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SAMMENDRAG 

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Arcasa arkitekter AS utarbeidet fagrapporter for 
områdereguleringsplan for Dammensvika i Rælingen kommune. I forbindelse med dette er det 
utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 

ROS-analysen gir et overordnet bilde av risikosituasjonen i planområdet basert på 
detaljeringsnivået i fagrapportene samt informasjon avdekket i analysearbeidet. ROS-analysen 
har identifisert nitten uønskede hendelser/farer som kan påvirke risiko i planområdet.  

Det er identifisert tiltak både for å redusere risiko i det utbygde området og for anleggsfasen. 
Videre detaljering av tiltak og nødvendige avklaringer må ivaretas i detaljplanfasen. 
 
Det er særlig høye bergskjæringer og nærliggende tunnel som er forhold/hendelser som vil 
medføre et høyt risikonivå.  

Anleggsarbeider og påvirkning fra denne er generelt vurdert til å gi et økt risikonivå. Andre 
forhold vil forbli uendret eller bidra til redusert risikonivå sammenlignet med dagens situasjon så 
fremt identifiserte tiltak blir fulgt opp og gjennomført i videre arbeid. Gjennomføringen av 
avbøtende tiltak og bestemmelser i reguleringsplanen vil bidra til at man får et akseptabelt 
risikonivå for alle identifiserte hendelser.  

Det må gjennomføres tiltak på følgende hendelser for at planforslaget ikke skal medføre økt 
sannsynlighet for hendelser som innebærer uakseptabel risiko: 

• Ras i tunnel 

• Skred og sikring av lokal stabilitet  
 

Utbyggingen av Dammensvika medfører en urbanisering og oppgradering av områder som hittil 
har vært relativt spredt bebygd. Tettheten i området øker, infrastruktur skal etableres og legges 
om. Ved gjennomføring av en slik urbanisering vil risikonivået på generelt grunnlag øke på grunn 
av den økte konsentrasjonen av mennesker og endringen av arealformålene. Store deler av 
området er dessuten jomfruelig mark. Prosjektet må sees i forhold til behov for etablering av nye 
bolig- og næringsarealer i dagens Rælingen kommune som i framtiden vil være i Lillestrøm 
kommune. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 
Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Arcasa arkitekter AS utarbeidet fagrapporter for 
områdereguleringsplan for Dammensvika i Rælingen kommune.  
 
I grunnlaget inngår kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for område 3 i 
kommuneplanens arealdel 2014-2025 (1).  

Plan- og bygningsloven (2) § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger i arealplaner 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: 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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. 
Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og 12 – 
herunder forbud som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens (2) §3-1 om at planer skal; ”..h) fremme 
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer prosessen og resultater fra ROS-analysen og skal være et innspill 
til områdereguleringsplanen for å sikre at identifiserte farer håndteres i videre planprosesser. 

 
1.2 Metode og organisering 

ROS-analysen er gjennomført i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger (3) og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (4).  

ROS-analysen er gjennomført som en overordnet kvalitativ analyse tilpasset 
områdereguleringsplannivå. 
 
Prosessen for gjennomføring av ROS-analysen har foregått i følgende trinn: 

• Initiering 
• Identifikasjon av aktuelle risikoforhold og farer 
• Analyse av årsaker, sannsynligheter og mulige konsekvenser 
• Risikoevaluering 
• Dokumentasjon 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon basert på farekategoriene beskrevet i veilederen fra DSB 
samt kommuneplanens ROS-analyse (1) for å følge opp og eventuelt identifisere nye 
risikoforhold.  

Rambøll Norge AS, avd. Risk Management og avd. Plan og Arkitektur Oslo, har utarbeidet og 
sammenstilt rapporten. Rapporten er sendt på høring til oppdragsleder for kommentarer, 
kvalitetssjekk og innspill.  
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1.3 Organisering av arbeidet 
Arbeidet med ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordstudie. Det er gjennomført en 
kartlegging av aktuelle risikoforhold og farer basert på ROS-analysen fra kommunen (1) og DSB 
sin veileder (4). Fagansvarlige i Rambøll har utarbeidet egne fagnotater og rapporter og disse er 
listet under:  

• Fagrapport overvann og VA (5) 
• Støyutredning (6) 
• Utredning av naturmangfold (7) 
• Geotekniske vurderinger (tre faser) (8) (9) (10) 
• Ingeniørgeologisk vurdering (8) 
• Trafikkanalyse (12) 

 
En landskaps- og terrenganalyse er opplyst gjennomført av Link arkitektur AS. Referanse til og 
innhold i denne er ikke kjent, og dermed ikke omfattet av ROS-analysen. 
 
Øvrige aktuelle risikoforhold er kartlagt gjennom offentlig kartgrunnlag og databaser samt 
samtaler med offentlige instanser. 
 

1.4 Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 
Aktuelle risikoforhold og farer er vurdert i henhold til dagens situasjon og for fremtidig utbygging. 
Risiko er vurdert som en funksjon av sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe og 
konsekvensene dersom de inntreffer. 

DSB sin veileder (4) beskriver at det er et mål at planleggingen ikke medfører uønskede 
konsekvenser for samfunnet eller utfordrer den enkeltes trygghet og eiendom. Dette er 
bakgrunnen for vurderinger som utgangspunkt i konsekvensvurderingene. Sannsynlighets- og 
konsekvensklassene er basert på DSB sine samfunnsverdier og konsekvenstyper (4) og er vist i 
tabell 1: 

Tabell 1: DSBs samfunnsverdier og konsekvenstyper  

Samfunnsverdier Konsekvens 

Liv og helse Liv og helse 

Trygghet Stabilitet 

Eiendom Materielle verdier 

Ytre miljø Miljøskade 

 

For hver uønsket hendelse/fare er sannsynlighet og konsekvens vurdert etter følgende 
klassifisering: 

Tabell 2: Liste med sannsynlighetskategorier  

Sannsynlighet 
 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 200 år. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 200 år. 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. 
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Tabell 3: Liste med konsekvenskategorier  

Konsekvens Liv og helse Stabilitet Ytre miljø Materielle 
verdier 

Ubetydelig/Ufarlig Ingen 
personskade 

Ubetydelig 
påvirkning av 
systemet 

Mindre 
miljøskader 

Tap < 0,1 
mill  

Mindre alvorlig/en 
viss fare 

Få/små 
personskader 

Merkbar 
påvirkning, 
systemet settes 
midlertidig ut av 
drift.  

Alvorlige 
miljøskader 

Tap 0,1-1 
mill 

Alvorlig/farlig  Alvorlig skade på 
person 

Alvorlig 
påvirkning, 
driftsstans system 
i flere døgn  

Svært alvorlige 
miljøskader 

Tap 1-10 
mill 

Svært 
alvorlig/katastrofalt 

Personskade som 
medfører død 
eller varig mén 

Svært alvorlig 
påvirkning, 
Systemet settes 
ut av drift over 
svært lang tid. 

Uopprettelig 
skade på 
miljøet 

Tap 10-
100+ mill  

 

Resultatene fra vurderingene sammenstilles i en risikomatrise. Det er benyttet en matrise som 
viser risikovurderingen for planlagt utbygging. 

Konsekvens: 
 
 
Sannsynlighet: 

Ubetydelig/
ufarlig 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt 

Meget 
sannsynlig Betydelig Uakseptabel Uakseptabel Uakseptabel 

Sannsynlig Akseptabel Betydelig Uakseptabel Uakseptabel 

Mindre sannsynlig Akseptabel Akseptabel Betydelig Uakseptabel 

Lite sannsynlig Akseptabel Akseptabel Akseptabel Betydelig 

Figur 1: Risikomatrise til bruk i analysen 

Fargekodene i cellene indikerer risikonivå/akseptkriterier og er forklart i tabell 4: 

Tabell 4: Akseptkriterier  

Rødt felt Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til 
gul eller grønn. 

Gult felt Indikerer betydelig risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer 
risiko. 

Grønt felt Indikerer akseptabel risiko, men tiltak kan vurderes. 
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I risikoevalueringen oppsummeres resultatene fra analysen, samt at det gis en vurdering av 
endring i risiko som følge av planlagt endring. Endring i risiko beskrives som enten redusert, 
uendret eller økt sammenlignet med dagens situasjon.  
 

1.5 Forutsetninger og avgrensninger 
ROS-analysen omfatter primært områdeinterne hendelser som kan påvirke liv og helse, stabilitet, 
ytre miljø og materielle kostnader. Det er i tillegg vurdert hendelser som er områdeeksterne, 
men på grunnlag av sin karakter kan påvirke planområdet indirekte eller direkte.   
 
Det forutsettes at kommunen vil kreve utarbeidelse av detaljreguleringsplan(er) etter at 
områdereguleringsplanen er vedtatt. Detaljnivået i analysen gjenspeiler dette nivået.  
 
Veiledningen fra DSB (4) (side 20) anbefaler at konsekvenser for natur og miljø blir vurdert 
gjennom andre metoder, men naturmangfold er tatt med siden det var en av fagrapportene som 
ble utarbeidet av Rambøll og denne belyser farer/forhold som har betydning for anleggsfasen.  
 
Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 
• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 
• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til fremtidig driftsfase. 
• Det er ikke kjent hvordan utbyggingen av området skal skje, slik at det er ikke vurdert 

hvordan utbyggingsprosessen får en konsekvens på anleggsfasen. Farer som kan skyldes en 
trinnvis utbygging må ivaretas i neste fase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 
anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet, ytre miljø og materielle 
skader. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 
dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 

 
 

1.6 Usikkerhet i ROS-analyser 
Denne ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, 
gjennomførte utredninger/fagrapporter og kommunens ROS-analyse (1). Endringer i 
forutsetningene eller ny kunnskap vil kunne påvirke farer i denne ROS-analysen og den bør da 
gjennomgå revisjon. 
 
Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet og 
konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å påvise 
hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet. 

1.7 Forkortelser og begreper 
 
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
FV - Fylkesveg 
NS - Norsk standard 
NVDB - Nasjonal vegdatabase 
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 
PBL - Plan- og bygningsloven 
ROS - Risiko- og sårbarhetsanalyse 
RV - Riksveg 
SHA - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
ÅDT - Årsdøgnstrafikk 
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 

 
 

2.1 Dagens situasjon 
Planområdet består av en ravinedal mellom eksisterende bebyggelse og tilhørende infrastruktur. 
Innenfor planområdet finnes både kjøreveier, gang- og sykkelveier og eksisterende 
bebyggelse, i tillegg til ubebygde arealer. 
 
Dagens arealformål er friområde, boligformål og trafikkareal. Arealstørrelsen er ca. 50 daa. 
Området ligger i gangavstand fra Lillestrøm, og er per i dag bebygd med eneboliger. Ubebodd 
område er stort sett bratt med høy vegetasjon.  
 
Øst for planområdet ligger Dynea, hvor det er identifisert risiko for utslipp av giftig gass. 

Det er ikke identifisert høyspentlinjer i planområdet. 
 
Arealer nord for fv. 120 er utsatt for 200-årsflom. De flomutsatte arealene inngår i planområdet. 
Arealet er også utsatt for støy og støv fra fylkesveien og Rælingstunnelen som går forbi området. 
Det transporteres farlig gods både på Nedre Rælingsveg og i Rælingstunnelen. Området ligger 
nært hovedveinettet og har kort responstid for utrykningskjøretøy.   

Planområdet er tilgjengelig via en avkjørsel fra fylkesveien plassert midt i planområdet. Avkjørsel 
til dagens område er vist i midten i figur 2. 

 
Figur 2 - Ortofoto over Dammensvika med planavgrensning (Kilde: www.finn.no ) 

http://www.finn.no/
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2.1.1 Tunnel under planområde 
Rælingentunnelen krysser rett under deler av planområdet. Statens vegvesen har en 
sikkerhetssone rundt sine tunneler på 1,5 x diameter til tunnel og en hensynssone på 50-60 m 
rundt tunnelen.  
 

2.1.2 Løsmasseras/-skred og setninger 
Planområdet ligger under marin grense. Området har terreng som er bratt og tilsier mulig fare for 
områdeskred ved påvisning av sprøbruddmateriale/kvikkleire. Figur 6 viser kvartærgeologisk kart 
over planområdet. 

 
Figur 3 – Utsnitt fra kvartærgeologisk kart der rødt omriss er planområdet  (kilde: G-notat 002 
Dammensvika (5)) 

 
De naturlig avsatte massene er setningsømfindtlige. 
 

2.1.3 Flom, flombekk og erosjon 
Området ligger i hovedsak høyere enn nivået på 200-årsflom (kote 105,3) i Nitelva. Unntaket er 
planområdet nord/øst for fv. 120. I figur 7 fremgår Nitelva, flomsone og bekken som renner i og 
rundt planområdet. Flombekk fra syd går i en overvannsledning med usikker trase og utløp. 
Overvannstrasé fra Dammensvegen kan muligens bli ført til elven over tomten 105/334. 
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Figur 4 - Oversikt over Nitelva og bekk i planområdet (Kilde: Fagrapport overvann og flom, Rambøll (6)) 

 

2.1.4 Radon  
Hele planområdet har moderat til lav aktsomhetsgrad som vist i figur 8.  

 
Figur 5 - Aktsomhetskart over radon (Kilde: ngu.no) 

 
2.1.5 Nærhet til industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer 

Øst for planområdet i Lillestrøm ligger industribedriften Dynea. De produserer formaldehyd som 
benyttes bl.a. til produksjon av lim. Bedriften er omfattet av storulykkeforskriften. Helhetlig ROS-
analyse for Rælingen kommune (1) har identifisert denne faren og tiltak ved en uønsket hendelse 
og bedriften har en varslingsplan for bl.a. å varsle naboer. 
 

2.1.6 Støv og støy fra trafikk  
Planområdet ligger i tilknytning til fv. 304/120 som kobler seg på det omkringliggende 
hovedveinettet. Rv159 går i tunnel (Rælingstunnelen) under søndre del av planområdet. Det er 
kjøreadkomst til dagens boliger fra fv. 304 via Nedre Rælingsvei som går parallelt med 
fylkesveien. Dette er også hovedadkomst for flere boliger sydøst for Rælingstunnelen. 
Det er lite gjennomkjøringstrafikk innenfor planområdet. Trafikken er hovedsakelig til boligene. 
Ellers er det er mye trafikk på fylkesveien med kødannelser i rushtiden som preger trafikkbildet. 
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Trafikkdata og ÅDT på de ulike veiene er gitt i en egen støyutredning (6). 
 
Støykart viser at en del av planområdet nærmest rv 159 og fylkesveien ligger i gul og rød 
støysone som vist i figur 9. Fylkesveien har fartsgrense 50 km/t, mens fartsgrensen ved innløpet 
til Rælingstunnelen er 80 km/t. Nedre Rælingsvei har fartsgrense 30 km/t.  
 

 

Figur 9 – Blå linje viser avviksområde for støy der etablering av nye støyfølsomme bruksformål innenfor 
rød sone tillates, hentet fra støyutredningen (6) 

 

2.1.7 Trafikk, farlig gods og ulykker  
Farlig gods transporteres på Nedre Rælingsvei og på rv. 159. Trafikkanalysen (7) beskriver 
dagens situasjon. Det er i trafikkanalysen ikke beskrevet noen ulykke med farlig gods i 
planområdet. De fleste ulykkene er knyttet til rv. 159 og da spesielt rundkjøringene på hver side 
av Nitelva. Det er naturlig at høye trafikkmengder og kryss fører til flere ulykker. Det vurderes 
ikke å ha skjedd uvanlig mange ulykker i området. 
 
Trafikkanalysen (7) henviser også til en annen trafikkanalyse for Nesgata 19 der Rambøll utførte 
kapasitetsvurderinger for de to rundkjøringene i rv. 159 rett sør og nord for Nitelva. Begge 
rundkjøringene har i dagens situasjon kapasitetsproblemer i rushtid. Figur 10 viser 
trafikkmengder i området. 
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Figur10: Trafikkmengder i området ifølge NVDB (svart tekst) og basert på faglige vurderinger (rød 
tekst). Bakgrunnskart: finn.no. 

 
Det er også tatt ut informasjon om skiltete fartsgrenser i området. Mer detaljert om fartsgrenser 
er for Nedre Rælingsveg 50 km/t på delen som er fv. 304 og 30 km/t på den «indre» delen av 
veien. Høyest fartsgrense er det på rv. 159 i Rælingstunnelen. Her er fartsgrensen 80 km/t i 
retning Oslo og 70 km/t i retning Lillestrøm. I denne retningen avtar fartsgrensen til 50 km/t da 
veien nærmer seg rundkjøringen ved elva. I boligområdene i nærområdet varierer fartsgrensen 
på veiene mellom 30 km/t og 50 km/t. 
 

2.1.8 Område for idrett/lek og rekreasjon 
Planområdet er bratt og med mye høy vegetasjon og er ikke opparbeidet som lekeområde. Det er 
trolig lite i bruk. Det går en turvei i sør/østre-del av planområdet.  
 

2.1.9 Teknisk infrastruktur og tilkomst for nødetater 
I planområdet er det også VA-ledninger, tele/fibernett og strømledninger til eksisterende 
bebyggelse. Kapasiteten er relativt lav. Til noen av boligene er det bratt adkomst for nødetater 
noe som kan skape utfordringer på vinterstid. 
 

2.1.10 Naturmangfold 
Det er utarbeidet et fagnotat (8) med utredning av naturmangfold i forbindelse med 
områdereguleringen av Dammensvika. Området består av en ravinedal mellom eksisterende 
bebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er identifisert skadelige fremmede arter i og nært 
planområdet samt rødlistet naturtype og hekkeområde for hettemåker, samt gulspurv og stær. 
Ravinedal med rik boreal lauvskog finnes i planområdet. 
 
 

2.2 Planlagt utbygging 
Området Dammensvika i Rælingen kommune skal utvikles til et boligområde med 
blokkleiligheter, terrasseleiligheter samt kontor/forretning. Endelig arealfordeling er ikke 
bestemt, men planforslaget beskriver omfanget som analysen er basert på. 
 
I denne ROS-analysen tas det utgangspunkt planbeskrivelsen datert 18.6.2018 (9), informasjon i 
andre fagrapporter og situasjonsplan datert 25.06.18 som vist i figur 11.  
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Figur 11 – Dammensvika situasjonsplan og bebyggelsesstruktur 

 
Det forventes av området detaljreguleres og bygges ut i etapper. Potensielle byggetrinn er 
illustrert i figur 12. Anleggsperioden er ikke nærmere beskrevet i planforslaget, men må 
detaljeres i senere faser. 

 
Figur 12 – Illustrasjon av potensielle byggetrinn, (kilde: Planbeskrivelsen fra Arcasa (9)) 

 
 
Figur 13 viser foreløpig reguleringskart der det er vist hensynssoner for både flom og sikkerhet 
knyttet til tunnel samt naturområde og sikringssoner/byggeforbud. Det foreløpige 
reguleringskartet viser kun en avkjøring fra Nedre Rælingsvei. 
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Figur 13 –Reguleringskart datert 06.07.18 

 
De ulike byggene er illustrert på figur 14 og har blitt tildelt en bokstav i støyutredningen (6).  
 

 
Figur 14 – Illustrasjonsplan fra støyutredningen (6)  
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3. IDENTIFIKASJON AV FARER/SÅRBARHETER I 
PLANOMRÅDET 

DSB sin veileder "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging" (4) redegjør for flere 
hendelsestyper og farekategorier som kan være aktuelt å kartlegge i forbindelse med 
gjennomføringen av ROS-analyser. Det er gjort en gjennomgang av de identifiserte farene i 
kommunens ROS-analyse (1), DSB’s veileder samt vurdert andre aktuelle forhold som kan 
medføre uønskede hendelser. I forbindelse med ROS-analysen for kommunedelplanen (1) er 
følgende farer/farlige forhold identifisert tatt med videre i denne analysen 
 

• Naturrisiko 
• Masseras, kvikkleire, steinsprang 
• Ras i tunnel 
• Flom 

• Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 
• Område for idrett/lek 
• Rekreasjonsområder 

• Teknisk og sosial infrastruktur 
• Vei, bru, tunnel og knutepunkt 

• Virksomhetsrisiko/menneskeskapte forhold 
• Støy, støv 
• Dambrudd 
• Risikofylt industri 
• Ulykke med farlig gods 
• Ulykke i av-/påkjørsler 
• Ulykke med gående/syklende 
• Begrensninger i tilgjengelighet til området 

 

De samme hendelsene er fortsatt aktuelle i forbindelse med utbygging av Dammensvika til bolig- 
og næringsformål. Uønskede hendelser knyttet til skade på naturmangfold er også identifisert i 
denne ROS-analysen. Sjekkliste for ytterligere punkter er gitt i vedlegg 1.  
 
Farer i forbindelse med anleggsgjennomføring må vurderes i en egen fareidentifisering for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i videre detaljplanlegging av prosjektet.  
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4. RISIKOANALYSE OG IDENTIFISERING AV TILTAK 

Tabell 5 giv en oversikt over farer/ farlige forhold og årsaker som er identifisert samt risiko. 
Detaljert beskrivelse av hver fareID er gitt i vedlegg 3. I dette vedlegget beskrives dagens 
situasjon, planlagt endring, vurdering pr. risikostyringsmål, tiltak samt identifiserte tiltak for 
anleggsfasen foreslått. 
 

Tabell 5: Oversikt over farer /farlige forhold, årsaker og risiko 

FareID Farer / farlige forhold Årsak til hendelse Risiko 

1 Ras i tunnel Sprengning/bygging i hensynssoner nær tunnel  

2 Skred - kvikkleire og 
lokalstabilitet 

Ustabile masser som kan medføre utglidning eller 
skred.  
Områdeskred. 
Kvikkeleireskred som følge av utbygging eller 
kraftig nedbør. 

 

3 Steinskred i bratt område -  
Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare for 
planområdet 

Høye bergskjæringer og velt av maskiner, 
sprengning, sviktende bæring i bratt terreng. Ved 
store nedbørmengder kan det løsne større steiner 
eller utløses mindre jordskred i skråningene. I 
anleggsperioden kan løse steiner løsne eller 
ustabile masser i eksisterende terreng være 
årsaker til en uønsket hendelse. 

 

4 Flom i Nitelva Årsaker til flom kan være for dårlig kapasitet i 
kulverter, tette stikkledninger i kombinasjon med 
høy vannføring i Nitelva og bekker i planområdet. 
Dambrudd oppstrøms kan også medføre skade på 
byggverk. 

 

5 Svikt i overvannshåndteringen Overvann som følge av styrtregn og snøsmelting i 
kombinasjon med flere og større tette flater. 

 

6 Svikt i bæreevne og 
setningsforhold 

Bygg kan påføre løsmasser større konsentrerte 
laster enn massene tåler slik at setninger oppstår. 
Dette kan også skje ved kompensert 
direktefundamentering. 

 

7 Radon Radon finnes naturlig i jordluft mange steder i 
Norge. Den utgjør et problem når det blir høye 
konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer 
fra grunnen. 

 

8 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensial - utslipp av 
farlige stoffer 

Dynea kan slippe ut giftig gass ved uhell eller 
tilsiktet uønsket hendelse. Det er usikkert om 
brann/eksplosjon kan forårsake utslipp av giftig 
gass. Giftig gass kan ved ugunstig vindretning 
berøre planområdet. 

 

9 Støv og støy fra trafikk Trafikk medfører støy og støv og dette påvirker 
personers helse. 

 

10 Ulykke med farlig gods Uhell med farlig gods på Nedre Rælingsvei og rv. 
159. Velt i svinger, sammenstøt med andre 
kjøretøy, teknisk feil. 

 

11 Trafikkulykker, påkjørsel av 
myke trafikanter 

Sammenstøt mellom person og kjøretøy, særlig i 
kryss eller der kjøretøy må rygge. 
Manglende sikt. 

 

12 Trafikkulykker, kjøretøy Kjøretøy i feil kjørefelt 
For høy fart 
Kjøring i beruset tilstand 
Manglende sikt 

 

13 Anleggsperiode: Trafikkulykke og 
framkommelighet for nødetater 

Anleggskjøretøy treffer personer grunnet 
manglende sikt i store blindsoner 
Gående/syklende på turstier som kommer i konflikt 
med anleggskjøretøy/kjøretøy 

 

14 Svikt i fremkommelighet for 
nødetater samt 
vareleveranser/renovasjon 

Trange gatetun 
Feilparkerte biler 
Lagring av snø som reduserer fremkommeligheten 

 

15 Område for idrett/lek Reduksjon av tilkomst til friområde eller bygging 
av høye skjæringer.  
Områder for lek kan påvirkes av en utbygging i 
planområdet. Det sammen kan turveier i området 
som påvirkes av annen trafikk eller 
anleggskjøretøy. 
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16 Park, rekreasjonsområder Reduksjon av adkomst til rekreasjonsområde 
grunnet anleggsaktivitet. 

 

17 Forurensning av drikkevann, 
bortfall av VA, energiforsyning, 
telekom og IKT, fjernvarme 

I en anleggsfase kan teknisk infrastruktur skades 
av graving eller andre anleggsaktiviteter.  
Ekstremnedbør. 

 

18 Brann i bygninger, kjøretøy og 
vegetasjon mm. 

Brann kan blant annet forårsakes av teknisk feil i 
elektriske komponenter, tilsiktede handlinger og 
menneskelig svikt. 

 

19 Naturmangfold/Ytre miljø Spredning av fremmede skadelige arter 
Skade på rødlistearter 
Miljøforringelse 

 

 
Farer/farlige forhold er fordelt på de fire risikostyringsmålene som vist i figur 15: 
 

 

Figur15: Risikomatriser for risikostyringsmålene liv og helse, stabilitet, ytre miljø og materielle verdier 

 
Liste over alle identifiserte tiltak er gitt i vedlegg 2. 
 
 

4.1 Oppsummering  
En oppsummering av farer og tiltak med vurdering er beskrevet videre. 
 

4.1.1 FareID 1, 2, 3 og 6 -Ras, skred, og svikt i bæreevne og setninger 
Forholdene er knyttet til beskaffenheten av grunnen i området og tunnel som kan skades. Dette 
følges opp i detaljprosjekteringen og ivaretas i videre planer. 
 

4.1.2 FareID 4 og 5 Flom og overvann 
Plassering og type bygg i flomsonen samt ivaretakelse av overvann følges opp i 
detaljprosjekteringen og ivaretas i videre planer.  
 

4.1.3 FareID 7 Radon 
Byggteknisk forskrift TEK 17 (10) setter krav til tiltak slik at dette blir ivaretatt gjennom 
detaljprosjekteringen. 
 

4.1.4 FareID 8 Utslipp fra Dynea 
Bedriftens tiltak og varslingsplan samt kommunens beredskap vil ivareta sikkerheten ved en 
hendelse ved Dynea. 
 

Liv og helse Ubetydelig/ 
ufarlig

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt
Stabilitet Ubetydelig/ 

ufarlig

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt

Meget 
sannsynlig

Meget 
sannsynlig

Sannsynlig 9 3 Sannsynlig

Mindre 
sannsynlig 5 14

2, 6, 7, 11, 
12, 13, 15, 

16
1 Mindre 

sannsynlig 14 13 1, 5

Lite 
sannsynlig 4, 18 17 8, 10 Lite 

sannsynlig 17, 18

Ytre miljø Ubetydelig/ 
ufarlig

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt

Materielle 
verdier

Ubetydelig/ 
ufarlig

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt

Meget 
sannsynlig

Meget 
sannsynlig

Sannsynlig 19 Sannsynlig 3

Mindre 
sannsynlig 15 Mindre 

sannsynlig 2, 5 1

Lite 
sannsynlig

Lite 
sannsynlig 17 4, 18



 
OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA  
 
 
 

 

16 

4.1.5 FareID 9 Støv og støy fra trafikk 
Det forventes at tiltak for å sikre samsvar med krav til støy blir gjennomført. 
 

4.1.6 FareID 10, 11, 12, 13 og 14: Trafikkulykker, farlig gods og redusert fremkommelighet  
Risiko knyttet til ulykker og redusert fremkommelighet er identifisert, men utforming må legge til 
rette for ivaretakelse av både sikkerhet for personer og adkomster i videre detaljprosjektering. 
 

4.1.7 FareID 15 og 16 Påvirkning på område for lek og rekreasjon 
Det er i reguleringsplanen hensyntatt turveg og naturområde. Eventuelle skrenter må sikres i 
videre detaljprosjektering. Personsikkerhet må også ivaretas i anleggsfasen slik at ulykker ikke 
skjer. 
 

4.1.8 FareID 18 Skader på infrastruktur/bortfall  
Kapasitet må sikres og videre detaljprosjektering må ivareta både eksisterende og ny 
infrastruktur. 
 

4.1.9 FareID 19 Skader på naturmangfold og ytre miljø.  
Naturområder er lagt inn i reguleringsplanen for ivaretakelse av naturmangfold og rødlistede 
arter. Fremmede skadelige arter må håndteres i videre detaljprosjektering. 
 
  



 
OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA  
 
 
 

 

17 

5. KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert nitten aktuelle hendelser og faremomenter som har 
betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet i tilknytning til planområdet og den foreslåtte 
utbyggingen. Oppsummering over farer/farlige forhold er gitt i tabell 6: 
 

Tabell 6: Oppsummering over farer /farlige forhold  

FareID Fare/farlig forhold Risiko 
1 Ras i tunnel  
2 Skred - kvikkleire og lokalstabilitet  
3 Steinskred i bratt område -  Naturlige terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare for planområdet 
 

4 Flom i Nitelva  
5 Svikt i overvannshåndteringen  
6 Svikt i bæreevne og setningsforhold  
7 Radongass  
8 Ulykker fra industri med storulykkepotensial - utslipp av farlige stoffer  
9 Støv og støy fra trafikk  
10 Ulykke med farlig gods  
11 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter  
12 Trafikkulykker, kjøretøy  
13 Anleggsperiode: Trafikkulykke og framkommelighet for nødetater  
14 Svikt i fremkommelighet for nødetater samt vareleveranser/renovasjon  
15 Område for idrett/lek  
16 Park, rekreasjonsområder  
17 Forurensning av drikkevann, bortfall av VA, energiforsyning, telekom og 

IKT, fjernvarme 
 

18 Brann i bygninger, kjøretøy og vegetasjon mm.  
19 Naturmangfold/Ytre miljø  

 
5.1 Risikomatrise  

 
Risikomatrisen i figur 16 viser en sammenstilling av resultatene for alle risikostyringsmålene.  
 

 

Figur 16: Risikomatrise for alle risikostyringsmålene 

 
Det er identifisert totalt 19 farer/farlige forhold. Det er to (2) hendelser som er vurdert som 
uakseptabel risiko (rødt område), og 12 som er vurdert som betydelig (gult område). Resterende 
fem (5) farer/farlige forhold er vurdert å ha et akseptabelt risikonivå (grønt område).  
I dagens situasjon er det hendelser tilknyttet ras i tunnel og skred som er vurdert å utgjøre 
høyest og uakseptabel risiko (rødt område). For planlagt utbygging er de samme hendelsene 
vurdert som uakseptabel dersom ikke risikoreduserende tiltak implementeres.  

Total Ubetydelig/ 
ufarlig

Mindre alvorlig/ 
en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ 

katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 19 9 3

Mindre sannsynlig 14 2, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 15, 16 1

Lite sannsynlig 8, 10, 17 4, 18
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Tolv farer/farlige forhold er vurdert å ha et betydelig risikonivå (gult område). Ved planlagt 
utbygging vil fortsatt hendelser tilknyttet disse ha et betydelig risikonivå dersom ikke 
risikoreduserende tiltak implementeres.  

Det er vurdert aktuelle avbøtende tiltak for oppfølging i videre planarbeid og i forbindelse med 
utbygging. Gjennomføringen av avbøtende tiltak vil bidra til at man får et akseptabelt risikonivå.  
 
De viktigste risikoreduserende tiltakene for farer med høyest risiko er 

- Planlegge og gjennomføre alle tiltak knyttet til risiko for ras i tunnel slik at sikkerheten 
blir ivaretatt for tunnelen. Detaljprosjektering og oppfølging må sikres. 

- Det bratte terrenget og farer knyttet til skred ved at steiner, løsner må ivaretas, samt 
sikre riktig fundamentering. 

 
For andre identifiserte forhold så er må følgende forhold ivaretas: 

- Sikre løsninger for å ivareta flom og overvann samt infrastruktur ellers samt kapasitet til 
planområdet 

- Sikre myke trafikanter, kjørende og fremkommelighet for nødetater gjennom gode 
løsninger 

- Gjennomføre tiltak for å ivareta krav til støy 
- Radontiltak må detaljprosjekteres 
- Tiltak for å sikre mot brann må detaljprosjekteres 
- Naturmangfold, lek og rekreasjon må ivaretas i videre planer 

 
Risiko knyttet til ulykker ved Dynea ivaretas av bedriften og kommunen. Kommunen må også 
ivareta varsling av dameier oppstrøms samt vurdere behov for eventuelle egne tiltak knyttet til 
erosjon i Nitelva.  
 
Utbyggingen av Dammensvika medfører en urbanisering og oppgradering av området som 
tidligere ikke har vært utnyttet. Tettheten i området øker, infrastruktur skal etableres og legges 
om. Ved gjennomføring av en slik urbanisering vil risikonivået på generelt grunnlag øke på grunn 
av den økte konsentrasjonen av mennesker og endringen av arealformålene. Deler av området er 
dessuten jomfruelig mark. Samtidig må også prosjektet sees i sammenheng med behov for 
etablering av nye bolig- og næringsarealer i Rælingen kommune. 
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VEDLEGG 1: SJEKKLISTE ROS 
Tabell V1: Liste med uønskede hendelser (fra DSB Veileder og egne sjekklister) 

  Forhold Tilstede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Ja 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Ja 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Ja 

3 Snøskred/ isras Nei 

4 Flom i Nitelva Ja 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 
overvannshåndtering) 

Ja 

6 Bæreevne og setningsforhold Ja 

7 Radongass Ja 

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei 

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Nei 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei 

13 Akuttutslipp til grunn Nei 

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Ja 

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 
eksplosivlager 

Nei 

17 Støv og støy fra industri Nei 

18 Støv og støy fra trafikk Ja 

19 Stråling fra høyspent Nei 

20 Andre kilder for uønsket stråling Nei 

Transport, er det fare for: 

21 Ulykke med farlig gods  Ja 

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

23 Trafikkulykker, møteulykker Ja 

24 Trafikkulykker, utforkjøring Nei 

25 Trafikkulykker, andre  Nei 

26 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 
nødetater 

Ja 

27 Trafikkulykke i tunnel Nei 

28 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Ja 

29 Svikt i nød- og redningstjenesten Ja 

30 Skipskollisjon Nei 

31 Grunnstøting med skip Nei 

Lek/ fritid 

32 Ulykke under lek/ fritid Nei 

33 Drukningsulykke Nei 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

34 Havn, kaianlegg Nei 



 
OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA  
 
 
 

 

21 

  Forhold Tilstede 

35 Sykehus/-hjem, kirke Nei 

36 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei 

37 Kraftforsyning Nei 

38 Vannforsyning Nei 

39 Forsvarsområde Nei 

40 Tilfluktsrom Nei 

41 Område for idrett/ lek Ja 

42 Park, rekreasjonsområder Ja 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT Ja 

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 
 

Nei 

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, idretts-
haller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

Ja 

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 
usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Ja 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare 

Ja 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei 
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VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER TILTAK 
Tabell V2: Oversikt over farer /farlige forhold og tiltak 

FareID Farer / farlige forhold Tiltak Anleggsfase 

1 Ras i tunnel Avbøtende tiltak må ivareta krav i forbindelse med sprengning nære 
tunnelen.  
• Krav til maksimalt tillatte rystelser i tunnelen og på eventuelle tekniske 
installasjoner.  
• Det vil bli nødvendig med inspeksjon i tunnelen for å kartlegge 
bergforholdene i tunnelen. Dette vil kreve stenging av tunnelen som trolig 
kan samkjøres med en planlagt stengning av tunnelen i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeid.  
• Vanligvis skal trafikken i tunneler gå som normalt og det gis normalt ikke 
tillatelse til stengning av tunnelen på grunn av byggearbeider over eller i 
nærheten til tunnelen. Alt arbeid på tomten må derfor foregå slik at alle 
sikkerhetskrav i tunnelen ivaretas og slik at det ikke blir behov for inspeksjon 
eller utbedringer underveis i byggeperioden på grunn av arbeidene.  
• Det vil trolig kreves en inspeksjon i tunnelen i etterkant av arbeidene for å 
verifisere at det ikke har skjedd skader på tunnelen og tunnelens 
konstruksjoner. 

For anleggsfasen må det sikres i videre planer at alle 
sikkerhetskrav i tunnelen ivaretas. 

2 Skred - kvikkleire og lokalstabilitet Tiltak er å gjennomføre detaljprosjektering av fundamenteringsløsning og 
lokalstabilitet når endelig omfang og plassering av bygg samt bygningenes 
laster er bestemt.  For detaljprosjektering av utbyggingen vil det være behov 
for supplerende grunnundersøkelser. Lokalstabilitet må vurderes iht. 
myndighetskrav. Gjeldende regelverk skal legges til grunn for den 
geotekniske prosjekteringen inkludert vurdering av lokalstabilitet:  
- NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner  
- NS-EN 1997-1: 2004 + NA:2016 Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering  
- NS-EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurokode 8 – Prosjektering for seismisk 
påvirkning 

For anleggsfasen må det sikres at tiltak knyttet til 
skred og ustabil grunn blir ivaretatt i 
detaljprosjekteringen slik at sikkerheten blir ivaretatt. 

3 Steinskred i bratt område -  
Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare for planområdet 

Tiltak: Dersom deler av konstruksjoner skal direktefundamenteres, må det 
gjøres tiltak for å redusere setninger. Dette kan løses ved kompensert 
fundamentering. Da skal vekten av det som graves ut være større enn vekten 
av det som påføres. Bygg som vil påføre løsmassene større konsentrerte 
laster tilrås fundamentert til berg med peler/pilarer. Det er grunt til berg flere 
steder og her kan det bli aktuelt å direktefundamentere på berg. 
Fundamenteringsløsning må detaljeres i en senere fase når man vet mer om 
bygningenes laster. 

For anleggsfasen må sikkerheten ivaretas slik at 
hendelser ikke oppstår som følge av løse steiner eller 
ustabile masser i eksisterende terreng. Dette må 
detaljprosjekteres. 

4 Flom i Nitelva Tiltak er å sikre byggverk mot oversvømmelse ved sikringstiltak i området, 
eller ved å konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader 
unngås. Sikringstiltak kan gjøres ved å heve byggegrunnen til flomsikkert 
nivå, bygge uten kjeller, eller bygge flomvoller eller andre konstruksjoner 
som holder vannet unna bygget. Dette må sikres i kart og bestemmelser. 
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FareID Farer / farlige forhold Tiltak Anleggsfase 

Nivået på bekkeinntaket ligger på kote 105-106 og dette området bør heves 
noe for å unngå tilbakeslag ved flom. Forholdet bør ivaretas i senere 
planfaser. 
Det må avklares med kommunens saksbehandler om is/isgang gjelder for 
Nitelva og eventuelt i hvilken grad dette vil påvirke planområdet. 
Influensområde for dambrudd er forespurt NVE. Det er kommunen som skal 
varsle dameier om utbygging nedstrøms for evt. behov for oppklassifisering 
og oppgradering teknisk. (ref. ROS-analyse fra Rælingen kommune, 2015). 

5 Svikt i overvannshåndteringen Avbøtende tiltak mot styrtregn eller snøsmelting finnes ikke, men det er 
mange og effektive virkemidler for å håndtere flom som følge av dette.  
På nivå 1 over bakken kan det etablere grønne tak for takflater som ikke har 
terrasse. Høye trær absorberer også vann slik at trær i randsonen bør 
etableres eller at eksisterende trær blir bevart. Beplantning mellom 
bebyggelse er også et tiltak. Det er viktig å ikke lukke bekker, men derimot 
sørge for at bebyggelse legges i tilstrekkelig avstand, slik at det er nok 
ubebygd tilstøtende areal til å håndtere en flomsituasjon. 
På nivå 2 vil utnyttelse av eksisterende grønnstruktur kunne forsinke og 
fordrøye avrenning fra harde flater. Alle fallforhold må tilpasses slik at 
overvann ikke skader bebyggelse. Området der ravinen møter bebyggelsen 
kan opparbeides f.eks. som et regnbed slik at vann kan magasineres i et 
areal som kan oversvømmes. For å sikre god avrenning i tine/frys-perioder 
bør det etableres sandfang.  
På nivå 3 under bakkenivå, bør det etableres sandfang og overvannsnett på 
strategiske steder slik at overskuddsavrenning blir ivaretatt.  
Påvirkning på erosjon langs Nitelva bør ivaretas av kommunen. 

 

6 Svikt i bæreevne og setningsforhold Tiltak kan gjøres ved kompensert fundamentering. Da skal vekten av det som 
graves ut være større enn vekten av det som påføres.  
Bygg som vil påføre løsmassene større konsentrerte laster tilrås 
fundamentert til berg med peler/pilarer. Det er grunt til berg flere steder og 
her kan det bli aktuelt å direktefundamentere på berg.  
Fundamenteringsløsning må detaljeres i en senere fase når man vet mer om 
bygningenes laster. 

 

7 Radon Tiltak som radonsperre eller lignende må ivaretas som del av 
utbyggingsprosjektet i videre detaljprosjektering. 

 

8 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensial - utslipp av 
farlige stoffer 

Ingen forslag til ytterligere avbøtende tiltak.  

9 Støv og støy fra trafikk Tiltak: 
Fravik fra retningslinjer og lover for støy er oppsummert i støyutredningen, 
og det er beskrevet tiltak som kan gjøres for å imøtekomme anbefalinger i T-
1442 (10) og kommuneplanen samt tiltak som må gjøres for å tilfredsstille 
lovfestede krav. Forslag til tiltak er gitt i støyutredningen samt at det i 
detaljprosjekteringen må ivareta krav til både utvendig og innvendig støy. 
Unntak fra krav er også beskrevet i støyutredningen. Unntakene må også 
ivaretas i detaljprosjekteringen. 

Støv og støy fra anleggsarbeid må håndteres videre i 
detaljprosjekteringen. 
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FareID Farer / farlige forhold Tiltak Anleggsfase 

Støy fra jernbane er ikke nevnt i støyrapporten. Jernbanen kan være en 
støykilde som kan ha innvirkning på støynivået og bør sjekkes i 
detaljplanfasen. 

10 Ulykke med farlig gods Tiltak er at typen forretningsvirksomhet og detaljhandel i boligområde kan 
identifiseres i senere faser og vurderes dersom og typen virksomhet medfører 
behov for transport av farlig gods. Dette er svært lite sannsynlig. 
Byggegrenser inntil veier må ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 

11 Trafikkulykker, påkjørsel av myke 
trafikanter 

Tiltak: Dersom det viser seg hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det 
utredes mulighet for å etablere et nytt avkjøringspunkt direkte fra 
Dammensvegen i nord på fylkesveien. Dette må sees i sammenheng med en 
mulig fremtidig utvidelse av veien med kollektivfelt og detaljregulering for 
feltene langs fylkesveien. 

 

12 Trafikkulykker, kjøretøy Tiltak: Dersom det viser seg hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det 
utredes mulighet for å etablere et nytt avkjøringspunkt direkte fra 
Dammensvegen i nord på fylkesveien. Dette må sees i sammenheng med en 
mulig fremtidig utvidelse av veien med kollektivfelt og detaljregulering for 
feltene langs fylkesveien. 

 

13 Anleggsperiode: Trafikkulykke og 
framkommelighet for nødetater 

 I anleggsperioden må sikkerheten til myke trafikanter 
og andre trafikanter ivaretas. Videre må tilkomst for 
nødetater også ivaretas i detaljplanfasen. 

14 Svikt i fremkommelighet for 
nødetater samt 
vareleveranser/renovasjon 

Tiltak: Strekningen i gatetun må sikres være fremkommelig for brannbil og 
ambulanse. Det bør også være plass til å møtes, men ikke nødvendigvis på 
hele strekningen. 

 

15 Område for idrett/lek Eventuelle høye skjæringer må sikres i videre detaljprosjektering.  

16 Park, rekreasjonsområder  I anleggsfasen må adkomst til og bruk av tursti 
behandles videre i detaljplanfasen. I anleggsperioden 
må sikkerheten til myke trafikanter og andre 
trafikanter generelt ivaretas. 

17 Forurensning av drikkevann, bortfall 
av VA, energiforsyning, telekom og 
IKT, fjernvarme 

Tilstrekkelig kapasitet til nytt område må sikres. Tiltak for å redusere risiko for skader på infrastruktur 
må ivaretas i detaljplanfasen. Det forutsettes håndtert 
i detaljprosjekteringen. 

18 Brann i bygninger, kjøretøy og 
vegetasjon mm. 

Tiltak: Det er viktig at brannvesenet sikres god tilkomst til bygningene med 
stigebil. Den kommunale vannforsyningen til Dammensvika vurderes i dag å 
mangle tilstrekkelig kapasitet, så det må bygges nytt vannledningsnett for 
økning av kapasiteten. Det må trolig også etableres en rekke nye 
tilkoblingspunkter for brannvann (brannventiler). Det må undersøkes om det 
er tilstrekkelig med trykk og kapasitet på ledningsnettet. Det presiseres at 
denne risiko- og sårbarhetsanalysen vurderer brannsikkerheten generelt. Ved 
etablering av ny bebyggelsen må det utarbeides eget brannkonsept, som 
fastsetter prinsippene for brannsikring i den nye bebyggelsen i planområdet. 
Erfaringsmessig har brannvesenet behov for et beregnet vannforbruk på 
2.500 l/min pr. mannskapsbil. Objektets (utbyggingen) størrelse må legges til 
grunn for beregningen av antall mannskapsbiler.  

Adkomst i anleggsfasen må også ivaretas. 
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FareID Farer / farlige forhold Tiltak Anleggsfase 

Om ny bebyggelse skal klassifiseres som et særskilt brannobjekt iht. brann- 
og eksplosjonsvernloven, § 13. vurderes av ansvarlig myndighet. Hotell, 
idrettsarena, eller andre offentlige bygg der mange mennesker samles 
(skoler, bo- og behandlingssenter, kino, m.fl.) er typiske bygg som 
klassifiseres som særskilte brannobjekter. 
Veisystemet og ny bebyggelse må utformes på en slik måte at brannvesenet 
får god tilgang for rednings- og slukkeinnsats ved en hendelse. Dette gjelder 
særlig utforming av vei i forhold til bredde. Det forutsettes at konkrete 
beregninger, og spesifisering av blant annet trykkbehov i strålerør, 
akseptabelt trykktap og evt. nødvendig vanntrykk på innvendige uttak til 
slokkevann spesifiseres nærmere av brannvesenet i kommunen. Dette 
forutsettes håndtert i detalj i prosjekteringsfasen, og med Teknisk 
etat/brannvesenet. Andre tiltak som for eksempel fullsprinkling må vurderes i 
etterfølgende brannkonsept og forutsettes ivaretatt i etterfølgende faser i 
utviklingen av området. Selv om området bygges ut, vurderes sannsynlighet 
og konsekvens som likt dagens situasjon, på grunn av krav til sprinkling av 
nye bygg og tilkomstmuligheter for brannvesen. 

19 Naturmangfold/Ytre miljø Tiltak: Hvis store/gamle trær skal felles i forbindelse med arbeidene 
anbefales det at disse legges igjen i området. Dette gjelder spesielt eiketrær, 
men også andre gamle/grove trær. Å legge igjen de felte trærne i området vil 
medføre at treet som habitat for insekter, vedboende sopp og lignede blir 
værende i området. 

I anleggsperioden/ deponiperioden er det viktig at 
anleggsarbeidene og utbyggingen generelt, ikke 
medfører forurensning (inkludert partikkelspredning) 
nedover mot og til Nitelva. Dette gjelder spesielt for de 
delene av utbyggingen som er planlagt i vannkanten. 
Tiltak for å unngå spredning av fremmede skadelige 
arter må ivaretas i videre planer. 
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VEDLEGG 3: DETALJERTE BESKRIVELSER AV IDENTIFISERTE FARER/FARLIGE FORHOLD 
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Uakseptabelt

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Betydelig

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Uakseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

For anleggsfasen må det sikres i videre planer at alle sikkerhetskrav i tunnelen ivaretas.

Ubetydelig personskade

Avbøtende tiltak må ivareta krav i forbindelse med sprengning nære tunnelen. 
• Krav til maksimalt tillatte rystelser i tunnelen og på eventuelle tekniske installasjoner. 
• Det vil bli nødvendig med inspeksjon i tunnelen for å kartlegge bergforholdene i tunnelen. Dette vil kreve stenging av tunnelen som 
trolig kan samkjøres med en planlagt stengning av tunnelen i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. 
• Vanligvis skal trafikken i tunneler gå som normalt og det gis normalt ikke tillatelse til stengning av tunnelen på grunn av byggearbeider 
over eller i nærheten til tunnelen. Alt arbeid på tomten må derfor foregå slik at alle sikkerhetskrav i tunnelen ivaretas og slik at det ikke 
blir behov for inspeksjon eller utbedringer underveis i byggeperioden på grunn av arbeidene. 
• Det vil trolig kreves en inspeksjon i tunnelen i etterkant av arbeidene for å verifisere at det ikke har skjedd skader på tunnelen og 
tunnelens konstruksjoner. 

Ubetydelig/ ufarlig

1. Ras i tunnel

Sprengning/bygging i hensynssoner nær tunnel

Rælingentunnelen krysser rett under deler av planområdet.  Statens vegvesen har en sikkerhetssone rundt sine tunneler på 1,5 x 
diameter til tunnel og en hensynssone på 50-60 m rundt tunnelen. Det tillates ikke sprenging innenfor sikkerhetssonen, og det må 
søkes om bygging/sprenging innenfor hensynssonen til tunnelene.

Endring innebærer anleggsvirksomhet og nye byggverk i planområdet. Ved bygging vil det være behov for sprengning. 

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Betydelig

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

For anleggsfasen må det sikres at tiltak knyttet til skred og ustabil grunn blir ivaretatt i detaljprosjekteringen slik at sikkerheten blir 
ivaretatt.

Tiltak er å gjennomføre detaljprosjektering av fundamenteringsløsning og lokalstabilitet når endelig omfang og plassering av bygg samt 
bygningenes laster er bestemt.  For detaljprosjektering av utbyggingen vil det være behov for supplerende grunnundersøkelser. 
Lokalstabilitet må vurderes iht. myndighetskrav. Gjeldende regelverk skal legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen inkludert 
vurdering av lokalstabilitet: 
- NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 
- NS-EN 1997-1: 2004 + NA:2016 Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering 
- NS-EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurokode 8 – Prosjektering for seismisk påvirkning 

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

2. Skred - kvikkleire og lokalstabilitet

Ustabile masser som kan medføre utglidning eller skred. 
Områdeskred.
Kvikkeleireskred som følge av utbygging eller kraftig nedbør.

Planområdet ligger under marin grense. Området har terreng som er bratt og tilsier mulig fare for områdeskred ved påvisning av 
sprøbruddmateriale/kvikkleire. Det har tidligere blitt registrert et punkt for kvikkleire sør for planområdet i NVE sitt aktsomhetskart. Det 
er utført nye nye grunnundersøkelser. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale på området. Planområdet ligger heller ikke innenfor 
utløpsområde til høyereliggende fareområder for kvikkleireskred. Som følge av dette ansees det ikke som relevant å utføre vurderinger 
iht. NVEs retningslinjer 7/2014. 

Endringen innebærer anleggsvirksomhet og nye byggverk i planområdet. Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Uakseptabelt

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Uakseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase: For anleggsfasen må sikkerheten ivaretas slik at hendelser ikke oppstår som følge av løse steiner eller ustabile masser i eksisterende 
terreng. Dette må detaljprosjekteres.

Tiltak: Dersom deler av konstruksjoner skal direktefundamenteres, må det gjøres tiltak for å redusere setninger. Dette kan løses ved 
kompensert fundamentering. Da skal vekten av det som graves ut være større enn vekten av det som påføres. Bygg som vil påføre 
løsmassene større konsentrerte laster tilrås fundamentert til berg med peler/pilarer. Det er grunt til berg flere steder og her kan det bli 
aktuelt å direktefundamentere på berg. Fundamenteringsløsning må detaljeres i en senere fase når man vet mer om bygningenes 
laster.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

3. Steinskred i bratt område -  Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare for planområdet

Høye bergskjæringer og velt av maskiner, sprengning, sviktende bæring i bratt terreng. Ved store nedbørmengder kan det løsne større 
steiner eller utløses mindre jordskred i skråningene. I anleggsperioden kan løse steiner løsne eller ustabile masser i eksisterende 
terreng være årsaker til en uønsket hendelse.

Planområdet ligger i et ravinert terreng med flere bratte skråninger. Ved store
nedbørmengder kan det løsne større steiner eller utløses mindre jordskred i skråningene.

Det skal føres opp nye konstruksjoner for permanent opphold på planområdet.
Bæreevne og setningsforhold er avgjørende ved valg av fundamenteringsløsning av fremtidige bygg. De naturlig avsatte massene i 
området er setningsømfintlige og selv ved kompensert direktefundamentering kan det oppstå setninger. 

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Betydelig

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Tiltak er å sikre byggverk mot oversvømmelse ved sikringstiltak i området, eller ved å konstruere byggverket slik at det tåler 
belastningene og skader unngås. Sikringstiltak kan gjøres ved å heve byggegrunnen til flomsikkert nivå, bygge uten kjeller, eller bygge 
flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bygget. Dette må sikres i kart og bestemmelser.
Nivået på bekkeinntaket ligger på kote 105-106 og dette området bør heves noe for å unngå tilbakeslag ved flom. Forholdet bør ivaretas 
i senere planfaser.
Det må avklares med kommunens saksbehandler om is/isgang gjelder for Nitelva og eventuelt i hvilken grad dette vil påvirke 
planområdet.
Influensområde for dambrudd er forespurt NVE. Det er kommunen som skal varsle dameier om utbygging nedstrøms for evt. behov for 
oppklassifisering og oppgradering teknisk. (ref. ROS-analyse fra Rælingen kommune, 2015). 

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

4. Flom i Nitelva

Årsaker til flom kan være for dårlig kapasitet i kulverter, tette stikkledninger i kombinasjon med høy vannføring i Nitelva og bekker i 
planområdet. Dambrudd oppstrøms kan også medføre skade på byggverk.

Området ligger i hovedsak høyere enn nivået på 200-årsflom (105,3) i Nitelva. Unntaket er planområdet nord/øst for fv. 120. Det renner 
to bekker inn i planområdet fra sør. Disse bekkene er ikke registrert av NVE. Bekkene møtes der terrenghelningen avtar, omtrent midt i 
planområdet. Denne ledes inn i et betongrør under fylling inntil eneboligene. Nivået på bekkeinntaket ligger på ca kote 105-106.  
NVE er ikke kjent med spesielle problemer med is eller isgang i Nitelva, men det er imidlertid store problemer med erosjon flere steder 
langs elva. 

Iht. flomsonekart vil en 200 årsflom i Nitelva vil gjøre at vannstanden øker til kote +105,3 moh. Planforslaget beskriver to enheter 
innenfor denne flomsonen. Byggverk som er beregnet for personopphold vil minst falle under sikkerhetsklasse F2 og skal 
dimensjoneres for 200 års flom. 

Planlagt endring:



 
OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA  
 
 
 

 

31 

  

Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Betydelig

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Betydelig

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Avbøtende tiltak mot styrtregn eller snøsmelting finnes ikke, men det er mange og effektive virkemidler for å håndtere flom som følge av 
dette. 
På nivå 1 over bakken kan det etablere grønne tak for takflater som ikke har terrasse. Høye trær absorberer også vann slik at trær i 
randsonen bør etableres eller at eksisterende trær blir bevart. Beplantning mellom bebyggelse er også et tiltak. Det er viktig å ikke 
lukke bekker, men derimot sørge for at bebyggelse legges i tilstrekkelig avstand, slik at det er nok ubebygd tilstøtende areal til å 
håndtere en flomsituasjon.
På nivå 2 vil utnyttelse av eksisterende grønnstruktur kunne forsinke og fordrøye avrenning fra harde flater. Alle fallforhold må tilpasses 
slik at overvann ikke skader bebyggelse. Området der ravinen møter bebyggelsen kan opparbeides f.eks. som et regnbed slik at vann 
kan magasineres i et areal som kan oversvømmes. For å sikre god avrenning i tine/frys-perioder bør det etableres sandfang. 
På nivå 3 under bakkenivå, bør det etableres sandfang og overvannsnett på strategiske steder slik at overskuddsavrenning blir ivaretatt. 
Påvirkning på erosjon langs Nitelva bør ivaretas av kommunen. 

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

5. Svikt i overvannshåndteringen

Overvann som følge av styrtregn og snøsmelting i kombinasjon med flere og større tette flater.

Overvann betegner overflateavrenning som følge av nedbør og snøsmelting før det når nærmeste vassdrag (DSB).
I dag er store deler av planområdet ubebygd. Det vil si at det er store flater til å infiltrere og fordrøye store nedbørsmengder og 
snøsmelting. Klimaendringer med økt temperatur og økning i vanndampmengden i atmosfæren forvente gi flere lokale intense 
nedbørsepisoder. Det er vanskelig å forutse akkurat hvor, mengde og varighet på nedbøren. Det er primært reparasjons- og 
erstatningskostnader knyttet til konsekvensene av en hendelse. Kunnskapsgrunnlaget for styrtregn og regnflom er relativt godt, hvilket 
gjør at det er liten usikkerhet knyttet til prognosene.
Flombekk fra syd går i en overvannsledning med usikker trase og utløp. Overvannstrasé fra Dammensvegen kan muligens bli ført til 
elven over tomten 105/334. 

En utbygging i Dammensvika må ta høyde for å kunne håndtere overvann som følge av styrtregn og snøsmelting. I skisser som 
foreligger på det nåværende tidspunkt er det vist store grønne flater mellom bebyggelse. Det vil allikevel bli en vesentlig større andel 
tette flater ved utbygging slik at det er særdeles viktig å etablere systemer som leder, forsinker og fordrøyer vann.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Tiltak kan gjøres ved kompensert fundamentering. Da skal vekten av det som graves ut være større enn vekten av det som påføres. 
Bygg som vil påføre løsmassene større konsentrerte laster tilrås fundamentert til berg med peler/pilarer. Det er grunt til berg flere steder 
og her kan det bli aktuelt å direktefundamentere på berg. 
Fundamenteringsløsning må detaljeres i en senere fase når man vet mer om bygningenes laster.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

6. Svikt i bæreevne og setningsforhold

Bygg kan påføre løsmasser større konsentrerte laster enn massene tåler slik at setninger oppstår. Dette kan også skje ved 
kompensert direktefundamentering.

De naturlig avsatte massene i området er setningsømfintlige.

Dersom deler av konstruksjoner skal direktefundamenteres, må det gjøres tiltak for å redusere setninger. Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Tiltak som radonsperre eller lignende må ivaretas som del av utbyggingsprosjektet i videre detaljprosjektering. 

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

7. Radongass

Radon finnes naturlig i jordluft mange steder i Norge. Den utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av 
lekkasjer fra grunnen.

Hele planområdet har moderat til lav aktsomhetgrad.

Byggteknisk forskrift, TEK 17 gjelder for utbygging av planområdet. 

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Ingen forslag til ytterligere avbøtende tiltak.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

8. Ulykker fra industri med storulykkepotensial - utslipp av farlige stoffer

Dynea kan slippe ut giftig gass ved uhell eller tilsiktet uønsket hendelse. Det er usikkert om brann/eksplosjon kan forårsake utslipp av 
giftig gass. Giftig gass kan ved ugunstig vindretning berøre planområdet.

Dynea er omfattet av storulykkeforskriften og følges opp av tilsynsmyndighet. Helhetlig ROS-analyse for Rælingen kommune (7) har 
identifisert denne faren og tiltak ved en uønsket hendelse.  Tiltak som bl.a. nabovarsling er ivaretatt av kommunen.

Det vil være flere boenheter som påvirkes av en storulykke på Dynea.Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase: Støv og støy fra anleggsarbeid må håndteres videre i detaljprosjekteringen.

Tiltak:
Fravik fra retningslinjer og lover for støy er oppsummert i støyutredningen, og det er beskrevet tiltak som kan gjøres for å imøtekomme 
anbefalinger i T-1442 og kommuneplanen samt tiltak som må gjøres for å tilfredsstille lovfestede krav. Forslag til tiltak er gitt i 
støyutredningen samt at det i detaljprosjekteringen må ivareta krav til både utvendig og innvendig støy. Unntak fra krav er også 
beskrevet i støyutredningen. Unntakene må også ivaretas i detaljprosjekteringen.
Støy fra jernbane er ikke nevnt i støyrapporten. Jernbanen kan være en støykilde som kan ha innvirkning på støynivået og bør sjekkes i 
detaljplanfasen.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

9. Støv og støy fra trafikk

Trafikk medfører støy og støv og dette påvirker personers helse.

Planområdet ligger i tilknytning til Fv. 304/120 som kobler seg på det omkringliggende hovedveinettet. Rv159 går i tunnel 
(Rælingstunnelen) under søndre del av planområdet. Det er kjøreadkomst til dagens boliger fra Fv. 304 via Nedre Rælingsvei som går 
parallelt med fylkesveien. Dette er også hovedadkomst for flere boliger sydøst for Rælingstunnelen.
Det er lite gjennomkjøringstrafikk innenfor planområdet. Trafikken er hovedsakelig til boligene. Ellers er det er mye trafikk på fylkesveien 
med kødannelser i rushtiden som preger trafikkbildet.
Trafikkdata og ÅDT på de ulike veilinjene er gitt i en egen støyutredning (8)
Støykart viser at en del av planområdet nærmes rv 159 og fylkesveien ligger i gul og rød støysone. Denne veien har fartsgrense 50 
km/t, mens fartsgrensen ved innløpet til Rælingstunnelen er 80 km/t. Nedre Rælingsvei har fartsgrense 30 km/t. 

De mest utsatte bygningene B, D og E som vist i støyutredningen. Noen boliger har fasader i gul sone med støynivåer over Lden = 55 
dB og fasader i rød sone med støynivåer over Lden = 65 dB. Dette er et fravik fra T-1442. Kommuneplanen tillater bygging i 
fortettingsområder dersom byggene minst har ett oppholdsrom og ett soverom ut mot stille side, i tillegg til at innendørs støyforhold er i 
henhold til krav.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Tiltak er at typen forretningsvirksomhet og detaljhandel i boligområde kan identifiseres i senere faser og vurderes dersom og typen 
virksomhet medfører behov for transport av farlig gods. Dette er svært lite sannsynlig.
Byggegrenser inntil veier må ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

10. Ulykke med farlig gods

Uhell med farlig gods på Nedre Rælingsvei og rv. 159.
Velt i svinger, sammenstøt med andre kjøretøy, teknisk feil.

Planområdet er lite utbygd og det er ingen eller svært liten transport av farlig gods til eneboliger.

Planlagt endring med utbygging vil ikke påvirke risikoen for uhell med farlig gods. Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Tiltak: Dersom det viser seg hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det utredes mulighet for å etablere et nytt avkjøringspunkt 
direkte fra Dammensvegen i nord på fylkesveien. Dette må sees i sammenheng med en mulig fremtidig utvidelse av veien med 
kollektivfelt og detaljregulering for feltene langs fylkesveien.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

11. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter

Sammenstøt mellom person og kjøretøy, særlig i kryss eller der kjøretøy må rygge.
Manglende sikt.

Området er godt tilrettelagt for gåing og sykling med fortauer og gang- og sykkelveier i de større veiene. I veiene med blandet trafikk, er 
det lave trafikkmengder og lav fartsgrense, noe som gjør at det ikke er krav til separate løsninger for myke trafikanter. Ved befaring ble 
det oppdaget en kort sti fra boligområdet på den sørlige siden av veien til et punkt i veien i høyde med bussholdeplassen. Dette 
indikerer at det skjer at folk krysser veien her. Det er ikke registrert noen trafikkulykker i veien i dette området som involverte 
fotgjengere eller syklister. 

Planforslaget vil innebære bygging på dette området ved bussholdeplassen og vil dermed stenge for en slik kryssing. 
Det planlegges å flytte dagens avkjøring fra fylkesveien noe mer mot øst. Dette muliggjør for et større plassrom/strøakse med hovedvekt 
på aktiviteter og utforming på de myke trafikantenes premisser. Trafikk til boliger sydøst for planområdet ledes unna strøaksen. 
Det forutsettes at kravene for gatetun i henhold til Statens vegvesens håndbok N300 del 3 for planlagt gatetun.
Planforslaget ivaretar myke trafikanter godt i planområdet. Biltrafikken føres snarest mulig ned i parkeringskjellere og man legger til 
rette for gode forhold for gående og syklende ved å anlegge gatetun, gang- og sykkelveier samt ved lave hastigheter. Det etableres 
fortau og gang- og sykkelvei på begge sider av fylkesveien. Det legges til rette for flere gangforbindelser som kobler området nordover 
mot Lillestrøm og Nitelva og sørover mot Øvre Rælingsvei og Østmarka.
Utover dette antas forholdene for gående og syklende bli lite påvirket av tiltaket.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Tiltak: Dersom det viser seg hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det utredes mulighet for å etablere et nytt avkjøringspunkt 
direkte fra Dammensvegen i nord på fylkesveien. Dette må sees i sammenheng med en mulig fremtidig utvidelse av veien med 
kollektivfelt og detaljregulering for feltene langs fylkesveien.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

12. Trafikkulykker, kjøretøy

Kjøretøy i feil kjørefelt
For høy fart
Kjøring i beruset tilstand
Manglende sikt

Nær planområdet er hastigheten 50 km/t på Nedre Rælingsvei. Det har vært to ulykker mellom 2007-2016 registrert av Politiet. . Mange 
av ulykkene, og spesielt i rundkjøringen utenfor planområdet, involverer motorsyklister. Området er ikke vurdert til å ha uvanlig mange 
ulykker.

En økning i trafikkmengder øker generelt risikoen for ulykker. Planforslaget beregnes å føre til en trafikkvekst på ca. 2 785 bilturer/døgn. 
Trafikken vil føres ut i veier som er tilrettelagt for store trafikkmengder. Trafikkveksten vurderes ikke å føre til behov for sikkerhetstiltak i 
veiene.
Den interne trafikken fordeles på flere veier og atkomster til parkeringskjellere er plassert tidlig i det interne gatenettet. Derfor minsker 
man effekten av interntrafikk. Det vil være lave hastigheter (30 km/t) internt i planområdet og anlegg av gatetun vil føre til at kjøring skjer 
på fotgjengernes premisser.

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Akseptabelt

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase: I anleggsperioden må sikkerheten til myke trafikanter og andre trafikanter ivaretas. Videre må tilkomst for nødetater også ivaretas i 
detaljplanfasen.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

13. Anleggsperiode: Trafikkulykke og framkommelighet for nødetater

Anleggskjøretøy treffer personer grunnet manglende sikt i store blindsoner
Gående/syklende på turstier som kommer i konflikt med anleggskjøretøy/kjøretøy

Det er tursti i planområdet i dag

Gjelder for anleggsperioden.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Akseptabelt

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Tiltak: Strekningen i gatetun  må  sikres være fremkommelig for brannbil og ambulanse. Det bør også være plass til å møtes, men ikke 
nødvendigvis på hele strekningen.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

14. Svikt i fremkommelighet for nødetater samt vareleveranser/renovasjon

Trange gatetun
Feilparkerte biler
Lagring av snø som reduserer fremkommeligheten

Det er adkomst til dagens boliger, men noen har brattere tilkomst enn andre boliger.

Veier og avkjøringer utformes i henhold til krav. Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø Akseptabelt

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Eventuelle høye skjæringer må sikres i videre detaljprosjektering.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

15. Område for idrett/lek

Reduksjon av tilkomst til friområde eller bygging av høye skjæringer. 
Områder for lek kan påvirkes av en utbygging i planområdet. Det sammen kan turveier i området som påvirkes av annen trafikk eller 
anleggskjøretøy.

Det er ikke identifisert spesielt område egnet for idrett/lek. Planområdet er bratt og har høy vegetasjon. Det er en turvei gjennom 
planområdet opp til Rudsberghaugen og Øvre Rælingsvei.

Tursti ivaretas i videre planarbeid og det vil bli en bedring i forhold til dagens situasjon.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Betydelig

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

I anleggsfasen må adkomst til og bruk av tursti behandles videre i detaljplanfasen. I anleggsperioden må sikkerheten til myke 
trafikanter og andre trafikanter generelt ivaretas.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

16. Park, rekreasjonsområder

Reduksjon av adkomst til område grunnet anleggsaktivitet.

Det går en tursti igjennom planområdet.

Gjelder for anleggsperioden.Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Akseptabelt

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Akseptabelt

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase: Tiltak for å redusere risiko for skader på infrastruktur må ivaretas i detaljplanfasen. Det forutsettes håndtert i detaljprosjekteringen.

Tilstrekkelig kapasitet til nytt område må sikres.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

Ubetydelig/ ufarlig

17. Forurensning av drikkevann, bortfall av VA,  energiforsyning, telekom og IKT, fjernvarme

I en anleggsfase kan teknisk infrastruktur skades av graving eller andre anleggsaktiviteter. 
Ekstremnedbør.

Det ligger offentlige vann- og avløpsledninger langs Nedre Rælingsvei og er identifisert i kommunens kart. Det går en trase med 
fiberkabler og fjernvarmeledninger over tomtene 105/334 og 104/772 som krysser elven. Fjernvarmenettet driftes av Akershus Energi 
Varme AS. Fiberkabel driftes av Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Eksisterende ledningsnett vil 
delvis komme i konflikt med ny bebyggelsen.

Gjelder for anleggsperioden, men kapasitet må sikres til planområdet.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse
Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier Betydelig

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet Akseptabelt

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse Akseptabelt

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

Adkomst i anleggsfasen må også ivaretas.

Tiltak: Det er viktig at brannvesenet sikres god tilkomst til bygningene med stigebil. Den kommunale vannforsyningen til Dammensvika 
vurderes i dag å mangle tilstrekkelig kapasitet, så det må bygges nytt vannledningsnett for økning av kapasiteten. Det må trolig også 
etableres en rekke nye tilkoblingspunkter for brannvann (brannventiler). Det må undersøkes om det er tilstrekkelig med trykk og 
kapasitet på ledningsnettet. Det presiseres at denne risiko- og sårbarhetsanalysen vurderer brannsikkerheten generelt. Ved etablering 
av ny bebyggelsen må det utarbeides eget brannkonsept, som fastsetter prinsippene for brannsikring i den nye bebyggelsen i 
planområdet.
Erfaringsmessig har brannvesenet behov for et beregnet vannforbruk på 2.500 l/min pr. mannskapsbil. Objektets (utbyggingen) størrelse 
må legges til grunn for beregningen av antall mannskapsbiler. 
Om ny bebyggelse skal klassifiseres som et særskilt brannobjekt iht. brann- og eksplosjonsvernloven, § 13. vurderes av ansvarlig 
myndighet. Hotell, idrettsarena, eller andre offentlige bygg der mange mennesker samles (skoler, bo- og behandlingssenter, kino, m.fl.) 
er typiske bygg som klassifiseres som særskilte brannobjekter.
Veisystemet og ny bebyggelse må utformes på en slik måte at brannvesenet får god tilgang for rednings- og slukkeinnsats ved en 
hendelse. Dette gjelder særlig utforming av vei i forhold til bredde. Det forutsettes at konkrete beregninger, og spesifisering av blant 
annet trykkbehov i strålerør, akseptabelt trykktap og evt. nødvendig vanntrykk på innvendige uttak til slokkevann spesifiseres nærmere 
av brannvesenet i kommunen. Dette forutsettes håndtert i detalj i prosjekteringsfasen, og med Teknisk etat/brannvesenet. Andre tiltak 
som for eksempel fullsprinkling må vurderes i etterfølgende brannkonsept og forutsettes ivaretatt i etterfølgende faser i utviklingen av 
området. Selv om området bygges ut, vurderes sannsynlighet og konsekvens som likt dagens situasjon, på grunn av krav til sprinkling 
av nye bygg og tilkomstmuligheter for brannvesen.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade

> 100 år

Lite sannsynlig

18. Brann i bygninger, kjøretøy og vegetasjon mm.

Brann kan blant annet forårsakes av teknisk feil i elektriske komponenter, tilsiktede handlinger og menneskelig svikt.

I dag er det hovedsakelig friområde, boliger og trafikkareal på området. Brannvesenet har tilkomst til bygningene og området for øvrig, 
men noen eiendommer har bratt adkomst. I rushtiden kan det imidlertid være vanskelig å komme frem i tett trafikk på Nedre Rælingsvei 
og rv. 159. 

Det er planlagt en vesentlig økning i blant antall boligenheter og kontorer/forretningslokaler på området. Planlagt endring:
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Risiko:

Beskrivelse

Årsak til hendelse:

Dagens situasjon:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

10 - 100 år 1 - 10 år < 1 år

Konsekvens: Mindre alvorlig/ en viss fare Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt  Risiko
Materielle 
verdier

Tap 0,1-1 mill. Tap 1-10 mill. Tap 10-100 mill. + Materielle 
verdier

Ytre miljø Alvorlige miljøskader Svært alvorlige miljøskader Uopprettelig skade på miljøet Ytre miljø Akseptabelt

Stabilitet Merkbar påvirkning Alvorlig påvirkning Svært alvorlig påvirkning Stabilitet

Liv og helse Få/små personskader Alvorlig skade på person Død/ varig mén Liv og helse

 

Tiltak:

For anleggsfase:

Ubetydelig/ ufarlig

19. Naturmangfold/Ytre miljø

Spredning av fremmede skadelige arter
Skade på rødlistearter
Miljøforringelse

Det er identifisert skadelige fremmede arter i og nært planområdet samt rødlistet naturtype og hekkeområde for hettemåker, samt 
gulspurv og stær. Ravinedalen med rik boreal lauskog finnes i planområdet. 

Utbygging av felt Cb berører nordlig/nedre del av ravinedalen. Ravinedal som naturtype er rødlistet på grunn av bakkeplanering i 
jordbruket (til tross for at dette er en mindre trussel nå enn tidligere), veibygging, oppfyllinger, samt sikring mot skred og etablering av 
dammer i jordbruket. 
At naturtypen er rødlistet, medfører at et hvert inngrep som forringer eller ødelegger gjenværende lokaliteter vil være noe negativt med 
tanke på samlet belastning for naturtypen som helhet. Slik planforslaget nå foreligger er imidlertid konflikten med naturverdier nokså 
liten. Det er kun et mindre areal i utkanten av registrert naturtypelokalitet som blir berørt. Mesteparten foreslås regulert til naturområde.

> 100 år

Lite sannsynlig

Planlagt endring:

I anleggsperioden/ deponiperioden er det viktig at anleggsarbeidene og utbyggingen generelt, ikke medfører forurensning (inkludert 
partikkelspredning) nedover mot og til Nitelva. Dette gjelder spesielt for de delene av utbyggingen som er planlagt i vannkanten.
Tiltak for å unngå spredning av fremmede skadelige arter må ivaretas i videre planer.

Tiltak: Hvis store/gamle trær skal felles i forbindelse med arbeidene anbefales det at disse legges igjen i området. Dette gjelder 
spesielt eiketrær, men også andre gamle/grove trær. Å legge igjen de felte trærne i området vil medføre at treet som habitat for 
insekter, vedboende sopp og lignede blir værende i området.

Tap < 0,1 mill.

Mindre miljøskader

Ubetydelig påvirkning

Ubetydelig personskade
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