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PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter et areal på 35 daa. sentralt på tettstedet «Fjerdingby» men med 
kort vei til grønnstruktur og Østmarka. Tomta er kupert og ny skole planlegges etablert 
på toppen av en liten skogkledd kolle. Det er fjellgrunn med antatt begrenset 
fordrøyning men god avrenning grunnet topografisk beskaffenhet. Ny skole blir 
nærmest et «in-fill» prosjekt mellom eksisterende videregående skole og rådhus i øst 
og frittliggende småhusbebyggelse i vest. 

Det planlegges ny skole på ca. 10.100 m2 bruksareal (BRA) og flerbrukshall på ca. 
1.700 m2 (BRA). 

Området er avsatt til framtidig offentlig tjenesteyting (undervisning) i gjeldende 
kommuneplan og kommunedelplan Fjerdingby og til bebyggelse og anlegg, 
undervisning, i områderegulering Fjerdingby. 

Planforslaget kommer til å videreføre formål i overordnet plan og skoleområdet vil 
reguleres til offentlig tjenesteyting/undervisning. 

Ingen kjente naturpåkjenninger. 

METODE 
ROS-analysen er gjennomført i tråd med DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» fra 2017 og med utgangspunkt i sjekkliste fra Rælingen 
kommune. ROS-analysen bygger på den kunnskapen som er tilgjengelig og følger opp 
ROS-analyse fra overordnet plan. ROS-analysen skal skape et kunnskapsgrunnlag 
som skal bidra til å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. 

MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 
ROS-analysen har identifisert 4 mulige uønskede hendelser knyttet til geoteknikk, 
trafikksikkerhet, barn/unge/friluftsliv og anleggsperioden. 

1. Geoteknikk 
Sprengning og pigging nær eksisterende bygninger medfører at det må settes grenser 
for tillatte vibrasjoner fra grunnarbeidene og at grunnarbeidene må utføres med stor 
forsiktighet. Grunnarbeidene vil trolig medføre at det må gjennomføres 
bergsikringstiltak både før og etter sprengningsarbeidene. 

2. Trafikksikkerhet 
Økt trafikk og fortetting av funksjoner medfører potensial for flere ulykker, det være 
ulykke i av-/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. 

3. Barn- og unge og friluftsliv 
Planområdet overlapper med Bjørnholthagan tursti som er et kartlagt friluftsområde 
som er blitt verdsatt som svært viktig i Rælingen kommune. Området er beskrevet som 
snarvei til Marikollen. Søppel og rester etter plankehytter tyder på at området bærer 
preg av mye ferdsel og opphold fra barn og andre. Fuglekasser og orienteringsposter 
bekrefter at området brukes i friluftsammenheng. Utbygging av skole på naturtomt 
fører til tap av leke- og friluftslivareal. 
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4. Anleggsperiode 
Anleggsgjennomføring vil kunne føre til økt trafikk og støy, aktivitet fra store kjøretøy 
og maskiner, rystelser og sjenanse for nærliggende nabobebyggelse. 

Øvrig 
Andre mulige uønskede hendelser er blitt vurdert under planprosessen som etter 
utredning ikke anses å være relevante. De viktigste forholdene nevnes kort nedenfor. 

Infrastruktur 
I dag har ikke området tosidig vannforsyning. For å sikre tilstrekkelig vannmengde og 
trykk til brannhydranter og sprinkleranlegg planlegges det for tosidig vannforsyning. 
Dette forholdet er drøftet med teknisk etat og man har funnet en teknisk løsning for 
dette som redegjort for i VA-rammeplan. Utilstrekkelig brannvannsforsyning anses 
derfor ikke å være en relevant uønsket hendelse for området. Det er satt en 
bestemmelse i planen om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper § 3.9 og 
rekkefølgebestemmelser §8.1 §8.3 for å dokumentere og sikre bygging av nødvendige 
tekniske anlegg. 

Støy 
Grunnet fortetting og utvikling av støyfølsomt bruksformål i sentrumsområde er 
støyforholdene blitt utredet. Multiconsult har beregnet utendørs støy fra veitrafikk. 
Skole er et støyfølsomt bruksformål med forholdvis strenge krav til lydnivåer. 
Rapporten angir at lydnivåer på fasade blir under grenseverdier for alle 
beregningspunkter. Beregninger av lydnivå Ld på uteområder i 1,5 m høyde over 
terreng, viser at tilnærmet hele utearealet på bakkeplan har tilfredsstillende lydnivå. 
Trafikkstøy anses derfor ikke å være en relevant uønsket hendelse for området. Det 
er satt en bestemmelse i planen om støy § 3.7. 

TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO OG SÅRBARHET 
1. Geoteknikk 
Multiconsult har utført ingeniørgeologiske vurderinger (geoteknikk, herunder 
bergteknikk) i forbindelse med tidligfase i planleggingen av ny barneskole i Fjerdingby. 
Notatet beskriver også prinsippene for gjennomføring av grunnarbeidene, foreløpig 
anbefalte rystelseskrav for sprenge- og piggearbeider og anbefalinger om 
eiendomsbesiktigelse av naboeiendommer. 

Sprengning og pigging nær eksisterende bygninger medfører at det må settes grenser 
for tillatte vibrasjoner fra grunnarbeidene og at grunnarbeidene må utføres med stor 
forsiktighet. Det vil trolig måtte gjennomføres bergsikringstiltak før og etter 
sprengningsarbeidene.  

Særlige tiltak og eventuelle nødvendige krav med hensyn til fjellets beskaffenhet 
(rystelsesamplituder og -frekvenser, sikring av berg, og krav til forhåndsregistrering av 
eksisterende bebyggelse på naboeiendommer og rystelsesregistrering) i forhold til fare 
for skader vurderes av geotekniker i prosjekteringsfasen og legges inn som krav til 
utførelse i entreprisen(e). Dette kommer i tillegg til entreprenørens egne pålegg fra 
myndighetskrav om aktsom og sikker arbeidsutførelse. 

Notatet angir videre at entreprenøren skal utføre en detaljert risikoanalyse og utarbeide 
sprengningsplan før oppstart av sprengningsarbeidene. 
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2. Trafikksikkerhet 
I forbindelse med områdereguleringsplan for Fjerdingby utarbeidet Norsam en 
trafikkanalyse som dokumenterer dagens situasjon og som gjør rede for de trafikale 
konsekvenser av planforslaget. Trafikkanalysen foreslår bl.a. at Øvre Rælingsveg 
utformes som gate, med redusert fartsgrense og med tilstrekkelig gatebredde for 
separate venstresvingefelter. Denne trafikkanalysen tok også høyde for planlagt ny 
skole. Trafikkanalysen er gjennomgått på nytt og oppdatert i forhold til nåværende 
konkrete planforslag. 

Økt trafikk medfører potensial for flere ulykker. Hastigheten i Bjørnholthagan er 40 km/t 
og det planlegges en senking av hastigheten i Øvre Rælingsvei gjennom 
sentrumsområdet. Redusert hastighet vil redusere alvorlighetsgraden av eventuelle 
ulykker. 

Det foreligger et nett av fortau og gang/sykkelveger i området for myke trafikanter. 
Disse ivaretar forbindelser til målpunkter som ungdomsskole, dagligvare, idrettsanlegg 
og friluftsområder. 

For trafikksikkerheten ved ny skole og i området generelt bør det legges opp til 
separering av trafikanter og begrense unødig kjøring. Drop-off soner for elever, 
varelevering, renovasjonsløsning, med videre bør utformes slik at rygging unngås og 
slik at myke trafikanter kan bevege seg trygt. 

3. Barn- og unge og friluftsliv 
Den viktige gangforbindelsen Bjørnholthagan tursti bør opprettholdes og sikres i 
planforslaget. Mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng i områder som ikke 
skal bebygges bør bevares. Tilgjengelighet til området bør styrkes. Som erstatning bør 
det legges opp til allmenn tilgjengelige kvalitetsrike leke-/rekreasjonsarealer på stedet 
og til gode forbindelser til nærliggende grønnstruktur/Østmarka. 

4. Anleggsperiode 
Det må påregnes noe negativ påvirkning for naboer og anleggstrafikk som følge av 
planlagt utvikling. Negativ påvirkning på omgivelsene bør begrenses til et minimum 
med utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter for blant annet støy, 
byggherreforskriften, og praktiske tiltak for aktsom gjennomføring av anleggs- og 
byggearbeider i forhold til området generelt og de nærmeste naboene spesielt. 

Det bør utarbeides en plan for anleggsperioden som redegjør for risikoreduserende og 
avbøtende tiltak. Naboer bør informeres med fortløpende informasjon om pågående 
og nært forestående byggearbeider. 

Alle støyende arbeider må utføres innenfor gjeldende regler og forskrifter. De mest 
støyende arbeidene bør begrenses i varighet og tidspunkt på dagen. Ved støvende 
anleggsarbeider bør det vurderes fortløpende benyttet avbøtende tiltak som vanning, 
salting og eventuelt feiebil med lukket oppsamling. 

Utbyggingsrekkefølge bør planlegges for minst mulig påvirkning på naboer og 
anleggsområdet må sikres med byggegjerde og port. Ved etappevis utbygging bør det 
etterstrebes adkomst for brukere og publikum direkte til/fra ferdigstilte arealer – en 
såkalt «byggefront». 
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HELHETLIG VURDERING RISIKO OG SÅRBARHET 
1. Geoteknikk 
På bakgrunn av Multiconsults vurderinger og forutsatt at nødvendige forebyggende og 
sikkerhetstiltak gjennomføres anses det at mulige uønskede hendelser vil begrenses i 
det nødvendige. 

2. Trafikksikkerhet 
På bakgrunn av trafikkanalysen og forutsatt etablering av trafikksikre løsninger og 
trygge forbindelser for myke trafikanter anses at mulige uønskede hendelser vil 
begrenses i det nødvendige. 

3. Barn- og unge og friluftsliv 
Området har vært avsatt til skole i mange år og dette har derfor vært en kjent 
konsekvens av fortetting og sentrumsutvikling i Fjerdingby. Som følge av tiltaket vil 
tilgjengelighet til området bedres og således kunne være et godt og sentralt tilbud for 
svært mange. Den korte avstanden til Marka og til sammenhengende grønnstruktur er 
videre noe som taler for at området tåler planlagt fortetting og urbanisering. Forutsatt 
at eksisterende gangforbindelse og mest mulig av eksisterende vegetasjon sikres og 
det på stedet opparbeides et tilgjengelig areal av høy kvalitet med mulighet for lek, 
rekreasjon og opphold anses det at mulige uønskede hendelser vil begrenses i det 
nødvendige. 

4. Anleggsperiode 
Forutsatt at nødvendige risikoreduserende og avbøtende tiltak gjennomføres anses 
det at mulige uønskede hendelser vil begrenses i det nødvendige. 

ROS-ANALYSENS PÅVIRKNING PÅ PLANFORSLAGET 
1. Geoteknikk 
Det er satt krav om at geoteknisk notat (datert Multiconsult AS 22.03.18) skal legges 
til grunn for videre prosjektering og utførelse av tiltak i planområdet jf. §3.6. 

Det satt krav om utarbeidelse om plan for anleggsperioden som skal sendes i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse jf. §3.13 og §8.2. 

2. Trafikksikkerhet 
Veigeometri og kjøremønster i planforslaget er gjennomgått og kvalitetssikret av 
trafikkonsulent. Illustrasjonsplan og plankart er justert på bakgrunn av dette. 
Trafikkarealer, frisikt og forbindelser for myke trafikanter er regulert i plankart. 

Utforming av trafikkarealer skal dokumenteres i utomhusplan jf. §§3.12, 8.1 og 8.2.og 
det er satt krav om funksjonelle og trafikksikre løsninger innenfor planområdet jf. §§3.5, 
5.4 og 5.5. Plan for anleggsperioden jf. §3.13 skal også redegjøre for/dokumentere 
trafikksikkerhet i anleggsperioden. 

3. Barn- og unge og friluftsliv 
Planforslaget legger opp til at den viktige gangforbindelsen Bjørnholthagan tursti 
opprettholdes og sikres i planforslaget gjennom plankart og bestemmelser jf. §1 og 
§5.3. 
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Planforslaget medfører at skolegården og arealet mellom skole i vest og eksisterende 
rådhus og videregående skole i øst skal opparbeides som en sammenhengende plass 
av høy kvalitet med mulighet for lek, opphold og samlinger. 

Utforming av lek- og uteoppholdsarealer skal ha god kvalitet og dokumenteres i 
utomhusplan jf. §§3.2, 4.1, 8.2 og 8.3. 

Planen sikrer at en del av eksisterende vegetasjon og det grønne preget til området 
bevares, samtidig som det opparbeides et mer urbant torg og skoleplass med leke- og 
aktivitetsapparater. Grøntarealene sikres gjennom formål i plankart, hensynssoner og 
bestemmelser jf. §§1, 3.12, 3.13, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2. 

4. Anleggsperiode 
Det satt krav om utarbeidelse om plan for anleggsperioden som skal sendes i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse jf. §3.13 og §8.2. I tråd med 
naturmangfoldloven er det satt en bestemmelse i planforslaget under §3.8 
«masseforvaltning» som angir at det ikke skal innføres eller spres fremmede arter ved 
utbygging av planområdet. 

 
Informasjonskilder: 
 
Temakart 
• Skredfare- og flomsonekart i NVE Atlas 
• Geologiske kart fra NGU 
• Trafikkulykker fra Statens vegvesen 
• «Barnetråkk»-kart 

Innsynsløsninger med kart m.m. 
• DSB Kart 
• NVE Atlas 
• NGU 
• Vegkart (fra Statens vegvesen med bl.a. trafikkulykker) 

Andre planer 
• Regionale planer 
• Kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen 
• Kommunedelplaner 
• Områdereguleringsplaner 
• Tilstøtende reguleringsplaner 

Andre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 
• Grunnundersøkelser 
• ROS for tilstøtende reguleringsplaner og utbyggingsområder i kommuneplanen 
• Helhetlig ROS veileder (DSB) 

Øvrig 
• Fagekspertise/konsulenter 
• Lokal kunnskap 
• Fagrapporter/notater 



NR.          «NAVN» UØNSKET HENDELSE

Beskrivelse av uønsket hendelse

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING

ÅRSAKER

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Begrunnelse for sannsynlighet

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens

USIKKERHET BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

1 Geoteknikk

Vibrasjoner/ristelser ved sprenge- og piggearbeider, fare ved grunnarbeider, påvirkning på eksisterende bebyggelse

Ingen kjent skredfare - -

Grunnarbeider/sprenge- og piggearbeider

-

Skader på eksisterende bebyggelse, setninger, nedfall fra berg, ustabile skjæringer ved grunnarbeider

1 gang i løpet av 10–100 år

Hendelsen kan i verste fall føre til helseskade og dødsfall

Antatt begrenset økonomisk tap

Hendelse i anleggsperioden vil i verste fall kunne føre til helseskade/dødsfall og til skader på eksisterende bebyggelse.

Lav Det forutsettes at nødvendige og "standard" sikkerhetstiltak gjennomføres

Gjennomføring av tiltak iht prinsipper i geoteknisk vurdering Bestemmelse med krav til geoteknikk og til anleggsperiode - følges opp ved byggesak



NR.          «NAVN» UØNSKET HENDELSE

Beskrivelse av uønsket hendelse

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING

ÅRSAKER

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Begrunnelse for sannsynlighet

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens

USIKKERHET BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

2 Trafikksikkerhet

Trafikkulykke

- - -

Økt trafikk, myke trafikanter

Eksisterende nettverk av gang/sykkelveger, lav fartsgrense i Bjørnholthagan

Ulykke i av-/påkjørsler, ulykke med gående/syklende

1 gang eller oftere i løpet av 10 år

Hendelsen kan i verste fall føre til helseskade og dødsfall

Antatt begrenset økonomisk tap

Hendelse vil i verste fall kunne føre til helseskade/dødsfall men vil trolig involvere få personer med antatt lite konsekvens pga lav hastighet

Lav Forebygging ved oversiktlige trafikkarealer og trygge forbindelser for myke trafikanter

Etablering av trafikksikre løsninger og gode gangforbindelser Plankart og bestemmelse - følges opp ved byggesak



NR.          «NAVN» UØNSKET HENDELSE

Beskrivelse av uønsket hendelse

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING

ÅRSAKER

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Begrunnelse for sannsynlighet

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens

USIKKERHET BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

3 Barn- og unge og friluftsliv

Tap av gangforbindelse, leke- og friluftslivareal

- - -

Utbygging av ny skole på naturtomt

Nærliggende Østmarka, idrettsanlegg og øvrig grønnstruktur i området

Tap av leke- og friluftslivareal i nærmiljø.

Varig hendelse

Lav Området avsatt til skole i mange år - kjent konsekvens av sentrumsutvikling/fortetting

Etablering av kvalitetsrike lekearealer, bevaring av sti og vegetasjon Plankart og bestemmelse - følges opp ved byggesak



NR.          «NAVN» UØNSKET HENDELSE

Beskrivelse av uønsket hendelse

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING

ÅRSAKER

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Begrunnelse for sannsynlighet

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens

USIKKERHET BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

4 Anleggsperiode

Økt trafikk og støy, store kjøretøy og maskiner, rystelser, sikkerhet på byggeplass

- - -

Utbygging av ny skole

Eksisterende vegetasjon mellom naboer og utbyggingsområdet bevares hvor mulig, stor høydeforskjell mot småhusbebyggelse

-

Sjenanse for nabobebyggelse sannsynlig

Hendelsen kan i verste fall føre til helseskade og dødsfall

Hendelse i anleggsperioden vil i verste fall kunne føre til helseskade/dødsfall for byggearbeidere eller uvedkommende på/nær byggeplass samt sjenanse for naboer.

Lav Det forutsettes at nødvendige og "standard" sikkerhets- og avbøtende tiltak gjennomføres

Plan for anleggsperiode med risikoreduserende og avbøtende tiltak Bestemmelse med krav til plan for anleggsperiode - følges opp ved byggesak
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