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Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 

utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen 

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

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Iht. veileder uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for liv og helse, 

stabilitet og materielle verdier. Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller 

andre som er påført helsemessige belastninger, stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for 

befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og 

som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 

fremkommelighet etc., og materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av 

den uønskede hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 

 

Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede 

hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det 

utsettes for påkjenninger. 

 

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. For 

nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelse. 

 

  

Forslagsstiller: Korneliussen eiendomsutvikling AS og Veiko Punnar 

Skrevet av: Hege Ingul 

Kvalitetskontroll: Erik Sollien 
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Metode 

Analysen er gjennomført med bakgrunn i veileder fra dsb med utgangspunkt i en liste over 

mulige uønskede hendelser. Aktuelle uønskede hendelser er vurdert på et teoretisk 

grunnlag, med bakgrunn i saksdokumenter, lokalkunnskap og annen tilgjengelig informasjon. 

Ikke alle punkter i listen er like aktuelle. Det kan være forhold som ikke finnes i nærheten av 

planområdet eller i planen, eller forhold som på annen måte ikke vil føre til uønskede 

hendelser. 

 

ROS-analysen er en vurdering av:  

 

• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden, 

• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

• hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

• usikkerheten ved vurderingene 

 

Figuren nedenfor viser de fem trinnene i arbeidet med en ROS-analyse. Det er trinn tre som 

er selve vurderingen av risiko og sårbarhet, hvor man vurderer sannsynligheten og 

konsekvensen for de identifiserte uønskede hendelsene, samt gjør rede for eventuell 

usikkerhet rundt hendelsen. 

 

 

 

 

  

Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Vurdere risiko og sårbarhet

• Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 
planforslaget

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet 

Planområdet er beliggende mellom Strandvegen og Nedre Rælingsveg (FV 120) og er en del 
av et etablert boligområde beliggende 1,7 km eller ca. 20-25 minutters gange fra Lillestrøm 
togstasjon. Tomtene skråner mot nord-øst og har utsikt til Nitelva som renner ut i Øyeren.  
 

Det skal legges til rette for blokkbebyggelse med inntil 16 boenheter på to nabotomter (gnr/ 
bnr 103/76 og 103/53) beliggende mellom Nedre Rælingsveg (Fv120) og Strandvegen. 

Det er stor høydeforskjell fra fylkesvegen ned til Strandvegen. Langs fylkesvegen er det 
regulert inn areal for ev. fremtidig kollektivfelt og støyskjerm. 

  

 

Flyfoto med planavgrensning 
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Uønskede hendelser 

Liste* over mulige uønskede hendelser 

Hendelsestyper Kategori Eksempler på uønskede hendelser Relevant J/N 

Naturhendelser Ekstremvær Storm og orkan N 

Lyn- og tordenvær N 

Flom Flom i sjø og vassdrag N 

Urban flom/overvann  J 

Stormflo N 

Skred Skred (kvikkleire, stein, jord, fjell, snø) 
inkl. sekundærvirkninger (flodbølger) 

N 

Skog- og lyngbrann Skogbrann N 

Lyngbrann N 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport Større ulykker (veg, bane, luft og sjø) J 

Næringsvirksomhet/industri Utslipp av farlige stoffer N 

Akutt forurensning N 

Brann eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri, etc. 

N 

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

J 

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

J 

Eksplosjon Eksplosjon i industrivirksomhet N 

Eksplosjon i tankanlegg N 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller 
eksplosivlager 

N 

Svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner/ 
infrastrukturer 

Dambrudd N 

Distribusjon av forurenset drikkevann N 

Bortfall av energiforsyning N 

Bortfall av telekom/IKT N 

Svikt i vannforsyning N 

Svikt i 
avløpshåndtering/overvannshåndtering 

N 

Svikt i fremkommelighet for personer og 
varer 

N 

Svikt i nød- og redningstjenesten N 

*Listen er ikke uttømmende 
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Vurdering av risiko 

 

Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved 

utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den 

uønskede hendelser.  

 

Eksisterende barrierer  

Før angivelsen av sannsynlighet og konsekvens må de eksisterende barrierene kartlegges 

og dokumenteres slik at vurderingen tar hensyn til disse. I dette ligger også en vurdering av 

funksjonalitet. Dette kan for eksempel være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens 

innsatstid, avløpssystem og eksisterende overvannstiltak. 

 

Sannsynlighet 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

 

Høy  Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år   > 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10–100 år    1–10 % 

Lav   Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år  < 1 % 

 

For flom, stormflo og skred benyttes strengere sannsynlighetskategorier, se veileder. 
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Konsekvens 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i konsekvenstyper og 

konsekvenskategorier som i tabellen under: 

*Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige belastninger 

**Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 
fremkommelighet etc. 

***Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av 
økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 

 

Usikkerhet 

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, og eventuelt når en uønsket hendelse vil 

inntreffe, omfanget av hendelsen og hva konsekvensene av hendelsen vil bli. Hensikten med 

å vurdere usikkerheten er å synliggjøre behovet for økt kunnskap om planområdet, 

utbyggingen eller mulig uønskede hendelser. 

Vurderingen av usikkerheten er delt inn i lav og høy. Usikkerheten vurderes som høy hvis en 

eller flere av de følgende betingelsene er oppfylt: 

• Relevant data og erfaringer er utilgjengelig eller upålitelige 

• Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått 

• Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen 

 

I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav. 

 

  

Konsekvens-
kategorier 

 

 

 

Konsekvens-
typer 

 

 

Store 

 

 

Middels 

 

 

Små 

Liv og helse* Ulykke med dødsfall eller 
personskade som medfører 
varig mén; mange skadd 

Ulykke med 
behandlingskrevende skader 

Ingen alvorlige/få og små 
skader  

Stabilitet** Viktige systemer eller 
samfunnsfunksjoner settes 
varig ut av drift og det er behov 
for permanente alternative 
løsninger.  

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

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

Materielle 
verdier*** 

Uopprettelig skade på eiendom. Alvorlig skade på eiendom. Mindre skade på eiendom 
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NR.1 OVERVANN 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Overvann fra fylkesvegen/ øvre del av planområdet som renner gjennom planområdet og 
ned mot Strandvegen.  

 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Ja   

ÅRSAKER 

Ekstremnedbør/ snøsmelting, ev. i kombinasjon med tette stikkrenner e.l. 

 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Eksisterende grøfter og stikkrenner 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Byggeområdet er bratt og det må påregnes at en del overvann beveger seg gjennom 
planområdet og ned mot Strandvegen, særlig ved ekstremnedbør. Det må gjøres tiltak for 
å ivareta overvann på egen tomt slik at arealet kan bygges ut.   

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Begrunnelse for sannsynlighet: Hyppigere tilfeller med ekstremnedbør pga. 
klimaendringer. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Det er ingen bekker eller vannveier innenfor eller 
nær planområdet, og det er ikke sannsynlig med flom eller så store mengder overvann at 
det er fare for liv/ helse. 

Overvann kan potensielt ødelegge uteområder og gi mindre skader på bygg hvis det ikke 
ivaretas gjennom adekvate løsninger. 
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USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav 

 

Det er utarbeidet en overvannsplan. Se 
vedlagte rapport fra S.E.P Consult AS, 
datert 04.02.2021. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG 
ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info 
til kommunen etc. 

Oppsummering av løsning i overvannsplan: 
- Håndtering av overvann på egen tomt 
- Permeable dekker 
- Oppfylling med infiltrerende masser i 

minimum 1 meters dybde under plen, 
gang -og kjørearealer. 

- Overvann/ takvann ledes inn på 
plenareal og det benyttes åpne 
vannveier 

- Terreng på alle sider av byggene legges 
med fall fra bygget 

- Takvann samles i taknedløp og ut på 
terreng 

- Det legges kantstein langs offentlig veg 
som samler opp overvann, og det 
plasseres sluk som leder vann til 
infiltrasjon på egen tomt. 

- Etablering av overflatebasseng som 
ivaretar behov ved ekstremnedbør 
 

Når overvannsmagasiner er fulle er det viktig å 
etablere gode flomveier ut og vekk fra husene. 
Overvannsrapport viser til tiltak slik at flomveier 
ikke blir til fare for eksisterende og ny 
bebyggelse.  

Under pkt. 3.1.5 i bestemmelsene 
er det satt krav om at 
overvannshåndtering skal være i tråd 
med kommunens retningslinjer for 
overvannshåndtering. Overvann skal 
ikke tilføres terreng raskere enn i dag.   

 

Det er også gitt anbefalinger for drift av 
anlegget: 

- Etablere tiltak som forhindrer at 
sand fra strøing tilføres renner/ 
infiltrasjonsgrøft 

- Sørge for at overflater 
infiltrasjonsgrøft forblir 
permeable 

- Sikre løsning også når det er 
frost i bakken 

 

Regler/ forskrifter/ lover: 

- Vannressursloven §7, 2. ledd 
- PBL 
- Byggteknisk forskrift (TEK 17) 

 

Overvannsplanen skal detaljeres ved 
igangsetting og infiltrasjonsevnen 
vurderes på nytt ved prøvegraving. 
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NR.2 TRAFIKKULYKKE FYLKESVEG 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  

Fylkesvegen ligger høyere enn areal som reguleres til bebyggelse, og en utforkjøring fra 
fylkesvegen kan potensielt få konsekvenser for personer som oppholder seg utendørs og/ 
eller for bygningsmasse.  

 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Uoppmerksomhet i trafikken eller for høy fart i forhold til fartsgrense. 

 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Forholdsvis lav fartsgrense, eksisterende autovern. 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Dagens autovern er ikke tilstrekkelig, blant annet mangler det autovern mot 103/53 pga. 
gammel avkjøring til fylkesvegen fra denne tomta. 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

Begrunnelse for sannsynlighet: På kart fra vegvesen.no er det registrert flere ulykker 
rett vest og rett øst for planområdet. For mer enn 30 år siden er det registrert 2 
trafikkulykker i området ved eksisterende avkjøring til 103/53. Tidvis mye trafikk inkl. 
kollektiv og- tungtrafikk langs fylkesvegen kan gi økt risiko for ulykker, men lav fartsgrense 
minsker risiko. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: En utforkjøring med kjøretøy til et lavereliggende 
nivå kan potensielt gi alvorlige konsekvenser for liv og helse, både for kjørende og for den 
som oppholder seg utendørs på arealet nedenfor fylkesveien. Materielle skader på deler 
av bygg kan være annen konsekvens. 
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USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Høy De siste 30 år er det ikke registrert 
trafikkulykker langs selve planområdet. 
Med bakgrunn i dette vurderes 
usikkerheten å være middels. Økt trafikk 
på FV 120 i fremtiden kan imidlertid føre 
til større risiko for ulykker på sikt. Med 
også dette tatt med i betraktningen 
vurderes det at usikkerheten for 
hendelsen totalt sett er høy. 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG 
ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info 
til kommunen etc. 

Etablering av ev. kollektivfelt mot planområdet 
vil gi en bedret trafikksituasjon.  

Etablering av støyskjerm/ autovern mot 
planområdet reduserer ulykkesrisiko. 

Planforslaget regulerer kollektivfelt langs 
planområdet, og det er regulert 
støyskjerm med juridisk linje i plankartet. 

Det henvises til bestemmelser pkt. 4.2.1 
c): Det må monteres veirekkverk foran 
støyskjerm dersom støyskjermen ikke er 
testet og godkjent.  
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NR. 3    BRANN I TRANSPORTMIDDEL 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Eksplosjonsartet brann i kjøretøy 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Ulykke med tankbil e.l. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Høydeforskjell mellom fylkesvei og uteoppholdsareal.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Tidligere bygg på 103/53 lå for nær fylkesvei ift. byggegrense, men er nå revet. 

Nybyggenes boarealer overholder 20 meters byggegrense (19,4m for mellombygg på 
103/53) fra fylkesvei og har god avstand ved eventuelle hendelser på vei. 
Uteoppholdsareal mellom nybygg og fylkesvei ligger noe nærmere vei, men på et lavere 
nivå. Det er krav om oppsetting av støyskjerm langs hele planområdet mot fylkesvei. 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjelden hendelse 

Begrunnelse for sannsynlighet: Det skal svært mye til at en slik hendelse inntreffer på 
en kort strekning med lav fartsgrense. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Potensielt alvorlig konsekvens for liv og helse for 
personer som oppholder seg utendørs. Dersom det er personer i eksplosjonssonen vil det 
kunne føre til helseskade eller dødsfall. Eksplosjon kan føre til at området må evakueres. 
Deler av bygg kan bli påvirket, men pga avstand til fylkesvei er dette mindre sannsynlig. 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Høy De siste 30 år er det ikke registrert 
trafikkulykker langs selve planområdet. 
Med bakgrunn i dette vurderes 
usikkerheten å være middels. Økt trafikk 
på FV 120 i fremtiden kan imidlertid føre 
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til større risiko for ulykker på sikt. Med 
også dette tatt med i betraktningen 
vurderes det at usikkerheten for 
hendelsen totalt sett er høy. 

 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG 
ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info 
til kommunen etc. 

Avstand, støyskjerm og høydeforskjell mellom 
FV og planområde skaper barrierer. 

 

Oppsetting av godkjent støyskjerm, samt at 
byggegrenser på 20m fra FV må overholdes. 
Mellombygget (ikke boareal) på 103/53 tillates 
bygget inntil 19,4m fra senterlinje FV. 

 

 

Rekkefølgebestemmelse /før 
brukstillatelse 6.3:  

Kommunen må ha mottatt 
dokumentasjon på at det er utført 
støyskjermingstiltak i tråd med 
støyrapporten. 

Bestemmelser 3.2: Byggegrenser er 
tilsvarende formålsgrenser for BB1 og 
BB2.  
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NR. 4   BRANN I BYGNING 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i en av blokkene 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Menneskelig svikt eller feil på elektrisk anlegg starter brann i bygg. Ildspåsettelse og 
lynnedslag kan forekomme. 

 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Kort vei til planområdet for nød – og redningstjenesten. 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Brannsmitte fra et bygg til et annet. De to byggene er plassert med mer enn 8 meters 
avstand, men kraftig brann kombinert med vind kan for eksempel bidra til spredning av 
brann. 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er sjelden at brann forekommer, men sannsynlighet 
øker i bygg med flere leiligheter. Mange branner blir slukket før de får gjort skade. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Dersom det er personer i bygget når det brenner  
kan dette føre til skader/ dødsfall. Dersom brann i ett bygg utvikler seg må tilliggende bygg 
evakueres. Bebyggelse og utstyr vil få skader eller ødelegges. 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Data og erfaringer nasjonalt og lokalt; 
kunnskapsgrunnlaget for brannsikkerhet 
er høyt. Det forutsettes iverksetting av 
tiltak i samråd med brannvesenet. 
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FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG 
ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info 
til kommunen etc. 

Byggene skal sprinkles. Det må etableres 
brannhydrant innenfor planområdet. 

 

Brannforebygging ihht. TEK 17 og andre 
relevante lover og forskrifter. 

 

Oppstilling av brannbil kan skje i 
avkjøringslomme for renovasjonsbil eller i 
kollektivfelt langs fylkesveien. 

Bestemmelser 3.1.7:  
Det skal etableres en brannhydrant 
innenfor planområdet. Brannhydranten 
skal ha to vannuttak med kapasitet 50 
l/sek. 
 
Bestemmelser 6.3:  
Adkomst og vannforsyning for 
brannvesen må være ferdigstilt før bygg 
kan tas i bruk jf. Pbl. 12-7 nr. 4. Før 
brukstillatelse gis må tilrettelegging for 
brannvesenet være 
tilfredsstillende ivaretatt i henhold til 
byggeteknisk forskrift og brannvesenets 
retningslinjer vedr. tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper. 
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Oppfølging i planen 

Sammenstilling av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet gjennom planen: 

1. 

Overvann 
Sannsynlighet Konsekvens 

 

Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 

plan 

  

Høy 

Liv og helse:  

Små 

Oppsummering av løsning 
i overvannsplan: 

- Håndtering av 
overvann på egen 
tomt 

- Permeable dekker 
- Oppfylling med 

infiltrerende 
masser i minimum 
1 meters dybde 
under plen, gang -
og kjørearealer. 

- Overvann/ 
takvann ledes inn 
på plenareal og 
det benyttes åpne 
vannveier 

- Terreng på alle 
sider av byggene 
legges med fall fra 
bygget 

- Takvann samles i 
taknedløp og ut 
på terreng 

- Det legges 
kantstein langs 
offentlig veg som 
samler opp 
overvann, og det 
plasseres sluk 
som leder vann til 
infiltrasjon på 
egen tomt. 

- Etablering av 
overflatebasseng 
som ivaretar 
behov ved 
ekstremnedbør 
 

- Når overvanns-
magasiner er fulle 
er det viktig å 
etablere gode 
flomveier ut og 
vekk fra husene. 
Overvannsrapport 
viser til tiltak slik 
at flomveier ikke 
blir til fare for 
eksisterende og 
ny bebyggelse.  

Under pkt. 3.1.5 i 
bestemmelsene 
er det satt krav om at 
overvannshåndtering skal 
være i tråd med 
kommunens retningslinjer 
for overvannshåndtering. 
Overvann skal ikke 
tilføres terreng raskere 
enn i dag.   

 

Det er også gitt 
anbefalinger for drift av 
anlegget: 

- Etablere tiltak 
som forhindrer at 
sand fra strøing 
tilføres renner/ 
infiltrasjonsgrøft 

- Sørge for at 
overflater 
infiltrasjonsgrøft 
forblir permeable 

- Sikre løsning 
også når det er 
frost i bakken 

 

Regler/ forskrifter/ lover: 

- Vannressursloven 
§7, 2. ledd 

- PBL 
- Byggteknisk 

forskrift (TEK 17) 

 

Overvannsplanen skal 
detaljeres ved 
igangsetting og 
infiltrasjonsevnen 
vurderes på nytt ved 
prøvegraving. 

Stabilitet:  

Ikke relevant 

Materielle 

verdier:  

Middels 
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2. 

Trafikkulykke 

fylkesveg 

Sannsynlighet Konsekvens 

 

Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 

plan 

  

Middels 

Liv og helse:  

Høy 

Etablering av ev. 
kollektivfelt mot 
planområdet vil gi en 
bedret trafikksituasjon.  

Etablering av støyskjerm/ 

autovern mot 

planområdet reduserer 

ulykkesrisiko.  

Planforslaget regulerer 
kollektivfelt langs 
planområdet, og det er 
regulert støyskjerm 
med juridisk linje i 
plankartet. 

Det henvises til 
bestemmelser pkt. 
4.2.1 c): Det må 
monteres veirekkverk 
foran støyskjerm 
dersom støyskjermen 
ikke er testet og 
godkjent. 

Stabilitet:  

Ikke relevant 

Materielle 

verdier:  

Middels 

 

3. Brann i 

transportmiddel 
Sannsynlighet Konsekvens 

 

Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 

plan 

  

Lav 

Liv og helse:  

Høy 
Avstand, støyskjerm 
og høydeforskjell 
mellom FV og 
planområde skaper 
barrierer. 

 

Oppsetting av 
godkjent støyskjerm, 
samt at byggegrenser 
på 20m fra FV må 
overholdes. 
Mellombygget (ikke 
boareal) på 103/53 
tillates bygget inntil 
19,4m fra senterlinje 
FV. 

 

Rekkefølgebestemmelse 
/før brukstillatelse 6.3:  
Kommunen må ha 
mottatt dokumentasjon 
på at det er utført 
støyskjermingstiltak i 
tråd med støyrapporten.  

Bestemmelser 3.2: 

Byggegrenser er 

tilsvarende 

formålsgrenser for BB1 

og BB2.  

Stabilitet:  

Ikke relevant 

Materielle 

verdier:  

Middels 

 

4. Brann i 

bygning 
Sannsynlighet Konsekvens 

 

Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 

plan 

  

Middels 

Liv og helse:  

Høy 
Byggene skal sprinkles. 
Det må etableres 
brannhydrant innenfor 
planområdet. 

 

Brannforebygging ihht. 
TEK 17 og andre relevante 
lover og forskrifter. 

 

Oppstilling av brannbil kan 

skje i avkjøringslomme for 

Bestemmelser 3.1.7:  
skal ha to vannuttak 
med kapasitet 50 l/sek.  
 
Bestemmelser 6.3: 
Adkomst og 
vannforsyning for 
brannvesen må være 
ferdigstilt før bygg kan 
tas i bruk jf. Pbl. 12-7 
nr. 4. Før brukstillatelse 
gis må tilrettelegging 
for brannvesenet være 

Stabilitet:  

Ikke relevant 

Materielle 

verdier:  

Høy 
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renovasjonsbil eller i 

kollektivfelt langs 

fylkesveien. 

tilfredsstillende ivaretatt 
i henhold til 
byggeteknisk forskrift 
og brannvesenets 
retningslinjer vedr. 
tilrettelegging for 
rednings- og 
slokkemannskaper.  

 


