
 
 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE  
 

REGULERINGSPLAN FOR  
 

Rognekollen Økogrend 
 Plandato: 13.11.2018 
   
 Godkjent:  
 Planid: E266 

 

Metode og forutsetninger 
ROS-Analysen er utarbeidet av Feste Kapp AS, på vegne av Filago Gran AS, som er oppdragsgiver for 
reguleringsplan for Rognekollen Økogrend. Analysen er gjennomført basert på nyeste veileder fra 
DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag der kun forhold som er vurdert relevante er tatt 
med i analysen. For å vurdere hvilke momenter som er relevante, er første trinn i ROS-analysen å 
beskrive planområdet. Generelt henvises det til planbeskrivelsens innledende del, der planens 
lokalisering er utfyllende beskrevet. Her gjengis hovedtrekkene fra dette kapittelet: 

• Planområdet grenser i nordvest til Sørgefossbekken. Flomfare må vurderes. 
• Planområdet legger til rette for et stort nytt boligfelt. Trafikksikkerhet internt på 

planområdet må vurderes. 
• Planområdet grenser til jernbanen. Sikkerhet i forhold til jernbanen, herunder nærliggende 

planfri overgang må vurderes. 
• Planområdet grenser til overordnet vegsystem med Rv. 4 i øst, samt jernbanen i sør 

Støyforhold må kartlegges. 

 

På bakgrunn av disse forholdene er det kommet frem til at følgende uønskede hendelser kan 
inntreffe: 

Hendelser Kategori Uønsket hendelse Nr 

Naturgitte hendelser 

Flom 
Flom i bekk som grenser til planområdet 1 

Svikt i overvannshåndtering 2 

Transport 
Trafikksikkerhet internt på planområdet 3 
Trafikksikkerhet i forhold til jernbanen 4 
Støy som følge av vegtrafikk og jernbane 5 

 
 
 
 
 
  



 
 

NR. 1 Flom 

 
Norconsult har vurdert flomsituasjonen for flere bekker i Gran kommune (ref. Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran 
kommune, 2018). Analysen viser at ved å sammenligne kapasitet til stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene med 
resultatet fra flomberegningene i de undersøkte bekkene, er alle stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene 
underdimensjonerte (også for 20- årsflom).  
 
Norconsult har i sin rapport benyttet to metoder for å anslå størrelsen på en 200-årsflom; Nasjonalt formelverk for små 
nedbørsfelt, via NVE sin nettapplikasjon Nevina, og den rasjonelle formel. De nevner ikke forutsetningene for 
sistnevnte, og det er usikkert på om tallet som fremgår av denne er inkludert klimafaktor eller ikke.  
200-årsflommen i bekken anslås med de to formlene til å være henholdsvis 6.5 og 11 m³/s. Det benyttes videre for 
modelleringen 11 m³/s.  
 
Kulvertene oppstrøms, langs Mohagavegen, antas å ha nok kapasitet til å lede flommen videre til planområdet. Dette er 
en konservativ antagelse, da vann som eventuelt oppstues av disse vil fordrøyes før det dukker opp i det aktuelle 
bekkefaret. Nedstrøms brukes kapasiteten på kulverten under jernbanen gitt av Norconsult, 1.25 m³/s. 
 
 

Terrengdata er hentet fra hoydedata.no. Det 
finnes ikke innmålinger av bekken, og dennes 
bredde og dybde er estimert ut ifra de 
tverrsnittene som er synlig uten obstruksjoner i 
modellen. Modellen er bygd i HEC-RAS 5.0.5, og 
er kjørt i 2D.  
Flommen kjøres gjennom med en varighet på tre 
timer med kulminasjonsvannføring. Resulterende 
utbredelse sees under i Figur 8. 
 

Flommodellen bekrefter at bekken flommer over 
der på befaring ble det registrert slake/lave 
bekkekanter og relativt flatt nærliggende terreng. 
 
En opprensking/utvidelse av bekkeløpet er ikke 
aktuelt mht. NVEs sine krav. Det anbefales derfor 
å bygge opp terrenget/ etablere en voll mot 
Sørgefossbekken, for å kunne lede bekkevannet 
tilbake til sitt bekkeløp.  
 

 
 

 
 

 



Prinsipper for flomsikring er vist i skissen over. 
 

Som vist i figuren over, etableres flomvollen med sprengstein, som pakkes i fiberduk. Dette dekkes med stedlige 
masser der overflaten tilsås eller beplantes. Vollen er dimensjonert for en maks vannstand på ca. 400 mm, ihht. 
Flomberegninger. Vollen må detaljeres i detaljprosjekteringsfase.  
Mht. at terrenget er meget flat, antas det at bekken vil ha en relativ lav vannhastighet (altså, utforming av vollen er 
tilstrekkelig mht. evt. erosjonssikring). 
I tillegg til flomsikringstiltaket (vollen/terrengheving) som skal ligge 18 meter fra bekken, ligger det inne en 
byggegrense på plankartet. Den er 20 meter fra bekken, med unntak av der flomsonen er nærmere bekken enn 20 
meter. Der er den 4 meter fra formålsgrensen mot f_G10. Dette gjelder BKS27-28. 
Videre viser flommodellen at en flomsituasjon i nedre delen av planområdet ikke vil medføre oversvømmelse på 
Rognkollens utbygning (Figur 8). 
 
I en flomsituasjon vil bekkekulvert under jernbane gå full. I dette tilfellet vil bekken renne mot sørøst langs jernbanen 
og videre mot en veikulvert (Rogne vei). Her vil vannstanden stige noe for så å renne videre mot sør via eksisterende 
flomvei og ut i Vigga elv. 
 

Flomveien langs jernbanen ligger lavere i terrenget 
enn de fremtidige boligenheter i nedre delen av 
planområdet: høydeforskjell mellom flomvei og 
grense til hager er mellom 3 og 5 m, altså boligene 
ligger enda høyere opp i terrenget. I tillegg har 
flomveien et lengefall på ca. 2 % (antatt fra 
høydekurver).  
En flomsituasjon i nedre delen av planområdet (altså 
der bekkekulvert er tett) vil derfor ikke påvirke 
planlagt utbygning av Rognkollen.  
Fremtidig utbyggingen i Rognkollen økogrend vil ikke 
økt flomfare nedstrøms. 
 
 

. 
 

 



OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

 S2 S2 angir middels sannsynlighet 

ÅRSAKER 

Ekstremnedbør. Klimaendringer 
 
 
EKSISTERENDE BARRIERER 

Naturlig terrengformasjon 

SÅRBARHETSVURDERING 

Deler av utbyggingsområdet vil uten tiltak ligge i flomutsatt område ved 200 års flom. Foreslått tiltak i notatet fra Cowi 
datert november 2018 vil redusere omfanget av nødvendig flomsone.  

SANNSYNLIGHET    HØY  MIDDELS    LAV FORKLARING 

 
  x 

 

Begrunnelse for sannsynlighet: Sannsynlighet for flom anses som lav dersom flomsikringstiltak følges.   

KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse  
  x 

Styrtregn og ekstremnedbør antas å ikke påvirke 
liv og helse. Boligbebyggelse skal plasseres 
utenfor flomsonen. 
 

Stabilitet  
  x 

Tiltaket ivaretar ingen vitale 
samfunnsfunksjoner og det legges til grunn at 
stabiliteten i samfunnet ikke påvirkes.  

Materielle verdier  
x   

Overvann og ekstremnedbør vil sannsynligvis 
kun føre til materielle skader av relativt 
beskjeden karakter.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: SMÅ 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Beslutningsgrunnlaget som følge av gjennomført 
flomvurdering medfører at usikkerheten rundt 
vurderingene er små. 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak: 
Sikre 20 meters byggegrense og plassering av 
flomsikringstiltak, samt hensynssone flom fra 
Sørgefossbekken. 
 

Stille rekkefølgekrav om etablering av flomvoll 
/terrengheving.  
 

Oppfølging 
Planbestemmelse § 1.4, 6.2  

 
 
 

Rekkefølgekrav 7. og 7.1. f) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NR. 2 Svikt i overvannshåndteringen – urban flom  

Et overordnet krav ved planlegging av boligfeltet er at utbyggingen ikke skal innebære økt avrenning fra 
området enn det som er dagens situasjon.  
 
Som et resultat av at Rognekollen Økogrend planlegges som et bærekraftig økosamfunn, er det i planens 
egeninteresse å håndtere overvannet som ressurs, og være et foregangseksempel på fremtidig utvikling av 
boligområder.  
Forslagsstiller har engasjert Cowi for å utarbeide en samlet VA-plan for området, herunder overvannsplan. 
Denne beskriver og redegjør i detalj for de løsninger som er valgt, og hvorfor.  
 
Overordnet skal målet om lokal fordrøyning nås via en trestegs modell, som innebærer å: 
 

1. Fange opp og infiltrere overvannet 
2. Forsinke og fordrøye 
3. Sikre trygge flomveger 

  
 OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

 S2 S2 angir middels sannsynlighet 

ÅRSAKER 

Ekstremnedbør. Klimaendringer 
 
 
EKSISTERENDE BARRIERER 

Naturlig terrengformasjon.  

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET    HØY MIDDELS    LAV FORKLARING 

 
  x 

 

Begrunnelse for sannsynlighet: Klimaendringer, områdets karakter.  



KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse  
  x 

Styrtregn og ekstremnedbør antas å ikke påvirke 
liv og helse.  
 

Stabilitet  
  x 

Tiltaket ivaretar ingen vitale samfunnsfunksjoner 
og det legges til grunn at stabiliteten i 
samfunnet ikke påvirkes.  

Materielle verdier  
 x  

Overvann og ekstremnedbør vil sannsynligvis 
ikke føre til materielle skader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: SMÅ. Vurderingen er gjort ut i fra notatet til Cowi. Løsningen som det legges 
opp til vil etter vår vurdering ikke føre til skade på materielle verdier.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak: 

Sikre at utbyggingen ikke medfører raskere 
avrenning til overvannsnett og vassdrag enn 
det som var tilfellet før utbygging. 
 
Sikre utarbeidelsen av detaljert plan for 
overvannshåndtering. 
 
 

Sikre nødvendige arealer for lokal 
overvannshåndtering. 
 

 

Oppfølging 

Planbestemmelse § 1.9 vedr. lokal overvannshåndtering. Hjelpetekst. 
Hjelpetekst. Hjelpetekst. Hjelpetekst. Hjelpetekst. Hjelpetekst. 
Hjelpetekst. 
 
Planbestemmelse 7.1 a) vedrørende rekkefølgekrav om teknisk 
detaljplan for vann- og avløp og plan for overvannshåndtering før 
tiltak innenfor den enkelte grend. 
 
Bestemmelse 4.1- 4.3 knyttet til henholdsvis grønnstruktur, turveg og 
vegetasjonsskjerm gir anledning til at disse arealene kan brukes som 
en del av overvannshåndteringen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR. 3 Transport – trafikksikkerhet internt på planområdet  

Planområdet legger til rette for nye boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse. Vegsystemet består av en 
gjennomgående samleveg, samt adkomstveger i forgreininger ut i fra denne.   

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 
 

-  

ÅRSAKER 

Fart, manglende sikt, uaktsomhet 
 
 
EKSISTERENDE BARRIERER 

Ikke relevant.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Trafikksikkerhet i boligområdet skal tas på alvor. Området planlegges med en boligmiks som gjør det påregnelig med 
barnefamilier. Trafikksikkerheten ivaretas gjennom følgende tiltak: 
• Videreføre gang og sykkelveg / fortau langs intern samleveg slik også gjeldene regulering slo fast 

• Adkomstveger til boliger etableres med bredde 3,5 meter inkl. 25 cm skulder. Den regulerte bredden bidrar i seg 
selv til å redusere fart fordi det kun er plass til ett kjørefelt. Adkomstvegene er stort sett rette og oversikten her 
vil bli god. Motgående trafikk må stoppe og vente.  

• Det anlegges felles parkeringsplasser nært samlevegen for å gjøre adkomstvegene mest mulig bilfrie.  
• Det etableres belysning langs samlevegen, inkludert gang- og sykkelveg, samt fortau.  

• Samlevegen stenges (som i gjeldene plan) for gjennomkjøring med bom. Området vil kun ha én inn og utkjøring– 
fra Mohagavegen. Bom etableres sør på planområdet ned mot jernbaneundergangen.  

• Frisiktkrav i kryssene sikres i plankart og bestemmelser. 

 

SANNSYNLIGHET       HØY  MIDDELS    LAV FORKLARING 

 

  x 

Tatt tiltakene nevnt over i betraktning mener vi 
sannsynligheten for trafikkulykke er lav. 
Trafikkulykker kan på generelt grunnlag aldri 
utelukkes, men gjennom disse tiltakene er 
sannsynligheten gjort så lav som mulig.  

Begrunnelse for sannsynlighet: LAV: Krav til vegutforming og belysning, gang- og sykkelveg samt fortau sikrer 
differensiert og tydelig bevegelsesmønster. Felles parkeringsplasser ved innkjøring til de ulike grendene, sikrer 
tilnærmet bilfritt miljø i hver grend.  

KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse 

x    

Trafikkulykke kan på generelt grunnlag ha en 
høy konsekvens / skade for den som berøres. 
Lav fart i området tilsier at skadeomfanget først 
og fremst vil ramme liv og helse, ikke materielle 
verdier.   

Stabilitet  
  x 

 

Materielle verdier  
x   

Lav fart tilsier at ulykker først og fremst vil få 
konsekvenser for liv og helse. Materielle verdier 
er underordnet.   



Samlet begrunnelse av konsekvens: HØY 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Vurderinger er basert på allmenne 
resonnementer og fastlagte 
dimensjoneringsgrunnlag for veg fra SVVs 
håndbok. Usikkerheten knyter seg til om 
trafikkbildet vil fungere etter intensjonen.  

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Etablere fortau 

Krav om belysning på samleveg 
Innarbeide frisiktlinjer 

Krav om stenging av veg med bom 

Planbestemmelse / rekkefølgekrav  § 7 

Planbestemmelse § 3.1 
Jf. plankartet 

Planbestemmelse § 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NR. 4 Transport – Sikkerhet i forhold til jernbane.   

Planområdet ligger i nærhet til Gjøvikbanen. Når planen omfatter utbygging i tilknytning til jernbaneanlegg skal 
følgende sikkerhetsforhold vurderes: 

1. Beredskapsplasser ved lange tunneler 

2. Jernbanestøy og vibrasjoner 
3. Sikring mot ferdsel i spor 

4. Avsporing 
 

Punkt (1) er ikke relevant som følge av at det ikke er tuneller i eller nært planområdet. Jernbanestøy (2) er vurdert i 
eget avsnitt. Sikring mot ferdsel i spor (3) omfatter to forhold: Sikkerhet langs planområdet i grense mot jernbanen, 
samt sikkerhet i forhold til nærliggende planfri overgang. Sikkerhet i forhold til avsporing (4) ansees som ivaretatt 
gjennom buffersonen mellom jernbanesporet og bebyggelsen som følge av byggegrensen på 30 meter.  
 
 

 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 
 

-  

ÅRSAKER 

Ulovlig ferdsel og uvitenhet/uforsvarlighet.  
 
 
EKSISTERENDE BARRIERER 

Jernbanetraseen i seg selv, eksisterende gjerde og grind/port langs Gjøvikbanen. 

 SÅRBARHETSVURDERING 



Nærhet til jernbanesporet: 
I gjeldene reguleringsplan for Rognekollen er det etablert byggegrense fra jernbanen på 30 meter. Bestemmelsene 
hjemlet videre etablering av gjerde langs vegetasjonsbeltet langs jernbanen. Dette forholdet er videreført fra gjeldende 
reguleringsplan i dette planforslaget. 
Det oppnås ingen «snar-veg-effekt» av å krysse jernbanesporet da det er raskere og enklere å benytte etablert 
jernbaneundergang for å komme seg til daglige gjøremål. Det vil ikke være naturlig for beboere i Rognekollen økogrend 
å krysse jernbanen.  
Nærhet til planfri overgang: 

Planområdet ligger nært planovergangen. Planovergangen er i praksis en åpning i gjerdet langs jernbanen som er 
erstattet med en grind på hver side. Det er ikke noen permanent overgang i selve jernbanesporet, men kun løse 
lemmer som legges på når rettighetshavere skal krysse jernbanen ifbm vedhogst ol. og som fjernes etterpå. I 
forbindelse med etableringen av jernbanen i sin tid ble det liggende igjen to skogteiger tilknyttet eiendommene 154/10 
og 153/10 på nordsiden av jernbanen. Anleggelsen av usikre planoverganger som et avbøtende tiltak for å 
opprettholde tilgang/rettighet til egen eiendom var vanlig da jernbanen ble bygget. 
Teigen tilhørende 154/10 er på 1,3 daa. og for 153 er teigen 21 daa.  
I dag er det kun eieren av 154/10 (Vinger) som benytter planovergangen. Den er kun brukt med noen års mellomrom i 
forbindelse med vedhogst. Når grunneieren skal krysse jernbanen ifbm vedhogst avtales dette fra gang til gang med 
Bane NOR. Den andre teigen (153/10) blir benyttet til tradisjonell skogproduksjon og da det ble foretatt sluttavvirkning 
der for noen år siden ble tømmeret kjørt ut nordover. Det antas at dette vil være tilfellet i framover da virksomheten er 
av et omfang som gjør planovergangen uegnet til moderen tømmerdrift. Overgangen har ingen plassering som gjør at 
den er en naturlig overgang for allmennheten i dag. Et spørsmål i forlengelsen av dette vil derfor være om en 
etablering av ny bebyggelse på Rogenekollen vil føre til økt bruk av planovergangen. Det er flere forhold som tilsier at 
dette ikke vil skje: 
 
  

• Planovergangen ligger på motsatt side av Sørgefossbekken, og det er 
ingen naturlige forbindelser mellom planområdet og planovergangen.  

• Planovergangen ligger ikke som en del av et naturlig bevegelsesmønster 
for beboere i Rognekollen. På motsatt side av planovergangen i forhold 
til planområdet ligger på eiendomsteigen 154/10 og 153/10, som 
hovedsakelig består av dyrket mark. Store deler av året vil det derfor 
være forbudt å ferdes på dyrket innmark, i tillegg over privat gårdstun.  

• Det er ikke naturlig å ferdes gjennom gårdsbruket Vinger for å korte ned 
avstand til f.eks. skole, butikk og andre daglige gjøremål 

• Planforslaget er utformet slik at de naturlige ferdselsårene ut av 
planområdet er enten nordover mot Mohagan eller sørover via 
jernbaneundergangen vist under. 

• Å klatre over gjerde og grind anses som en bevist handling der 
vedkommende er klar over risikoen og evt. konsekvenser 

 

 
 
 

 
 



SANNSYNLIGHET    HØY MIDDELS    LAV FORKLARING 

 

  x 
Det er lav sannsynlighet for skader som følge av 
planens plassering i forhold til jernbanen.  

Begrunnelse for sannsynlighet: LAV, fremkommer av kulepunktene i avsnittet over.   

KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse 
x    

Togulykker kan i ytterste konsekvens være 
dødelige.  
 

Stabilitet  
  x 

Tiltaket ivaretar ingen vitale 
samfunnsfunksjoner og det legges til grunn at 
stabiliteten i samfunnet ikke påvirkes.  

Materielle verdier  
x  x 

Planovergang ikke beregnet for personbiltrafikk. 
Ytterst sjelden kryssing med traktor som følge av 
skogsarbeid.   

Samlet begrunnelse av konsekvens: HØY, konsekvenser for liv og helse er tungtveiende  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Beslutningsgrunnlaget bygger på informasjon 
fra Bane NOR, egne registreringer og faglig 
skjønn. 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak: 
Definere byggegrense mot jernbanen 

 
Etablere nytt flettverksgjerde (1,8 m høyt) 
langs hele planområdets grense mot 
jernbanen. 
 

Låse grinda med en lås som kun Bane Nor og de 
to grunneiere med rettigheter til 
planovergangen har tilgang. 

Oppfølging: 
Jf. plankartet. Byggegrense er 30 meter fra senter i jernbanesporet.  

 
Planbestemmelse § 4.3 

 
 

 
Løses i form av en avtale mellom Bane Nor og grunneierne av 153/10 
og 154/10.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR. 5 Støy fra vegtrafikk og jernbane 

Støy fra biltrafikk i Hadelandsvegen (Rv. 4) kan sammen med nærhet til Gjøvikbanen medføre behov for avbøtende 
tiltak. Deler av planområdet ligger innenfor støyvarselkart. Dette medfører at det er gjennomført en nærmere detaljert 
støyanalyse.   

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

 -  

ÅRSAKER 

Vegtrafikkstøy og jernbanestøy 
 
EKSISTERENDE BARRIERER 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Støykilde fra jernbanen berører søndre del av planområdet. Bane Nor 
har selv kartlagt støy fra Gjøvikbanen, og det er disse støysonene som 
er lagt til grunn i plankartet. Resultatet viser at jernbanestøy ikke 
strekker seg inn i boligbebyggelsen, men kun inn i tilgrensende 
grøntområde (vegetasjonsskjerm). Det er derfor ikke nødvendig å 
gjennomføre avbøtende tiltak for å skjerme mot jernbanestøy.  
 
For å kartlegge støybildet fra Rv 4 mer i detalj, er det gjennomført en 
egen støyanalyse. Støyberegningene er utført med bakgrunn i 
utarbeidet illustrasjonsplan med nye boliger og uteoppholdsområder. 
Det er beregnet støysoner i 4 meters høyde og for 
uteoppholdsområder på bakkenivå i 1.5 meters høyde. I tillegg er det 

beregnet støynivå ved fasader og på uteoppholdsområder i 
beregningspunkt. Riksveg 4, Fylkesveg 4 – Røykenviklinna og 
kommunal veg 3021 – Mohagavegen er støykildene i beregningen. 
Grunnlaget for støykildene er fartsgrenser og framskrevet 
årsdøgntrafikk. Årsdøgntrafikk er hentet fra nasjonal vegdatabank. 
 

 
 

 
Resultatet av beregningene viser at planlagt bebyggelse nærmest Rv.4 får støybelastning nær grenseverdiene for GUL 
støysone. Beregninger i fasadepunkt viser at enkelte fasader får støybelastning nær eller litt over grenseverdien men at 
ingen bygg får støybelastning over grenseverdiene på flere fasader. Aktuelle og planlagte uteoppholdsområder får 
støybelastning under grenseverdiene for GUL og RØD støysone. Planlagt uteoppholdsområde i sørøst, ved planlagt 
felleshus, kan få støybelastning lik grenseverdien for GUL støysone. 
Det er ikke planlagt støyskjerming av området. Alle boenheter med fasade i GUL støysone er planlagt gjennomgående 
og har en stille side. Normalt vil dagens krav til vinduer, isolasjon og utførelse av nye boligbygg være tilstrekkelig til å 
senke støybelastningen til under grenseverdiene for innendørsstøy i gul støysone. En eventuell støyskjerm sør for og 
inntil utsatt uteoppholdsområde vil ha svært god støydempende effekt. 
 

SANNSYNLIGHET    HØY MIDDELS    LAV FORKLARING 

 
x   Sannsynligheten for trafikkstøy er stor, men får 

små konsekvenser 
Begrunnelse for sannsynlighet: Avdekket resultat fra støyanalyse 

KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  



KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse 
  x  

Sjenerende støy kan på sikt gi mistrivsel og 
dårlig søvnkvalitet.  

Stabilitet  
  x 

 

Materielle verdier  
  x 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: SMÅ: Konsekvensen er lav som følge av at bebyggelse og uteareal ligger helt i 
grensen mot gul støysone. Det aller meste av uteoppholdsarealet og fasade på bygg vil ligge utenfor støysonen.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Beslutningsgrunnlaget som følge av 
gjennomført trafikkanalyse medfører at 
usikkerheten rundt vurderingene er små.  

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak: 
Støyretningslinje skal legges til grunn for tiltak. 

 
I gul støysone kan det etableres bebyggelse for 
støyfølsomt bruksformål dersom: 

• Boenhetene er gjennomgående med 
tilgang til stille side.  

• For hver boenhet skal minimum ett 
soverom ha vindusfasade mot stille 
side, hvor støygrensene i tabell 3 i 
støyretningslinje T 1442 tilfredsstilles.  

• Alle boenheter skal evt. gjennom 
lokale støyskjermingstiltak ha tilgang 
til private og felles utearealer hvor 
støygrensene i tabell 3 i 
støyretningslinje T 1442 tilfredsstilles. 

 

 

 
jf. § bestemmelse 1.8. 

 
 


