- og sårbarhetsanalysen viser at dersom man gjennomfører nødvendige 

risikoreduserende tiltak, og tar tilstrekkelig hensyn til mulige uønskede hendelser som kan oppstå i 

forbindelse med prosjektet, vil ikke tiltaket representere høyere risiko for tredjepart enn det som er 

akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge.  
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