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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. Formålet med ROS-analysen er å identifisere og 

forebygge uønskede hendelser, slik at tap av liv og helse, eller skade på materielle 

verdier, og infrastruktur kan unngås eller bli så små som mulig. 

 

I henhold til veileder fra dsb 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. 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. 

Vurderingene i ROS-analysen er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige kart- 

og databaseløsninger, samt ulike planer, veiledere og kartlegginger. Det vises til 

datagrunnlag og kvalitetsvurdering i konsekvensvurderingen for kommuneplanens 

arealdel, tabell 4.  

 

 

 

 

  

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


 
 

 4 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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.  

 

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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Uønskede hendelser 
 

ROS- analysen har indentifisert 6 mulige uønskede hendelser under hovedkategoriene 

Flom, skred, skog – og lyngbrann og transport. ROS-analysen tar ikke for seg 

hendelser under hovedkategorien Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/ infrastrukturer. 

Dette er hendelser som blir vurdert i kommunens overordnede ROS- analyse. 

Følgende hendelser som er vurdert framgår nedenfor:     

 

Urban flom/overvann  

Ifølge klimaprofilen for Oslo og Akershus kan vi framover forvente hyppigere tilfeller 

med intense nedbørshendelser innenfor korte tidsrom. Overvann er overflateavrenning 

som følger av nedbør eller smeltevann. Kraftig styrtregn over korte tidsrom kan føre til 

problemer med overvann, ved at eksisterende infrastruktur ikke klarer å ta unna 

overvannet. Dette kan føre til skader på omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. 

 

Overvannshåndtering skal planlegges og tas høyde for så tidlig som mulig. I plan- og 

byggesak stilles det krav til tiltak som er i samsvar med metodene for lokal 

overvannshåndtering og flomsikring. Dette for å sikre at overvann avledes trygt, 

utnyttes som en ressurs og ikke forurenser og/eller medfører unødig fare ved 

ekstremregn. Det er gjennomført en overvannsanalyse, som viser vannveier og 

vannansamlinger i den nordre delen av kommunen. Analysen vil være et viktig 

kunnskapsgrunnlag for å kunne bevare de naturlige flomveiene, og vil blant annet 

fungere som verktøy i reguleringsplanprosesser og byggesaker. 

 

Flom i vassdrag (elveflom)  

Flom oppstår når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale, og fører til at 

vannet kommer ut over områder som vanligvis er tørre. De vanligste årsaker til flom er 

snøsmelting i kombinasjon med regn. Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli 

hyppigere og større flommer både i små og store vassdrag. En gjennomgang av 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartlagte flomsoner (for 10, 20, 50, 100 

og 200 års flom) indikerer på at enkelte områder innenfor kommunegrensen vil bli 

direkte berørt av en 200-års flom.  

 

For å redusere flom og oversvømmelser er flomutsatte områder markert med en 

hensynssone i kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser om forbud 

mot oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2.   

 

 

 

https://snl.no/vannstand
https://snl.no/innsj%C3%B8
https://snl.no/elv
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Ras og skred  

Store deler av Rælingen kommune ligger under marin grense og det kan derfor være 

sannsynlighet for forekomster av sammenheng av marin leire. Innenfor slike områder 

kan det være potensiale for ras og skred. Det er derfor nødvendig å sikre at mer 

detaljerte geotekniske vurderinger eller undersøkelser gjennomføres i plan- og 

byggesaker. I kommuneplanens bestemmelser stilles det krav om geoteknisk vurdering 

i områder med marine avsetninger og der det vurderes som nødvendig geoteknisk 

undersøkelse. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har veilederede som 

sammen med byggteknisk forskrift er grunnlaget for saksbehandlingen.  

 

Brann i bygninger og skogbrann 

Brann i bygninger kan alltid være en risiko, enten ved at det oppstår brann i selve 

bygningen eller ved brannsmitte fra omkringliggende bebyggelse eller skogbrann. 

Innenfor Rælingen kommunes grenser er det store skogområder (Østmarka). 

Klimaprofilen for Oslo og Akershus viser at fremtidige klimaendringer i årene som 

kommer vil kunne medføre økt tørke i vår region. Tørkeperiodene blir trolig hyppigere 

og mer intense. I tørre perioder, eksempelvis om våren, kan utbyggingsområder som 

grenser til marka, være utsatt for skogbrann. Store og ukontrollerte branner kan 

medføre fare for menneskers liv og helse. Brann- og røykskader kan gi både akutte og 

kroniske skader, og i verste fall ta liv.  

 

Trafikk og infrastruktur 

I takt med veksten i befolkning og boligutvikling har trafikkmengden på hovedveinettet i 

Rælingen økt de siste årene. Økt press på eksisterende infrastruktur kan medføre 

utfordringer når det gjelder ivaretakelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet, 

dersom det ikke gjøres tiltak. Veksten er størst på hovednettet, men også lokalveier 

har fått økt trafikk. Fv. 120 (Nedre Rælingsveg), inn mot Lillestrøm er den av 

fylkesveiene som har størst trafikk. Veien utgjør en viktig del av hovedveinettet og 

kobler søndre Rælingen og Enebakk til både Lillestrøm/Strømmen og rv. 159 inn mot 

Oslo. Trafikken øker jo nærmere man kommer rv. 159, fra 10 547 ÅDT sør for 

Fjerdingby til 14 406 ÅDT rett før krysset mot rv. 159. Foruten hovedveinettet preges 

det øvrige veinettet i Rælingen av smale boligveier med mindre trafikk. Smale 

veibredder på 4 meter er vanlig. Fortau mangler også flere steder. 

 

Hovedvekten av trafikkulykkene i Rælingen kommune har ifølge Statens Vegvesen 

funnet sted i rundkjøringen ved rv. 159, og langs nordre deler av fv. 120 (Nedre 

Rælingsveg). Langs hovedveinettet har de fleste bil- og MC ulykkene funnet sted, 

mens det i boligveier har vært både bil- og MC ulykker og fotgjenger- og sykkelulykker. 
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En trygg skolevei vil bidra til at barn og unge kommer seg til og fra skolen på 

egenhånd. Kommunen har et mål om at det skal sikres trygge gang- og 

sykkelveiforbindelser mellom boligområder og skoler. Ved skolene i kommunen er det i 

dag en utfordring med mye biltrafikk, spesielt ved henting/levering. På de mest 

hektiske tidspunktene blir det ofte trangt om plassen mellom biler, fotgjengere, 

syklister, busser, taxi osv., som påvirker trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

Forurensning 

Forurensing kan ha en negativ påvirkning direkte på miljøet, og kan i ytterste 

konsekvens endre økosystemet. Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot 

forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og 

fremme bedre avfallshåndtering. Ved etablering av ny bebyggelse må det vurderes om 

utbygging er i tråd med anbefalingene i gjeldende retningslinjer. 

 

Grunnforurensning skal i hovedsak avdekkes, slik at en sikrer at graving i forurenset 

grunn, og bygging på forurenset grunn, ikke medfører forurensning. Der 

konsentrasjoner av helse og miljøfarlige stoffer i jord eller berggrunn overskrider 

normverdier, skal grunnforurensingen ryddes opp, slik at område kan brukes til det 

planlagte formålet. Ikke alle områder med grunnforurensing er registrert i kommunen. 

Områder som tidligere har vært benyttet til industri, massedeponi eller 

avfallshåndtering, er områder som det er naturlig at undersøkes for mulig 

grunnforurensning. I kommuneplanens bestemmelser er det stilt krav om at det skal 

foreligge en vurdering av om det kan finnes forurensing i grunnen ved 

førstegangsbehandling av detaljreguleringsplaner. Ved funn av forurensning i grunn 

skal det utarbeides tiltaksplan jf. Forurensningsforskriften kap. 2. 
 

 
 

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 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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. 

 

 

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. 
 
 
 

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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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. ROS- analysen er laget på 

et overordnet nivå og baseres på tilgjengelig fakta og kartlegginger. Kartlegginger på et 

detaljert nivå er ikke foretatt i denne ROS- analysen. Det vil dermed være en viss 

usikkerhet knyttet til vurderingene som er gjort.   

 

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. 

 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging 
i arealplanleggingen  
 

For alle innspill som er vurdert, er det aktuelt med tiltak og oppfølging i videre 

detaljregulering. I en reguleringsplanprosess må mulige uønskede hendelser 

redegjøres for, ut ifra mer detaljerte kartlegginger av aktuelle temaer. Når mulige 

uønskede hendelser er analysert, må avbøtende tiltak sikres i bestemmelser og evt. 

hensynssoner i plankart.   
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Oversikt over områdene 
 
 

 
Kart 1: 1. Rud skole, 5. Strømsdalen nord, 6. Eikelivegen, 7. Strandvegen, 10. Korsvegen og 12. Nedre 
Rælingsveg 100.     
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Kart 2: 2. Omsorgsboliger, 3. Snødeponi – Lognsdalen, 8. Vipevegen og Hegrevegen, 9. Tangerudvegen 
og 11. Del av gnr./bnr. 103/1.  



 
 

 12 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Kart 3: 4. Snødeponi – Åsvang.   
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ROS-analyse av arealinnspill 
 
 
 

Kommunens forslag 
 

Oversikt over arealbehov 
Det er utarbeidet ROS-analyse for innspillene i skjemaet nedenfor. 
 

Nr.  Område Gnr./bnr. Nåværende 
formål 

Foreslått 
formål 

1 Rud skole 104/22, 104/683, 
104/168, del av 
104/731 

Boligformål Offentlig 
tjenesteyting 

2 Omsorgsboliger 98/6 Naturområde – 
grønnstruktur 

Offentlig 
tjenesteyting 

3 Snødeponi - Lognsdalen Del av 103/74 Kombinert 
bebyggelse- og 
anleggsformål 

Andre typer 
nærmere angitt 
bebyggelse og 
anlegg. 

4 Snødeponi - Åsvang Del av 84/11 LNF-formål Andre typer 
nærmere angitt 
bebyggelse og 
anlegg. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Rud skole 

Forslagsstiller: Rælingen kommune 

Gnr./bnr.: 104/168, 104/683, 104/22, 104/731 

Nåværende formål: Boligformål  

Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting  

Arealstørrelse (daa): 3,2 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området ligger på Rud og er på ca. 3,2 daa. Rud skole og de 
omkringliggende eiendommene er avsatt til offentlig tjenesteyting og boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Rud skole, gnr./bnr. 104/233, og 104/22 er også avsatt med 
hensynssone, bevaring kulturmiljø (H570).  
 
Rud skole har over tid hatt et elevantall som er større enn hva skolen er utformet for. 
Framtidig boligutvikling forventes å skape ytterligere kapasitetsutfordringer fra 2024 og 
framover. Det er derfor behov for å tilrettelegge for en utvidelse av Rud skole. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Overvann  

2. Ras og skred   

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker  

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse.  
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ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

• Manglende systemer for overvannshåndtering  

• Framtidig utbygging  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store nedbørsmengder 
(kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 
• Problemer med overvann overkant av skolen ved Øvre Rælingsveg og ballbingen.  

• Kapasitet på eksiterende overvannsledning er usikkert.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Det er dårlig kapasitet på dagens overvannsnett og det er ingen 
lokale fordrøyningstiltak i dag. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke medføre 
fare for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift, det kan 
oppstå mindre 
forsinkelser.  

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Kan medføre 
alvorlig skade på 
eiendom.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser for liv og helse vurderes som ikke 
relevant. Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og middels for materielle verdier. 
Overvann kan medføre alvorlig skade på bebyggelse og omgivelsene. Reparasjon av den del 
av bebyggelse som blir skadet, antas å ikke ta lang tid.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 

 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten.  

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består ifølge NGU av marine havavsetninger.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Dersom det skjer en 
utglidning som berører bygninger kan liv i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse 
vurderes derfor som høy. Konsekvenser for stabilitet og materielle verdier vurderes som 
middels. Skred og utglidning kan medføre alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i 
verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på 
adkomstvei kan bli redusert eller stengt en kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 
 

NR. 3 UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelse 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Brann kan ha stor konsekvens for de som bruker bygget og liv kan i verste fall gå tapt. 
Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels og materielle verdier som høy. Brann kan medføre alvorlige skader på 
bebyggelsen. Skadene kan medføre at bebyggelsen ikke kan tas i bruk i en lengre periode.    

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker      

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy, og påkjørsel av myke trafikanter i 
Skolevegen, eller ved avkjørsel fra Øvre Rælingsveg og ved drop- off plassen.    
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ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

• Dårlig sikt 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense- 40 km/t på Øvre Rælingsveg og 30 km/t i Skolevegen  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Trafikksikkerheten for myke trafikanter ved drop- off plassen, er i dag en utfordring. 

• Det mangler anlegg for myke trafikanter flere steder av de veiene elever bruker for å 
komme seg til og fra Rud skole, deriblant Skolevegen.  

• En utvidelse av skolen og økt elevantall vil medføre økt trafikk ved skolen 

• Behov for en mer trafikksikker adkomst 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Det mangler anlegg for myke trafikanter på flere veier  

• Lite trafikksikker drop-off løsning  

• Det er ikke registrert trafikkulykker i område de siste 10 årene. De to ulykkene som er 
registrert er ulykke i Øvre Rælingsveg ved drop- off plassen og fotgjengerovergangen.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Dersom det skjer en ulykke i Øvre Rælingsveg, 
Skolevegen eller ved drop- off plassen, vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste 
fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli 
stengt i en kortere periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

for stabilitet vurderes derfor som små.  Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere 
biler blir kondemnert. Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det er ikke registrert trafikkulykker i område 
de siste 10 årene. 

 

Økt trafikk på veinettet som følge av 
utvidelse av skolen, og dermed økt 
elevantall, vil kunne medføre økt risiko for 
ulykker.  

 
 
 

Omsorgsboliger – Kirkebyvegen 

Forslagsstiller: Rælingen kommune 

Gnr./bnr.: 98/6 

Nåværende formål: Naturområde - grønnstruktur 

Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting 

Arealstørrelse (daa): 3,2 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området ligger på Fjerdingby og er på ca. 3,2 daa. Området er 
avsatt til naturområde i kommuneplanens arealdel. I dag består det foreslåtte arealet av 
bevokst skog og består av fyllmasser. Området grenser til fv. 120 i øst og Hansefellåsen i 
vest. 
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Kommunen har behov for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Det fremmes derfor 
forslag om å bygge ut døgnbemannede omsorgsboliger for 7 beboere innenfor området med 
tilhørende uteoppholdsarealer. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Overvann  

2. Ras og skred   

3. Trafikkulykker 

4. Brann i bygninger og skogbrann 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse.  

ÅRSAKER 

• Eksisterende bekkelukking. 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

• Framtidig utbygging av Hansefellåsen. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Eksisterende situasjon er naturmark, som gir naturlig fordrøyning. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder.  

 

Det er ingen kjente hendelser i dag, men sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe er 
fordi det ikke er noen system for overvannshåndtering oppstrøms i dag, og fordi det kan øke 
på grunn av planlagt framtidig bebyggelse ovenfor, dersom det er manglende system for 
overvannshåndtering. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan også bidra til å øke 
sannsynligheten for raskere avrenning oppstrøms.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke medføre 
fare for liv og helse.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift, det kan 
oppstå mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Kan medføre 
alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser for liv og helse vurderes som ikke 
relevant. Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og middels for materielle verdier. 

Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og omgivelsene. Kan medføre at 
fremkommelighet på adkomstvei blir redusert eller stengt en kortere periode ved skade på 
veien.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred  

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Bratt terreng 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 



 
 

 23 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten.  

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består ifølge NGU av bart fjell og fyllmasse. I forbindelse med reguleringsplan for gang og 
sykkelvei for Kirkebyvegen/Fjerdingby er det foretatt en grunnundersøkelse og utarbeidet et 
geoteknisk notat (2006), som også baserer seg på en eldre kartlegging/undersøkelser foretatt 
i 1992. Det er foretatt flere boringer i nærheten av området, men ikke innenfor det foreslåtte 
arealet. Det geotekniske notatet fra 2006 viser til at det på oversiden av fylkesveien er 
registrert fjell i dagen på deler av strekningen. De foretatte grunnundersøkelsene i nærheten 
av området gjør at sannsynligheten for en eventuell masseutglidning blir lavere.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på adkomstvei kan bli redusert eller stengt en 
kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 
 

NR. 3 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i 
Kirkebyvegen, eller ved avkjørsel fra fylkesveien. 

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

• Dårlig sikt 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 60 km/t på fv. 120 og 30 km/t i Kirkebyvegen. 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Kirkebyvegen tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen. Veien er smal med ca. 3,5-4 
meter bredde, med dårlig sikt og svinger.  

• Det mangler anlegg for myke trafikanter i Kirkebyvegen. 

• Kirkebyvegen har adkomst via Nedre og Øvre Rælingsveg, som begge har høy 
trafikkmengde.  

• Økt framtidig trafikkmengde på fylkesveien og utbygging av Hansefellåsen. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Veien tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen og er ikke oppgradert.  

• Det mangler anlegg for myke trafikanter i Kirkebyvegen. 

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Kirkebyvegen de siste 10 årene. De to ulykkene som 
er registrert er ulykke i sving og utforkjøring på høyre side i venstrekurve.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
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medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Dersom det skjer en ulykke i Kirkebyvegen eller ved 
avkjørsel fra fv. 120, vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av 
liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere 
periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
derfor som små.  Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det har ikke vært registrert ulykker de 10 
siste årene. 
 
Økt trafikk i fremtiden på fv. 120 og i 
Kirkebyvegen kan føre til større risiko for 
ulykker ved arealbruksendring, pga. kjøring 
på ulike tider av døgnet.  

 
 

NR. 4 UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger og skogbrann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, enten ved at det oppstår brann i selve 
bygningen, eller at det på grunn av skogbrann vil bli brannsmitte til bygning.  

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Lynnedslag og uforsiktig bruk av ild 

• Langvarig tørke, høy temperatur og vind 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 
• Tilgang til slukkevann 
• Lengre avstand til større skogområder (marka) ved framtidig utbygging av Hansefellåsen 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelse.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Viktige 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap  

 

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 
 
 

Snødeponi – Longsdalen  

Forslagsstiller: Rælingen kommune 

Gnr./bnr.: 103/74 

Nåværende formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg.  
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Arealstørrelse (daa): 6,2 

 

 
 

Beskrivelse av området: Det er tidligere gitt midlertidig tillatelse for deponering av 
overskuddssnø i Lognsdalen (gnr./bnr. 103/74). Tillatelsen gjelder frem til 01.06.2022. Det er 
behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi og avsette areal for dette i 
kommuneplanen. Området har fra 2009 blitt benyttet som snødeponi. Behovet for snølagring 
er økende på grunn av stor utbygging og fortetting i kommunen. Det er på bakgrunn av dette 
estimert at snølagringsbehovet vil øke mot 30.000 m3.  
 
Det fremmes derfor forslag om å endre del av gnr./bnr. 103/74 fra kombinert bebyggelse og 
anleggsformål til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Overvann 

2. Ras og skred  

3. Trafikkulykker  

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn vinterstid som kan føre til økt 
snøsmelting og overvannsproblemer i området.  

ÅRSAKER 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Veien har jevnlig tilsyn av en del bekkeinntak  

• Ravine med godt etablert vegetasjon  

• Vegetasjonen virker stabiliserende på skråningene  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Høy vannføring i bekken, kan gi tilstopping av bekkeinntaket ved at det dras med kvister 
etc. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Det er ingen lokale fordrøyningstiltak i dag.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Antatt 
begrenset 

økonomisk tap.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
materielle verdier. Overvann kan medføre skade på terreng.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 
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Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 

 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred  

Beskrivelse av uønsket hendelse: Masseutglidning som følge av deponering av snø.  

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep i et område med bratt terreng  

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

• Deponering av snø over lengre tid kan føre til økt erosjon.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Ravine med godt etablert vegetasjon  

• Vegetasjonen virker stabiliserende på skråningene  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Område er en ravinerest med bratt terreng og består av tykke hav- og fjordavsetninger.  

• Kraftig regnhendelser vil kunne grave i nærliggende skråninger.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer kan eventuelt bidra til å øke sannsynligheten. 

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består ifølge NGU av marine havavsetninger. Det er kartlagt at område kan ha mulighet 
for sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er ifølge temakart fra NVE ikke 
registrert kvikkleire innenfor området.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Dersom det 
skjer en 
utglidning, vil 
det 
sannsynligvis 
ikke berøre 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

bebyggelse og 
derfor ikke få 
påvirkning for 
liv og helse.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Antatt 
begrenset 

økonomisk tap. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Skred og utglidning vil 
sannsynligvis ikke medføre fare for liv og helse, men det kan medføre skade på infrastruktur. 
Konsekvensen for liv og helse, stabilitet og materielle verdier vurderes derfor som små.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten 
som middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter 
ved gang og sykkelvei (Øvre Rælingsveg).  

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

• Dårlig sikt på grunn av mye snø  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 60 km/t på Øvre Rælingsveg. 
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SÅRBARHETSVURDERING 

• Avkjørsel krysser eksisterende gang- og sykkelvei.  

• Det er ikke snumulighet inne på område.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Det er ikke etablert snumulighet for kjøretøy inne på område. Kjøretøy må derfor rygge ut 
i gang- og sykkelvei.  

• Det er ikke registrert trafikkulykker i område.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade 
som medfører 
varig mén; 
mange skadd.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Uopprettelig 
skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Dersom det skjer en ulykke i Øvre Rælingsveg eller 
ved gang og sykkelvei (Øvre Rælingsveg), vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i 
verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien 
kan bli stengt i en kortere periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. 
Konsekvenser for stabilitet vurderes derfor som små.  Ved alvorlig ulykke kan det resultere i 
at en eller flere biler blir kondemnert. Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det er ikke registrert ulykker i område.  
 
Etablering av permanent snødeponi i 
Longsdalen vil medføre behov for ny 
adkomst fra Øvre Rælingsveg. Avkjørsel 
vil krysse gang- og sykkelvei.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Snødeponi – Åsvang   

Forslagsstiller: Rælingen kommune 

Gnr./bnr.: Del av 84/11 

Nåværende formål: LNF -formål 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg.  

Arealstørrelse (daa): 0,925 

 

 
 

Beskrivelse av området: Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi 
og avsette areal for dette i kommuneplanen. Behovet for snølagring er økende på grunn av 
stor utbygging og fortetting i kommunen. Det er på bakgrunn av dette estimert at 
snølagringsbehovet vil øke mot 30.000 m3. Arealet brukes i dag som lagring til strøsiloer 
(grus).  
 

Det fremmes derfor forslag om å endre del av gnr./bnr. 84/11 fra LNF-formål til andre typer 
nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  

2. Trafikkulykker 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 
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NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/Overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer.  

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store nedbørsmengder 
(kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Kjelleroversvømmelse for Åsvang  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Det er ingen lokale fordrøyningstiltak i dag. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Antatt 
begrenset 

økonomisk tap.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
materielle verdier. Overvann kan medføre skade på terreng og bebyggelse.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 



 
 

 34 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 

Bekken (forbi Åsvang) kan være en god 
flomvei, hvis man får ledet det ditt.  

 
 

NR. 2 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy, påkjørsel av myke trafikanter ved 
avkjørsel fra Nedre Rælingsveg (Fv.120) og adkomstvei kombinert med g/s- vei.  

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 60 km/t på Nedre Rælingsveg. 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Avkjørsel krysser eksisterende gang- og sykkelvei.  

• Adkomstvei er kombinert med eksisterende gang- og sykkelvei.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Adkomsten er en del av gang- og sykkelveien langs Nedre Rælingsveg.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén; mange skadd. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i avkjørsel fra Nedre Rælingveg eller adkomstvei, vil dette kunne 
medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og helse 
vurderes derfor som høy. Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir 
kondemnert. Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. Veien kan bli stengt i en 
kortere periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet 
vurderes derfor som små.   

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er ikke registrer ulykker i område. 
 
Etablering av permanent snødeponi på 
Åsvang vil medføre noe økt 
trafikkbelastning på veinettet.   
 
Adkomst til arealet er også en del av gang- 
og sykkelveien. Som kan medføre ulykker, 
derfor vurderes usikkerhet til middels.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Private innspill 
 

Oversikt over innspill  
Det er utarbeidet ROS-analyse for innspillene i skjemaet nedenfor. 

Nr. Forslagsstiller Gnr./bnr. Nåværende 

formål 

Foreslått 

formål 

5 AT PLAN & Arkitektur AS 

på vegne av SBN AS 

Strømsdalen nord 

106/563, 106/562, 

106/814, 106/749, 

106/813, 106/138 

m.fl. 

Næringsformål Kombinert 

bebyggelse- og 

anleggsformål 

6 Eikeli Eiendom AS Eikelivegen 

105/34, 106/175, 

106/159, 120/1, 

106/2, 

106/74,106/229, 

106/160, 106/231, 

106/57, 106/53, 

106/490, 106/491 

Boligformål Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål 

7 STIMA AS Strandvegen 

104/33, 60, 73, 81, 

82, 122 m.fl. 

Boligformål Videreføring av 

boligformål 

8 STIMA AS  Vipevegen og 

Hegrevegen - 

102/41, 102/61, 

102/68, 102/135, 

102/213, samt del 

av 102/52 

Gnr./bnr. 102/135 

Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål  

 

Resterende 

eiendommer 

boligformål 

Boligformål 

 

Resterende 

eiendommer 

videreføring av 

boligformål 

9 STIMA AS Tangerudvegen – 

99/58 99/128, 

99/129, 99/130 og 

99/131 

Boligformål Videreføring av 

boligformål 

10 Arealtips AS på vegne av 

Oppegaards arvinger  

Korsvegen – 

Del av gnr. 106 

bnr. 7, m.fl. 

Friområde Boligformål 

11 Arealtips AS på vegne av 

Øvre Aamodt gård v/Finn 

Søbakken m.fl. 

Del av gnr./bnr. 

103/1 

LNF-formål Boligformål 

12 Akershus Energi Varme 

AS (AEV) og Nedre 

Romerike Avløpsselskap 

IKS (NRA) 

105/196 og 106/5 Veiformål og 

friområde 

Andre typer 

nærmere angitt 

bebyggelse og 

anlegg 
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Strømsdalen nord 

Forslagsstiller: AT PLAN & Arkitektur AS på vegne av SBN 
AS 

Gnr./bnr.: 106/563, 106/562, 106/814, 106/749, 
106/813, 106/138 m.fl. 

Nåværende formål: Næring 

Foreslått formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Arealstørrelse (daa): 17 daa 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området ligger i nordre del av Strømsdalen og er på ca. 17 daa. 
Strømsdalen nord er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel. I dag består det 
foreslåtte arealet av to boliger, ellers er området stort sett bevokst med løvskog. Området 
grenser til fv. 1502 (Strømsdalen) i øst og Nedre Rælingsveg i nord. Mot vest ligger Vestre 
Strøm borettslag. 
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 150-200 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse. Det er også ønske om å tilrettelegge for noe nærings- og kontorarealer 
innenfor området. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann 

2. Ras og skred  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR.  1 UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann  

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid  

• Manglende systemer for overvannshåndtering  

• Bekkelukking  

• Endret avrenningsmønster som følge av ny utbygging ovenfor  

• Usikker tilstand på eksisterende overvannsledning  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Eksisterende situasjon er naturmark, som gir naturlig fordrøyning.  

• Det er ingen kjente problemer med overvann i dag.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling 24).  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem.  

• Vann kan trenge inn i bebyggelse og kan gi skade.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden. 
 
Det er ingen kjente hendelser i dag, men sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe er 
fordi det ikke er noen system for overvannshåndtering oppstrøms i dag, og fordi det kan øke 
på grunn av planlagt framtidig bebyggelse ovenfor, dersom det er manglende system for 
overvannshåndtering. Terrengendringer, fjerning av vegetasjon og endring av 
avrenningsmønster kan også bidra til å øke sannsynligheten for raskere avrenning 
oppstrøms. 
 
Deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom ifølge NVEs aktsomhetskart for 
flom.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 
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Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Kan medføre 
alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred  

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Bratt terreng 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer som hindrer uønsket hendelse.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten.  

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består ifølge NGU av marine havavsetninger. Det er ifølge temakart fra NVE ikke registrert 
kvikkleire innenfor området.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på adkomstvei kan bli redusert eller stengt en 
kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

 
 

NR. 3 UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger 
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Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann  

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelse.   

• Vind kan bidra til spredning av brann mellom bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
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som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK). 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Forurensning 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Graving i forurenset grunn medfører forurensing ved 
spredning av miljøgifter og eksponering av helsefarlige stoffer, og kan utgjøre en helserisiko 
dersom det ikke håndteres på riktig måte.   

ÅRSAKER 

• Mangelfullt kunnskapsgrunnlag (undersøkelser og kartlegging i forkant av tiltak)  

• Manglende kompetanse hos tiltakshaver  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn skal være godkjent av 
forurensningsmyndighet før tiltak kan gjennomføres jf. forurensningsregleverket. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det er registrert grunnforurensning innenfor deler av området som ligger lengst nord mot 
Nedre Rælingsveg (gnr./bnr. 106/563). Dette området har tidligere vært en søppelfylling og 
deponi for overskuddsmasser.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Det er kjent at område tidligere har vært brukt som søppelfyllingsplass og deponi for 
overskuddsmasser.     

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIE
R 

 

KONSEKVENSTYPE
R 

HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVAN

T 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
behandlingskrevend
e skader. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke påvirke 
viktige systemer eller 
samfunnsfunksjoner. 
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Materielle verdier ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

Mindre skader på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvensen vurderes som middels for liv og helse, ettersom lekkasje av helse – og 
miljøfarlige gasser kan medføre helseskader hos mennesker. De materielle verdiene 
vurderes som små, ettersom de forurensede massene kan fjernes.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke 
stoffer som ligger i grunnen.  

 

Det er registrert grunnforurensning innenfor 
deler av området, og det er kjent at deler av 
område har blitt brukt som søppeldeponi.  

 
 

NR. 5. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker  

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i 
Strømsdalen (fv. 1502) eller ved ny avkjørsel fra Strømsdalen (fv. 1502). 

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

• Dårlig sikt  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense - 50 km/t i Strømsdalen (fv. 1502) 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Det er flere utrygge punkter langs Strømsdalen som ikke tilfredsstiller 
trafikksikkerhetskravene 

• Området har utrygg skolevei til Løvenstad skole, både på grunn av høy ÅDT og utrygge 
krysningspunkter.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Veien har flere utrygge punkter som ikke tilfredsstiller trafikksikkerhetskravene.  

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Strømsdalen de siste 10 årene. Det har tidligere vært 
flere ulykker langs strekningen.   

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade 
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som medfører 
varig mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

Viktige 
systemer 
settes 
midlertidig ut 
av drift, det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig 
skade.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Strømsdalen (fv. 1502) eller ved ny avkjørsel fra Strømsdalen 
(fv. 1502), vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. 
Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere 
periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
derfor som små. Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det har ikke vært registrert ulykker de 10 
siste årene. 

 

Økt trafikk på veinettet som følge av 
utbyggingen, vil kunne medføre økt risiko 
for ulykker. 

 
 
 
 

Eikelivegen  
Forslagsstiller: Eikeli Eiendom AS 

Gnr./bnr.: 105/34, 106/175, 106/159, 120/1, 106/2, 
106/74, 106/229, 106/160, 106/231, 106/57, 
106/53, 106/490, 106/491 

Nåværende formål: Boligformål, veiformål, friområde 

Foreslått formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Arealstørrelse (daa): 15,2 
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Beskrivelse av området: Området ligger vest for Rælingsbrua og i tilknytning til Eikelivegen. 
Området består av boligbebyggelse, småhusbebyggelse og en mindre blokk. Det er ca. 700 
meter til Lillestrøm togstasjon og 4 km til Fjerdingby. Det er direkte forbindelse til gang- og 
sykkelveinett langs fylkesveien og over til Lillestrøm. Det ligger også bussholdeplass i 
nærheten.  
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 220 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse med underjordisk parkeringskjeller. Det er også ønske om å tilrettelegge 
for noe næring ved de mest støyutsatte områdene.  

 

Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  

2. Ras og skred  

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker  

 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann   

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 
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• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

• Usikkerhet knyttet til tilstand og kapasitet på overvannsledninger i området 

• Området har et forsenket terreng. Potensielt kan vann samles i området ved store 
nedbørsmengder.  

• Eksisterende bekkelukking. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det foreligger ingen kjente overvannsproblemer innenfor selve området.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden. Området har et forsenket terreng som kan mulig 
medføre at vann samles i område ved store nedbørsmengder.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser.  

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 
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Det foreligger ingen kjente 
overvannsproblemer innenfor selve 
området. Men områdets terreng indikerer 
at vann kan samles ved store 
nedbørsmengder.  
 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred    

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten. 

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består av hav- og fjordavsetninger. Det er kartlagt at området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er ifølge temakart fra NVE ikke 
registrert kvikkleire innenfor området. Område ligger utenfor aktsomhetsområde for flom.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 
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Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på adkomstvei kan bli redusert eller stengt en 
kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels.  

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger     

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann  

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelsen. 

• Vind kan bidra til spredning av brann mellom bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
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 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

 

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK). 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker      

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter 
ved avkjørsel til Eikelivegen, og i Sorenskrivervegen.   

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

• Dårlig sikt 
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EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 30 km/t i Sorenskrivervegen og 30 km/t i Eikelivegen.  
 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Området har ikke trygg skolevei til Rud skole og er ikke tilrettelagt for myke trafikanter.  

• Det er ingen fysiske fartsdempende tiltak i Eikelivegen eller Sorenskrivervegen.  

• Det er dårlig sikt ved krysset fra Eikelivegen/Sorenskrivervegen og ut til fylkesveien. 

• Eikelivegen tilfredsstiller i dag ikke kravene til veinormen, når det gjelder veibredde og 
grøfteareal. 

• Det er registrert en trafikkulykke ved avkjørsel til Nedre Rælingsveg de siste 10 årene.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Eikelivegen tilfredsstiller i dag ikke kravene til veinormen, når det gjelder veibredde og 
grøfteareal. 

• Området er ikke tilrettelagt for myke trafikanter.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Eikelivegen eller i Sorenskrivervegen, vil dette kunne medføre 
en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes 
derfor som høy. Veiene kan bli stengt i en kortere periode og det kan oppstå mindre 
forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes derfor som små. Ved alvorlig 
ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. Konsekvenser for materielle 
verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er registrert en ulykke de siste 10 
årene i område.  
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Økt trafikk på veinettet som følge av 
utbyggingen, vil kunne medføre økt risiko 
for ulykker. 

 

 
 

Strandvegen  
Forslagsstiller: STIMA AS 

Gnr./bnr.: 104/33, 60, 73, 81, 82, 122, 172, 302, 419, 
517, 684, 734, 810, 38, 50, 51, 52, 53, 59, 
85, 104, 179, 195, 240, 301, 339, 479, 520, 
521, 773. 

Nåværende formål: Boligformål  

Foreslått formål: Boligformål  

Arealstørrelse (daa): 25,6 daa 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området ligger nord i kommunen, mellom Strandvegen og Nedre 
Rælingsveg (fv. 120). Foreslått areal for utbygging er ca. 25,6 daa. Området er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel og består i dag av boligbebyggelse. Det er nærhet til 
offentlig kommunikasjon og gå- og sykkelavstand til Lillestrøm stasjon (ca. 950 meter til 
Lillestrøm stasjon). Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 200 boenheter i 
form av leilighetsbebyggelse. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 
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1. Urban flom/overvann  

2. Flom i vassdrag  

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker  

5. Ras og skred  

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/ overvann       

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

• Utbygging ovenfor Nedre Rælingsveg, som kan medføre endret avrenningsmønster  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det finnes ingen eksiterende fysiske barrierer som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 

Det er ingen kjente hendelser i dag. Sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe er på 
grunn av planlagt framtidig bebyggelse ovenfor, dersom det er manglende system for 
overvannshåndtering.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
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midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

 

Utbygging ovenfor kan endre 
avrenningsmønster.  

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Flom i vassdrag (elveflom)   

Beskrivelse av uønsket hendelse: Vann flommer over sine bredder, og det blir skader på 
bebyggelse og infrastruktur.    

ÅRSAKER 

• Stor snøsmelting og mye nedbør samtidig, både i Nitelva, Glomma og Øyeren.    

EKSISTERENDE BARRIERER 

• I kommuneplanen er det en bestemmelse til faresone for flom som sikrer at det ikke 
tillates oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24) 

SÅRBARHETSVURDERING 

• En del av området mot vannkanten til Nitelva ligger innenfor flomsone for 200-års flom. 
Deler av område ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

• En del av området mot vannkanten til Nitelva ligger innenfor flomsone for 200-års flom. 

• Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere og større flommer både i små og 
store vassdrag. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Ingen alvorlige/få 
og små skader  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Konsekvenser for liv og 
helse vurderes som små. Det finnes varslingssystemer, som sikrer at kommunen har tid til å 
gjennomføre beredskapsoppgaver før hendelsen inntreffer. Dette reduserer konsekvensen 
for liv og helse. Konsekvenser for stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Flom 
kan i verste fall medføre store skader på bebyggelse. Fremkommelighet på veier kan blir 
redusert, strømnett og avløpssystem kan blir påvirket. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav  

 

Kunnskapsgrunnlaget er godt, ettersom 
NVE har utarbeidet flomsonekart for 
vassdraget. 

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger        

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse. 
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• Brannspredning mellom bebyggelse.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet 
ved brann for bygninger (TEK), brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav 
til tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode.   

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav 

 

 

 

Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 
  
Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker      

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i 
Strandvegen, eller ved avkjørsel fra fylkesveien (Fv. 120).  

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense - 60 km/t på fv. 120 og 30 km/t i Strandvegen. 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Strandvegen gjennom boligområdet, er i dårlig stand og tilfredsstiller ikke dagens 
veinorm. 

• Det er utrygge krysningspunkter flere steder. 

• Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter til Rud skole.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Strandveien tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen og er ikke oppgradert.  
• Flere steder i Strandvegen er det utrygge krysningspunkter  

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Strandvegen.  

• Det er ikke registrert trafikkulykker ved avkjørsel fra fylkesveien de siste 10 årene. 
Ulykkene som er registrert er ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Dersom det skjer en ulykke i Strandvegen, eller ved 
avkjørsel fra fv. 120, vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av 
liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere 
periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
derfor som små. Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det har ikke vært registrert ulykker de 10 
siste årene. 
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Økt trafikkbelastning på veinettet, som 
følge av utbyggingen vil øke risikoen for 
ulykker.  

 
 

NR. 5. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred       

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer, som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 
Området ligger under marin grense og består av hav- og fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er ikke 
registrert skredhendelser innenfor området.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på adkomstvei kan bli redusert eller stengt en 
kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 
 
 
 

Hegrevegen og Vipevegen  
Forslagsstiller: STIMA AS  

Gnr./bnr.: 102/41, 102/61, 102/68, 102/135, 102/213, 
samt del av 102/52 

Nåværende formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål og 
boligformål 

Foreslått formål: Boligformål 

Arealstørrelse (daa): 14,3 
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Beskrivelse av området: Området er til sammen på ca. 14,3 daa og ligger på Aamodt, nord 
for Fjerdingby. Gnr. 102 bnr. 135 (Aamodt grendehus) er avsatt til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål og de resterende eiendommene er avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel 2014-2025. Området grenser til fv. 120 i vest. Innenfor det foreslåtte arealet ligger 
Aamodt grendehus, en tomannsbolig, et mindre næringsbygg, samt garasjer tilhørende 
boliger i Aamodtalleen.  
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 100 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse tilrettelagt for eldre og unge førstegangsetablerere. 

 
 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  

2. Ras og skred  

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker  

 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann        

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Store deler av område er ikke bebygd i dag, som gir naturlig fordrøyning. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

• Arealbruksendringen kan få betydning for området nedenfor og medføre endret 
avrenningsmønster.  

• I dag er det problemer med overvann rundt undergangen ved Aamodtalleen 14. 
Bekken/overvannet går åpent noen meter fra veien og til innkjøring ved Aamodtalleen 14 
hvor den går videre i rør. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 

Det er noen få kjente problemer knyttet til overvannshåndtering i overkant av området, dvs. 
eiendommene ovenfor fv. 120, samt ved undergangen under Hegrevegen.  
 
Terrengendringer og fjerning av vegetasjon vil medføre endret avrenningsmønster som kan 
bidra til å øke sannsynligheten for raskere avrenning fra område.   

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 
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Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred       

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer, som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten. 

 

Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Området ligger under marin grense 
og består av hav- og fjordavsetninger. Det er kartlagt at området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er ifølge temakart fra NVE ikke 
registrert kvikkleire innenfor området i dag.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger      

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 
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• Adkomstmuligheter for brannvesenet 

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse. 
• Brannspredning mellom bebyggelse   

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker        
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i 
Hegrevegen, eller ved avkjørsel fra Nedre Rælingsveg. 

ÅRSAKER 

• Dårlig sikt 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Fartsgrense – 60 km/t på Nedre Rælingsveg og 30 km/t i Hegrevegen.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Høy trafikkbelastning på Nedre Rælingsveg  

• Det mangler anlegg for myke trafikanter i Hegrevegen. 

• Eksisterende kryss er ikke i henhold til gjeldende utformingskrav.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 
10 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Det er registrert flere trafikkulykker i krysset fra Hegrevegen ut til fylkesveien, og generelt 
i området.   

• Det mangler anlegg for mye trafikanter i Hegrevegen  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade 
som medfører 
varig mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

Viktige 
systemer 
settes 
midlertidig ut 
av drift, det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig 
skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Nedre Rælingsveg (fv.120) eller Hegrevegen, eller ved avkjørsel 
fra Hegrevegen til fv. 120, vil dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre 
tap av liv. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en 
kortere periode og det kan oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet 
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vurderes derfor som små.  Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir 
kondemnert. Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det har vært registrert kun en ulykke de 
10 siste årene. 

 

Økt trafikkbelastning på veinettet som 
følge av utbyggingen kan føre til større 
risiko for ulykker.   

 
 
 
 

Tangerudvegen  
Forslagsstiller: STIMA AS 

Gnr./bnr.: 99/58, 99/128, 99/129, 99/130 og 99/131 

Nåværende formål: Boligformål  

Foreslått formål: Boligformål  

Arealstørrelse (daa): 5,5 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området er på ca. 5,5 daa og ligger på Fjerdingby ved Marikollen. 
Eiendommene er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Det 
fremmes innspill om å beholde samme formål, men det foreslås å tilrettelegge for en høyere 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

utnyttelse med terrassert blokkbebyggelse. I dag består eiendommene av 
eneboligbebyggelse. 
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 40 boenheter tilrettelagt for eldre og 
unge førstegangsetablerere. 

 

Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  

2. Ras og skred  

3. Brann i bygninger  

4. Trafikkulykker  

 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann         

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer, som hindrer den uønskede hendelsen  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem.  

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ ☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 

Det er ingen kjente hendelser i dag.   

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 
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Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred          

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer, som hindrer den uønskede hendelsen 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 



 
 

 68 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 

Området ligger under marin grense og består ifølge NGU av moreneavsetninger. Det er 
ifølge temakart fra NVE ikke registrert kvikkleire innenfor området. Det er heller ikke registrert 
noen tidligere skredhendelser.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode. Fremkommelighet på adkomstvei kan bli redusert eller stengt en 
kortere periode ved skade på veien. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger         

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 
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• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelsen  

• Vind kan bidra til spredning av brann mellom bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Lav  Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker           

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i  

Tangerudvegen, eller ved avkjørsel fra Øvre Rælingsveg. 

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense - 60 km/t på Øvre Rælingsveg og 30 km/t i Tangerudvegen  

SÅRBARHETSVURDERING 

Økt trafikkbelastning på veinettet som følge av sentrumsutviklingen og utbyggingen. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Adkomst til området er via Tangerudvegen. Den del av Tangerudvegen som går inn til 
boligområdet er ikke i henhold til dagens veinorm og er ikke tilrettelagt for myke 
trafikanter. 

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Tangerudvegen 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade 
som medfører 
varig mén. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

Viktige 
systemer 
settes 
midlertidig ut 
av drift, det kan 
oppstå mindre 
forsinkelser. 
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Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig 
skade. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Tangerudvegen eller ved avkjørsel fra Øvre Rælingsveg, vil 
dette kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for 
liv og helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere periode og det kan 
oppstå mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes derfor som små. 
Ved alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. Konsekvenser for 
materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det har ikke vært registrert ulykker.  

 

Økt trafikkbelastning på veinettet som 
følge av utbyggingen kan føre til større 
risiko for ulykker.  

 
 
 

Korsvegen  
Forslagsstiller: Arealtips AS på vegne av Oppegaards 

arvinger 

Gnr./bnr.: 106/7, 106/520 m.fl. 

Nåværende formål: Friområde  

Foreslått formål: Boligformål  

Arealstørrelse (daa): 10,3 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

Beskrivelse av området: Området er på ca. 10,3 daa og ligger mellom gang- og sykkelvei 
Strømsdalen og Stalsberghagen kapell. Området er avsatt til friområde i kommuneplanen og i 
reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei Strømsdalen. Det foreslåtte arealet er ikke bebygd 
og er bevokst med skog. Det er ønske om å avsette foreslått areal fra friområde til boligformål 
i kommuneplanen.  
 
Det er fremmes forslag om å bygge rekkehus og kjedede eneboliger. Det foreslås BYA 
(bebygd areal) på 50%, som tilsvarer ca. 60 boenheter. 

 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  
2. Ras og skred  
3. Brann i bygninger  
4. Trafikkulykker   

 
Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 
 
 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann            

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  
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• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Eksisterende situasjon er naturmark, som gir naturlig fordrøyning. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og g/s- vei. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade.  
• Er antatt flomvei ved store nedbørsmengder. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 
10-100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder.  
 
Det foreligger få problemer knyttet til overvannshåndtering i forhold til dagens situasjon.   
Sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe er fordi arealbruksendringen kan ha 
betydning for Strømsdalen nedstrøms.  
 
Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan også bidra til å øke sannsynligheten for 
raskere avrenning.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 
  
Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 
 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred             

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold (tykke hav- og fjordavsetninger i grunn (leire)) 

• Terrenginngrep 

• Bratt terreng 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Eksisterende situasjon er naturmark. Vegetasjonen virker stabiliserende på skråningene 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Ved masseutglidning kan bygninger i verste tilfelle kollapse.   

• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. Terrengendringer og fjerning av vegetasjon kan eventuelt bidra til 
å øke sannsynligheten. 

 
Området ligger under marin grense og består av hav- og fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er 
ifølge temakart fra NVE ikke registrert kvikkleire innenfor området i dag.  

 

Det er i forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei Strømsdalen foretatt en 
geoteknisk vurdering i tilknytning til området. Det er vurdert dithen at det kan være 
sannsynligheter for et overflateskred fra tilgrensende skråninger. Det er videre vurdert at 
eksisterende vegetasjon i skråningene ikke bør fjernes da dette fungerer som sikring mot 
overflateskred. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 
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Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Dersom det skjer en utglidning som berører bygninger kan liv i verste 
fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Skred og utglidning kan medføre 
alvorlig skader på bebyggelse. Bebyggelsen må i verste fall bygges opp igjen og kan ikke tas 
i bruk i en lengre periode.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke foretatt 
undersøkelser innenfor selve området, men 
det er foretatt geoteknisk vurdering. 

 

Usikkerheten vurderes derfor som middels. 

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger              

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelsen.  

• Vind kan bidra til spredning av brann mellom bebyggelse. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker             

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy, og påkjørsel av myke trafikanter i 
Korsvegen, eller ved avkjørsel fra Gamle Strømsvei.  

ÅRSAKER 

• Dårlig sikt  

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 
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• Værforhold (glatt)  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 30 km/t i Korsvegen.  
 

SÅRBARHETSVURDERING 

Deler av Korsvegen ligger i Lillestrøm kommune og fungerer som adkomstvei til boligene 
som ligger langs Korsvegen. Den del av Korsvegen som ligger i Rælingen har tidligere vært 
kjørevei, men fungerer i dag som gang- og sykkelvei. Veien er i dårlig stand og er ikke i 
henhold til dagens veinorm.  
 
Det er dårlig sikt i kryss fra Korsvegen og ut til Gamle Strømsvei. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Korsvegen tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen og er ikke oppgradert. 

• Det mangler anlegg for myke trafikanter i Korsvegen. 

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Korsvegen de siste 10 årene. Den ene ulykken som 
er registrert, er ulykke med møte i sving/kurve.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Korsvegen eller ved avkjørsel fra Gamle Strømsvei, vil dette 
kunne medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og 
helse vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere periode og det kan oppstå 
mindre forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes derfor som små. Ved 
alvorlig ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. Konsekvenser for 
materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  Det har ikke vært registrert ulykker de 10 
siste årene. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Økt trafikk i fremtiden som følge av 
arealbruksendringen kan medføre større 
risiko for ulykker.  

 
 
 
 

Del av gnr./bnr. 103/1 
Forslagsstiller: Arealtips AS på vegne av Øvre Aamodt gård 

v/Finn Søbakken m.fl.  

Gnr./bnr.: Del av gnr./bnr. 103/1 

Nåværende formål: LNF- formål  

Foreslått formål: Boligformål  

Arealstørrelse (daa): 8,4 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området er på ca. 8,4 daa og ligger ovenfor Øvre Rælingsveg i 
nærheten av Kvartsvegen, og grenser til marka. Det fremmes innspill om å avsette del av 
gnr./bnr. 103/1 fra LNF-formål til boligformål. Det er ønske om å bygge tomannsboliger og 
rekkehus på området, som i dag består av skog. Det foreslås BYA (bebygd areal) på minst 
30%, som tilsvarer ca. 30 boenheter. Adkomst til området er foreslått at skal gå via 
Granittvegen/Kvartsvegen. 

 

Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 
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1. Urban flom/overvann  

2. Brann i bygninger og skogbrann  

3. Trafikkulykker  

 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann               

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid.  

• Manglende systemer for overvannshåndtering.  

• Terrengendring og fjerning av vegetasjon medfører endret avrenningsmønster/flomveier  

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Eksisterende situasjon er naturmark, som gir naturlig fordrøyning. 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

• Endret arealbruk kan medføre endret avrenningsmønster som vil få betydning for 
området nedenfor.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer kraftig regn enn tidligere, og at 
det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan renne uhindret ned til 
omkringliggende områder. 

 

Det er ingen kjente hendelser i dag, men sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe er 
fordi endret arealbruk kan medføre endret avrenningsmønster/flomveier. Terrengendringer og 
fjerning av vegetasjon kan også bidra til å øke sannsynligheten for raskere avrenning fra 
område.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke medføre 
fare for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift, det kan 
oppstå mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

  

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot omkringliggende 
områder. 

 

 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger og skogbrann              

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, enten ved at det oppstår brann i selve 
bygningen eller at det på grunn av skogbrann vil bli brannsmitte til bygning. 

ÅRSAKER 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Lynnedslag og uforsiktig bruk av ild 

• Langvarig tørke, høy temperatur og vind 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelse.  

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
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Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann kan ha stor konsekvens for de som bor der og 
liv kan i verste fall gå tapt. Konsekvenser for liv og helse vurderes derfor som høy. 
Bebyggelse kan bli ubeboelig over en lengre periode. Konsekvenser for stabilitet vurderes 
som middels. Videre kan brann medføre at bebyggelse må gjenopprettes ved totalskader. 
Konsekvenser for materielle verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav  Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap.  

 

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 

 

 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker              

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke med kjøretøy og påkjørsel av myke trafikanter i 
Granittvegen og ved avkjørsel fra fylkesveien.  

ÅRSAKER 

• Menneskelige feilvurderinger 

• Brudd på trafikkreglementet (høy hastighet) 

• Værforhold (glatt)  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense – 30 km/t i Granittvegen og 60 på fv. 120 (Øvre Rælingsveg) 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Granittvegen er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Granittvegen tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Hendelse en gang i løpet av 10-
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• Deler av Granittvegen mangler anlegg for myke trafikanter. Det er fortau/gang- og 
sykkelvei langs Granittvegen til barnehagen.  

• Det er ikke registrert trafikkulykker i Granittvegen. 

• Granittvegen har adkomst via Øvre Rælingsveg (fv.120), som har høy trafikkmengde.   

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☒ 

 
☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Ulykke med 
dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig 
mén.  

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 
☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ ☐ ☐ ☐ Uopprettelig skade.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Dersom det skjer en ulykke i Granittvegen, eller ved avkjørsel fra fv. 120, vil dette kunne 
medføre en alvorlig ulykke og i verste fall medføre tap av liv. Konsekvenser for liv og helse 
vurderes derfor som høy. Veien kan bli stengt i en kortere periode og det kan oppstå mindre 
forsinkelser i trafikken. Konsekvenser for stabilitet vurderes derfor som små. Ved alvorlig 
ulykke kan det resultere i at en eller flere biler blir kondemnert. Konsekvenser for materielle 
verdier vurderes som høy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels  

 

 

Det har ikke vært registrert ulykker i 
Granittvegen. 
 
Økt trafikk på veinettet som følge av 
utbyggingen, vil kunne medføre økt risiko 
for ulykker. 
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Nedre Rælingsveg 100 
Forslagsstiller: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) 

og Akershus Energi Varme AS (AEV) 

Gnr./bnr.: 105/196, samt del av 106/5, 120/1, 119/21 

Nåværende formål: Veiformål og friområde  

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg 

Arealstørrelse (daa): 3,6 

 

 
 

Beskrivelse av området: Området ligger mellom fv. 1506 Nedre Rælingsveg og Nitelva, 
nordvest og sørøst for Rælingsbrua og er på ca. 3,6 daa. Arealet er avsatt til veiformål og 
friområde i kommuneplanens arealdel 2014-2025, og berøres delvis av hensynssone H320_1 
Faresone – flomfare langs Nitelva og Øyeren. Arealet består i dag av bebyggelse for 
pumpestasjon PA1 (NRA) og energisentral (AEV), med tilhørende veiarealer. Utløpstunnelen 
for renset avløpsvann fra NRA munner ut i Nitelva ved Rælingsbrua. 
 
NRA har behov for å gjøre endringer på avløpssystemet i området for å sikre overføring av 
avløpsvann og unngå overløp. Dette innebærer endring på og/eller flytting av dagens PA1. 
AEV ønsker samtidig å øke energileveransen fra fjernvarme og fjernkjøling fra Brogata 
varmesentral med en ny varmepumpe, og dermed utvide kapasiteten i fjernvarmenettet. 
Framtidig utbygging og utvikling i området krever økt kapasitet på infrastruktur og det er 
derfor behov for å gjøre tiltak.  
Estimert behov for utvidelse av ny bebyggelse er foreløpig beregnet til å utgjøre ca. 500 m2. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Det foreslås en arealbruksendring fra veiformål og friområde til andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg. 

 
 
Aktuelle hendelser som er analysert nedenfor er følgende: 

1. Urban flom/overvann  

2. Flom i vassdrag  

3. Ras og skred 

4. Brann i bygning  

 

Skjemaer for de ulike temaene som skal analyseres kommer nedenfor: 

 

NR. 1. UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann               

Beskrivelse av uønsket hendelse: Kraftig styrtregn som kan føre til overvannsproblemer i 
området, som fører til skader på omkringliggende arealer og fremtidig bebyggelse. 

ÅRSAKER 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

• Manglende systemer for overvannshåndtering  

• Framtidig utbygging 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er et avskjærende veisystem i overkant/rundt dette arealet 

• Det er en undergang nord for område  

• Nærhet til Nitelva 

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Uhindret overvann ved kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og 
veisystem. 

• Vann kan trenge inn i bebyggelsen og kan gi skade. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer 
kraftig regn enn tidligere, og at det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan 
renne uhindret ned til omkringliggende områder. Det er dårlig kapasitet på dagens 
overvannsnett og det er ingen lokale fordrøyningstiltak i dag.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 
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Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke 
medføre fare 
for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Viktige 
systemer kan 
settes 
midlertidig ut 
av drift og det 
kan oppstå 
mindre 
forsinkelser. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene vurderes som små for stabilitet og 
middels for materielle verdier. Overvann kan medføre skade på fremtidig bebyggelse og 
omgivelsene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden.  

 

Det er i dag mangel på hindringer for at 
overvann renner ned mot 
omkringliggende områder. 

 

 

NR. 2. UØNSKET HENDELSE: Flom i vassdrag                

Beskrivelse av uønsket hendelse: Vann flommer over sine bredder, og det blir skader på 
bebyggelse og infrastruktur.    

ÅRSAKER 

Stor snøsmelting og mye nedbør samtidig, både i Nitelva, Glomma og Øyeren.    

EKSISTERENDE BARRIERER 

• I kommuneplanen er det en bestemmelse til faresone for flom som sikrer at det ikke 
tillates oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2. 

• Bebyggelse må flomsikres og tilfredsstille kravene iht. teknisk forskrift. 

SÅRBARHETSVURDERING 

• En mindre del av området mot vannkanten til Nitelva ligger innenfor flomsone for 200-års 
flom. Hele område ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

• En mindre del av området mot vannkanten til Nitelva ligger innenfor flomsone for 200-års 
flom. Hele område ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere og større flommer både i små og 
store vassdrag. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

Ingen alvorlige/få 
og små skader 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være 
avhengig av omfang. Konsekvenser for liv og helse vurderes som små. Det finnes 
varslingssystemer, som sikrer at kommunen har tid til å gjennomføre beredskapsoppgaver 
før hendelsen inntreffer. Dette reduserer konsekvensen for liv og helse. Konsekvenser for 
stabilitet og materielle verdier vurderes som middels. Flom kan i verste fall medføre store 
skader på bebyggelse. Fremkommelighet på veier kan blir redusert, strømnett og 
avløpssystem kan blir påvirket. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav  

 

Kunnskapsgrunnlaget er godt, ettersom 
NVE har gjennomført flomsonekartlegging 
for vassdraget.  

 
 

NR. 3. UØNSKET HENDELSE: Ras og skred              

Beskrivelse av uønsket hendelse: Bebyggelse og vei sklir ut. 

ÅRSAKER 

• Grunnforhold 

• Terrenginngrep 

• Fundamenteringsmetode 

• Styrtregn og nedbør over lengre tid 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Det er ingen eksisterende fysiske barrierer som hindrer den uønskede hendelsen.  

• Det finnes varslingsrutiner for å varsle innbyggere om forberedelse på store 
nedbørsmengder (kommunens hjemmeside, sosiale medier, varsling24). 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Bebyggelse og vei kan skli ut. 
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• Kraftig regn vil kunne grave i nærliggende skråninger og veisystem. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: Begrunnelse for at hendelsen kan inntreffe er at det er mer 
kraftig regn enn tidligere, og at det er forventet at dette vil øke i fremtiden, samt at vann kan 
renne uhindret ned til omkringliggende områder. 

 

Området ligger under marin grense og består av hav- og fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire (NVE). Det er 
ifølge temakart fra NVE ikke registrert kvikkleire innenfor området i dag.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke medføre 
fare for liv og helse. 

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Viktige systemer 
eller 
samfunnsfunksjoner 
settes midlertidig ut 
av drift over en 
lengere periode. 

Materielle verdier ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 
☐ 

 

Alvorlig skade på 
eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Skred og utglidning kan 
medføre skade på vei, bygning og eiendeler. Konsekvenser for stabilitet og materielle verdier 
vurderes som middels.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vurdering er basert på det nåværende 
kunnskapsgrunnlaget, men det er ikke 
foretatt undersøkelser innenfor selve 
området. Derfor vurderes usikkerheten som 
middels. 

 

Det er stor sannsynlighet for kraftig regn i 
framtiden. 

 
 

NR. 4. UØNSKET HENDELSE: Brann i bygning              

Beskrivelse av uønsket hendelse: Brann i bygning, ved at det oppstår brann i selve 
bygningen.   

ÅRSAKER 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Feil i elektriske anlegg 

• Menneskelig svikt 

• Ildspåsettelse 

• Brann i parkerte kjøretøy, som f.eks elbil 

EKSISTERENDE BARRIERER 

• Krav til sikkerhet ved brann for bygninger, teknisk forskrift 

• Evakueringsmuligheter 

• Eksisterende brannberedskap og NRBRs beredskapsplaner 

• Tilgang til slukkevann 

• Adkomstmuligheter for brannvesenet  

• Varslingsrutiner 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Brannspredning mellom bebyggelse  

• Vind kan bidra til spredning av brann til bebyggelse. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 ☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ingen kjente tidligere hendelser. Det er krav til sikkerhet ved brann for bygninger (TEK), 
brannberedskap, varslingsrutiner, tilgang til slukkevann, krav til tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap reduserer sannsynligheten. 

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Vil ikke medføre 
fare for liv og helse.   

Stabilitet ☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

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

Materielle verdier ☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Uopprettelig skade 
på eiendom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser for liv og helse vurderes som ikke relevant, ettersom bygget ikke brukes for 
varig opphold. Konsekvensene for stabilitet vurderes som middels og materielle verdier som 
høy. Brann kan medføre uopprettelig skader på bebyggelsen. Skadene kan medføre at 
bebyggelsen ikke kan tas i bruk i en lengre periode.   

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
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Lav Eksisterende beredskap og krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slukkemannskap. 

  

Krav til sikkerhet ved brann for bygninger 
(TEK) 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
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