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SAMMENDRAG 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplan for planområde i Gran sentrum, Lidskjalvgutua/Storgata. Det er vurdert uønskede 
hendelser innen følgende tema:  
 

 Grunnforhold 
 Flom 
 Kulturminner/-miljø 
 Støy 
 Trafikksikkerhet  
 Anleggsperioden 

 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene til et akseptabelt nivå. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre 
planprosessen, og i gjennomføringen av planen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer. Det er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan på flere eiendommer i Gran 
sentrum, og i ROS-analysen skal det vurderes om arealet er egnet for utbyggingsformål og eventuelle 
endringer som følge av utbygging.  

 

1.2 Beskrivelse av planforslaget 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling med boliger og 

næringsbebyggelse, samt bevaring av eldre bebyggelse i Storgata Øst.  

 

Planforslaget omfatter følgende eiendommer i Gran kommune: 

Nordre del: Gnr./bnr. 262/8, 262/84, 262/73, 262/76, 262/62, 262/122, 262/58, 262/57. 
Søndre del: Gnr./bnr. 262/68, 262/48, 263/142, 163/66, 262/115, 262/144, 262/145. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planområdet 
Planområdet ligger midt i Gran sentrum. Det er kort vei til togstasjonen på Gran. 

Planområdet er på ca. 16,7 daa totalt. Eiendommene har i dag eksisterende bebyggelse med kontor- 
og forretningsarealer med blant annet bank, frisør og jernvare ut mot Storgata. Langs Storgata har 
flere av bygningene vernestatus. Store deler av planområdet er parkeringsplass. Det var en eldre 
enebolig i nordøstre del med atkomst fra Oslolinna/Miljøgata, som nå er revet.  

Når det gjelder fornminner, vises det til kulturminneloven § 8.  

Oslolinna skal legges om til miljøgate og vegtraseén endres, slik at det frigis arealer for et nytt kvartal 

i Gran sentrum. Planområdet er i kommunedelplan for Gran sentrum markert som område 13, og 

inngår i det som KDP definerer som «Bykjernen». Det nye kvartalet skal utvikles bymessig, det vil si 

med høyere tetthet, aktive fasader mot gata og gode gangforbindelser. I følge Utviklingsveileder for 

Gran sentrum er det ønskelig med flere boliger i sentrum, der det skal vært kort vei til alt. Det skal 

legges til rette for en kompakt tettstedsutvikling i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet 

areal- og transportplanlegging.  

 

I henhold til kommunens støysonekart er det rød støysone langs Oslolinna og Storgata.  

 

Det er lite vegetasjon på planområdet. Det er ikke registrert vernede naturtyper eller prioriterte arter 

på planområdet ifølge Artsdatabanken, men det er registrert fremmede arter (russekål) langs 

Oslolinna. 

 

I følge NGUs temakart er det løsmasser av tykk morene og fyllmasser. Planområdet ligger over marin 

grense, området er ikke angitt som potensielt jord- eller flomskredfarlig område, og det er ikke 

registrert risiko for kvikkleire.  

 

Søndre del av området har dårlig byggegrunn. I følge geoteknisk rapport «Miljøgate Gran Georapport 

2012-11-13» utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med miljøgateprosjektet, er det anslått at 

det i søndre del av området er myr med minst 7 m dybde og med 250% vannmetning. En utgraving 

for parkeringskjeller her må vurderes i forhold til mulighet for grunnbrudd utenfor planområdet.  

 

Gran sentrum er flomutsatt, og det er gjennomført flomsikring med flomvoller og andre tiltak. 

Hovsbekken er lagt om, og Smiegata er bygd opp som flomvoll mot Vigga. Det skal utføres ytterligere 

flomsikring av Hovsbekken, som vil heve sikkerheten mot flom ytterligere. Når flomsikringen er 

gjennomført, anses sikkerheten som brakt opp til et tilstrekkelig tilfredsstillende nivå til at det kan 

planlegges for bebyggelse innenfor sone 200-års flom.  

 

I følge NGUs kart er det moderat til lav aktsomhetsgrad for radon, bortsett fra øvre del i nordøst som 

har høy radonrisiko. Radonsikringstiltak må vurderes. Dette er ivaretatt gjennom teknisk forskrift og vil 

ikke omtales ytterligere i ROS-analysen. 

 

Skisseforslag 
Det foreslås en kvartalsutbygging i tråd med Utviklingsveilederen, med Storgata og den planlagte 

Miljøgata som viktigste strukturerende gater. Med blokkbebyggelse langs Oslolinna skjermes 

utearealer for trafikkstøy, samtidig som boligene og uteplasser får optimal orientering mot sør og vest. 

Kvartalet begrenses mot vest av Storgata med den lave trebebyggelsen, og den noe tyngre 

forretningsgården i Storgata 15.  

 



Mot øst og nord planlegges en tyngre blokkbebyggelse med blandet bruksformål, med leiligheter i 

varierende størrelse og næringsarealer i 1. etasje. Mellom disse foreslås nye «småhus» inne i 

kvartalet som en videreføring av den tradisjonelle trehusbebyggelsens skala og struktur, og som på 

denne måten kobler det nye sammen med det bevaringsverdige trehusmiljøet i Storgata. Det foreslås 

hensynssone kulturmiljø for eiendommene langs Storgata (med unntak av Storgata 15) hvor 

hensikten er å ivareta trehusmiljøet, med forslag til noe fortetting av eiendommene. I syd avsluttes 

kvartalet med en frontbygning mot syd, som vil være viktig for inntrykket av det nye Gran sentrum.  

 

Det foreslås parkeringskjeller under den delen av planområdet hvor det planlegges ny bebyggelse. 

Det har vært vurdert ulike alternativer for atkomst til planområdet. Det er ønskelig å avlaste Storgata, 

og legge til rette for fleksibilitet for fremtidig utbygging. Det foreslås en påkobling av Lidskjalvgutua til 

Oslolinna, slik at innkjøring til p-kjeller på nordre del kan skje fra Lidskjalvgutua. Det foreslås 

innkjøring til søndre del fra Hovsgutua, og det er mulig å koble parkeringskjellerne sammen i 

byggetrinn 2. Dagens avkjørsler fra Storgata beholdes.   

 

Prosjektets størrelse tilsier ikke at planen vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og 

tiltakets utforming og formål er i tråd med gjeldende kommuneplan. Planforslaget er i tråd med 

overordnede planer, og det kreves ikke konsekvensutredning.  

 

 

2 METODE 
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 
med planforslaget. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser 
som skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, 
slik at omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan 
prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for 
de valgte løsningene og eventuelle avbøtende tiltak som inngår i reguleringsplanen. Vurdering av 
sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale forhold, 
erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til 
stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  
 
Tabell 2-1: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

Begrep Frekvens Vekt 
Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år.  1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. 2 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 4 

 
 
Tabell 2-2: Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i:  

Begrep Vekt Konsekvens 
Ufarlig 1 Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig.  

Mindre alvorlig  2 Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til 
skade dersom reservesystem ikke finnes. 

Alvorlig 3 Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; 
system settes ut av drift over lengre tid.  

Svært alvorlig 4 Personskade som medfører død eller varig mén; langvarige 
miljøskader; system settes varig ut av drift.  

 
 



Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en 
risikomatrise, hvor farge angir risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre 
del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i 
nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 
 
Tabell 2-3: Samlet risikovurdering 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

 
4.Svært sannsynlig 

    

 
3.Sannsynlig 

    

 
2.Mindre sannsynlig 

    

 
1.Lite sannsynlig 

    

 
 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig  
 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte  
 

• Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig 

 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.  
 
 

3 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
 
Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3-1.  
 

Tabell 3-1: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 
Natur- og miljøforhold      
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:  
1. Masseras/-
skred/grunnbrudd 

Ja 2 3  Vanskelige 
grunnforhold på 
BKB5 med myr og 
høy vannmetning. 
Ved utgraving av 
p-kjeller kan det 
potensielt utløse 
grunnbrudd 
utenfor 
planområdet. 

2. Snø-/isras Nei     
3. Flom Ja 3 2  Flomsikringstiltak 

av Vigga er 
gjennomført i Gran 
sentrum, og det 
planlegges for 



flomsikring av 
Hovsbekken.  

4. Radon Ja 3 2  Høy aktsomhet for 
radon på deler av 
området iflg NGU. 
Ivaretas i TEK. 

Vær, vindeksponering. Er området:  
5. Vindutsatte områder Nei     
6. Nedbørutsatte 
områder 

Nei     

Natur- og kulturområder 
7. Sårbar flora  Nei     
8. Sårbar fauna/fisk Nei     
9. Verneområder Nei     
10. Vassdragsområder Nei     
11. Fornminner (afk) Nei     
12. Kulturminne/-miljø Ja 2 3  Trehusmiljø i 

Storgata er 
verneverdig. 

13. Område for idrett/lek  Nei     
14. 
Park/rekreasjonsområde 

Nei     

15. Vannomr. for 
friluftsliv 

Nei     

 
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
16. Vei, bro, knutepunkt Nei     
17. Havn, kaianlegg Nei     
18. Sykehus/-hjem, kirke, 
skole, barnehage 

Nei     

19. Brann/politi Nei     
20. Forsyning kraft, vann Nei     
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
23. Risikofylt virksomhet 
(f.eks. kjemikalier/ 
eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet, 
storulykkevirksomheter) 

Nei     

24. Fare for akutt 
forurensing på land eller i 
sjø, oljeutslipp etc 

Nei     

25. Elektromagnetiske felt Nei     
26. Akutt forurensing Nei     
27. Støv, støy; industri Nei     
28. Støv, støy; trafikk Ja 4 2  Det er rød 

støysone langs 
Oslolinna og 
Storgata. 

29. Støy andre kilder Nei     
30. Forurensing sjø Nei     
31. Forurensing grunn Nei     
32. Elforsyning Nei     
33. Vannforsyning Nei     
Andre farlige/spesielle områder/forhold: 



34. Fare for 
sabotasje/terrorhandlinger  

Nei     

35. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør fare (stup, vann 
etc.) 

Nei     

36. Gruver, åpne sjakter, 
etc 

Nei     

37. Dambrudd Nei     
38. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

39. Andre forhold      
Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig 
gods 

Nei     

41. Værføre begrenser 
tilgjengelighet til omr. 

Nei     

42. Ulykker i av/påkjørsler Ja 2 3  Økt trafikk øker 
ulykkesrisikoen 

43. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 2 3  Økt trafikk øker 
ulykkesrisikoen 

44. Ulykker i 
skoleområdet 

Nei     

45. Andre ulykkespunkter Nei     
46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 2 3  God 
tilrettelegging i 
forbindelse med 
anleggstrafikken 
og sikring av 
byggeplass 
forutsettes 

 
 
Hendelser som er sannsynlige til svært sannsynlige, og som har alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. I hht. vanlig fremstilling av dette, er situasjonen slik (hendelsesnr. er ført 
inn i aktuell rute): 
 
 
Tabell 3-2: Oppsummering 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

 
4. Svært sannsynlig 

 28   

 
3.Sannsynlig 

 3, 4   

 
2.Mindre sannsynlig 

  1, 12, 42, 43, 46  

 
1.Lite sannsynlig 

    

 
 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er 8 forhold hvor tiltak skal vurderes. Nærmere angitte 
hendelser og risikoreduserende eller avbøtende tiltak kommenteres nedenfor. Punktene 42 og 43 
omtales felles.  
 
 



Pkt. 1: Vurdering av sikkerhet knyttet til grunnforhold 
I forbindelse med reguleringsplan for ny miljøgate, ble det foretatt boringer som viser at det er myr og 
svært vannholdige masser på søndre del av planområdet.  Da Statens vegvesen bygde 
Granstunnelen, ble det gravd et dypt hull utenfor tunnelåpningen, som ble brukt til å deponere 
alunskifer. Hullet var ca. 40 m dypt, og medførte at grunnvannet sank og det ble setningsskader i et 
større område. I Storgata 15 sank grunnen denne sommeren ca 7-8 cm, mens bygget står trygt på 
peler. 
 
For å få mer detaljert kunnskap om grunnforholdene er det blitt gjennomført prøveboringer innenfor 
planområdet. Boringene viser at det stedvis er nokså langt til fjell, over 12 m på søndre del. Det vises 
til vedlagt boreplan påtegnet resultater med dybde til fjell. Massene er bløt myr, som også ble påvist 
da Statens vegvesen utførte boringer.  
 
Konsekvens/tiltak 
Det planlegges for parkeringskjeller under ny bebyggelse, og en utgraving av denne innebærer risiko 
for grunnbrudd dersom det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak. Det må gjøres en vurdering av 
nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende stabilitet i og omkring planområdet før bygging 
igangsettes.   
 
Når det gjelder fundamenteringsløsning vil det trolig være aktuelt med peler til fjell. Vanntett 
parkeringskjeller må vurderes.  
 
I reguleringsbestemmelsene bør det stilles følgende krav ved søknad om tiltak: dokumentasjon av 
grunnforhold, tiltak for å ivareta stabilitet og fundamenteringsløsning. 
 
 
 
Pkt. 3: Vurdering av sikkerhet knyttet til flom 
Flomfarevurderingene er gjort på bakgrunn av krav til sikkerhet mot flom gitt i TEK17 § 7-2 «Sikkerhet 
mot flom og stormflo». Planområdet er innenfor sikkerhetsklasse F2 som innebefatter områder der 
oversvømmelse har middels konsekvens og dimensjonerende situasjon er 200-årsflom. 
Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. 
 
Det er utført flomberegninger i forbindelse med arbeid med kommunedelplan. I kommunedelplan for 
Gran sentrum er det markert 200-års flom over deler av planområdet. Flomsonen samsvarer med 
flomsonekartet på NVEs flomsonekart og slik det ble dokumentert av NVE i rapport 5/2007 
Delprosjekt Brandbu og Gran i 2007. Flomsonen viser områder hvor det er fare for vann i kjeller ved 
200 års- flom. Som en følge av dette er det gjennomført flomsikring av Gran sentrum med flomvoller 
og andre tiltak. Hovsbekken er lagt om, og Smiegata er bygd opp som flomvoll mot Vigga.  



Det er utarbeidet 
flomberegning av 
Vigga med 
Morstadbekken og 
Hovsbekken. Den 
viser at det er behov 
for ytterligere 
flomsikringstiltak av 
Hovsbekken for å 
unngå 
oversvømmelser av 
Gran sentrum ved 
200-årsflom. Gran 
kommune har fått 
tilsagn om midler til 
arbeidene som etter 
planen skal 
gjennomføres i 2019.  

 

Planområdet vurderes ikke som utsatt for erosjon. 

Konsekvens/tiltak 
Sikkerheten anses som brakt opp på et tilfredsstillende nivå ved gjennomføring av flomsikringstiltak. 
Det anbefales at flomsone markeres i plankartet med tilhørende bestemmelser som stiller krav om 
flomsikring før tiltak igangsettes.  

Tekniske installasjoner og boligetasjer bør legges over flomnivå, dvs kote 203,9 + en 
sikkerhetsmargin på 30 cm. Det bør utarbeides en overordnet overvannsplan som inkluderer en 
vurdering av behov for eventuelle flomtiltak. 

 
 
Pkt. 12: Vurdering av risiko for kulturmiljø 
Nordre del av planområdet langs Storgata er i Temaplan Natur- og kulturarv betegnet 
Ensrudkvartalet, og beskrevet som et helhetlig verneverdig bygningsmiljø/kvartal hvor noe av den 
eldre bebyggelsen i Gran tettsted er bevart. Gjeldende planbestemmelser (Vassenden Sentrum, 
1999) angir for «spesialområde bevaring» at det omfatter bygninger som det er viktig å ta vare på for 
å dokumentere Vassendens historie, og for å beholde småskalapreget langs Storgata. 
 
 
Konsekvens/tiltak 
Viktig kulturhistorie og stedsidentitet kan gå tapt dersom trehusbebyggelsen forsvinner helt fra Gran 
sentrum. Det foreslås at bevaringsverdig bebyggelse markeres i plankartet, og at rekken med trehus 
sikres med hensynssone kulturmiljø med tilknyttede bestemmelser. 
 
 
 



Pkt. 28: Vurdering av risiko knyttet til trafikkstøy 
Det er rød støysone langs Oslolinna og Storgata. Det planlegges 
for kombinert formål, inkludert boliger.  

   
Konsekvens/tiltak 
Det vil være nødvendig å tillate avvik fra retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging dersom det skal legges til 
rette for boliger innenfor planområdet. Planforslaget planlegges i 
tråd med statlige retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, kommuneplan og kommunedelplan, samt 
reguleringsplan for Rv.4 avlastet veg. Miljøgate Gran sentrum, 
PlanID E-212, vedtatt 13.06.2013.  
 
Bebyggelsen er plassert i henhold til anbefalinger i retningslinjen, 
slik at bygningskroppen kan skjerme private og felles 
uteoppholdsarealer. Fasader mot Oslolinna vil være støyutsatt.  
 
Det må utarbeides støyutredning som viser mer detaljerte 
støyberegninger for planområdet, både på bakkeplan og på 
fasade. Det må foreslås avbøtende tiltak for å ivareta 
tilfredsstillende støyforhold på private og felles 
uteoppholdsarealer, samt utenfor rom med støyfølsom bruk. Krav 
til avbøtende tiltak og tidspunkt for gjennomføring må sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Pkt. 42 og 43: Vurdering av sikkerhet knyttet til trafikk 
Det er hovedsakelig kryss langs fylkesvei 16 Oslolinna som er 

ulykkesbelastet, som krysset Hovsvegen/Oslolinna og ved 

Jarenstranda. 

 
Skolevei fra planområdet til Trintom barneskole, Gran 
ungdomsskole og Hadeland videregående skole er definert som 
trygg. Nærmeste barnehager er Espira Romholt og Rakalauv. Det 
er lagt opp til flere gangfelt over miljøgata. 

Utbygging vil føre til noe økt trafikk, som kan øke ulykkesrisikoen i 
på-/avkjørsler. Eksisterende inn-/utkjørsler til Storgata er smale, og 
husene ligger i linje med fortauskant noe som begrenser sikten.  
 
Det offentlige torget Smietorget ligger nær planområdet, og det 
planlegges for plassdannelse på søndre del av planområdet mot 
Hovsgutua. Det kan forventes høy andel gående i området. 
 
Konsekvens/tiltak 
Ulykker kan skje uavhengig om tiltaket gjennomføres eller ikke, 
men det bør vurderes alternativer til avkjørsler i planforslaget, slik 
at det unngås trafikkøkning i Storgata.  
 
Frisikt i kryss/avkjørsler i henhold til Håndbok N100 må 
tilfredsstilles, noe som kan ha konsekvenser for kantparkering 
langs Storgata. Frisikt kan legges inn i plankart, eller sikres med 
breddeutvidelser av fortauet og krav om avkjørselsplan som 
dokumenterer ivaretakelse av frisikt.   
 
Trafikkområder i sentrum av Gran må utformes slik at sambruk av 
arealer er mulig, og skjer på de myke trafikantenes premisser. God 
og trygg fremkommelighet for gående og syklende med etablering 

Støykart fra Gran kommune 

Vegkart med registrerte trafikkulykker fra 
Statens vegvesen 



av attraktive gangforbindelser kan bidra til å bedre trafikksikkerheten, i tillegg til fartsreduserende tiltak 
i sentrumsgatene (smal kjørevei, fartsdumper, opphøyd gangfelt, innsnevringer og kurvatur). Fortau 
må prioriteres på linje med kjøreveier ved brøyting, og snøopplag må etableres utenfor frisiktsoner. 
God belysning kan heve trafikksikkerheten og opplevelsen av trygghet for både kjørende og 
gående/syklende. 
 
Etablering av boliger i sentrum kan redusere behovet for bruk av bil. 
 
  
Pkt. 46: Vurdering av sikkerhet knyttet til anleggsgjennomføring 
Store anleggsmaskiner, anleggstrafikk og anleggsarbeid kan potensielt utgjøre en risiko.  
 
Konsekvens/tiltak 
Anleggsarbeid er strengt regulert gjennom annet regelverk, blant annet i Byggherreforskriften, 

retningslinjer for støy fra anleggsvirksomhet, særskilte krav til sprengningsarbeider, i tillegg til en 

rekke praktiske tiltak for aktsom gjennomføring av anleggs- og byggearbeider. Eksempler på tiltak for 

å redusere negativ påvirkning på omgivelsene er sikring av rigg- og anleggsområdet med gjerder og 

port, fortløpende informasjon om pågående og forestående byggearbeider, avbøtende tiltak for støv, 

osv.  

 

Reguleringsbestemmelser kan sikre at retningslinje T-1442/2016 for støy skal tilfredsstilles, denne 

gjelder også anleggsarbeider. Det kan også stilles krav om plan for beskyttelse av omgivelsene mot 
støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, samt redegjørelse for hvordan barn og unges 

sikkerhet og trafikksikre ferdselslinjer skal ivaretas i byggeperioden. Det er stilt krav om 

grunnundersøkelser før rammetillatelse gis, som også vil omfatte fundamenteringsløsning og sikring 

av omkringliggende bebyggelse.  

 

 

4 USIKKERHET VED ANALYSEN  
 
Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser.  
Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres.  
 
Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser som 
man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 
 
Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. Det 
kan i fremtiden forekomme detaljer i løsninger som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, og 
som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og 
prosjektering. 
 
 

5 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
 

Det er vurdert tiltak for å avbøte uønskede hendelser innenfor følgende tema: 
 

 Grunnforhold 
 Flom 



 Kulturminner/-miljø 
 Støy 
 Trafikksikkerhet  
 Anleggsperioden 

 
 
ROS-analysen peker på risikoreduserende og avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og 
konsekvensene av de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre 
planprosessen., og spesielt ift anleggsgjennomføringen. 
 
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende og avbøtende tiltak vil være mulig å 
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt nivå. 
 
 

 

 

 


	SAMMENDRAG
	1 INNLEDNING
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Beskrivelse av planforslaget
	Planområdet
	Skisseforslag


	2 METODE
	3 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
	4 Usikkerhet ved analysen
	5 oppsummering og anbefaling

