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FORORD
Påvegneav RandsfjordEiendomAShar Areal+ASi samarbeidmed RAMarkitektur ASutarbeidet
detaljreguleringsplanfor området på nordsidenav Glassverkvegen
– mellom Svenåvegenog
Østgata.Formåletmed reguleringsarbeideter å tilrettelegge for blokkbebyggelsei opp til fire
etasjer+ parkeringskjeller.I nordvestredel av planområdetplanleggesto nye leilighetsbyggmed
til sammenca.25 boenheter.Det tilretteleggesfor fortsatt drift av nærings- og
forretningsvirksomhet.Næringsdeleni Glassverkvegen
22 planleggesbenyttet til
matvareforretning.
I nordvestforeslåsrent boligformål,mensdet langsGlassverkvegen
og i eksisterendenæringsbygg
tillates en kombinasjonav bolig, forretning og kontor.
Områdetligger langselva Moselva/Svenåa,og SkredAShar utarbeidet egenrapport som
omhandlerflomberegning,håndteringav overvannog vurderingav grunnvannsforhold.
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1. SAMFUNNSIKKERHET
OGRISIKO- OGSÅRBARHETSANALYSE
I henholdtil plan- og bygningslovens§ 4-3 skal planmyndighetenpåseat det blir gjennomførten
risiko- og sårbarhetsanalyse
for planområdeti forbindelsemed areal- og samfunnsplanlegging.
Analysenskalvisealle risiko- og sårbarhetsforholdsom knyttes til planområdetog eventuelle
endringersom følger av planeneller tiltak som er hjemlet i den. Formåletmed § 4-3 er å gi et
grunnlagfor å forebyggerisiko for skadeog tap av liv, helse,miljø, viktig infrastruktur og andre
materielle verdier mv. Såledeskan en ved å kartleggesannsynlighetog konsekvenserav uønskede
hendelserprioritere risikoområderog planleggetiltak for å forhindre dem eller redusere
konsekvensenav dem dersomde skulleoppstå.Bakgrunnenfor kravet om risiko- og
sårbarhetsanalyse
retter segspesieltmot å forhindre at det gjennom arealdisponeringenskapes
særligrisiko. I utgangspunktetbør det unngåså bruke arealersom inneholderuønsketrisiko og
sårbarhet.

2. METODE
Risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS
-analyser)er systematiskkartleggingav farer basertpå en
metode for innsamling av data. DenneROS
-analyseer i hovedsakbasertpå en kvalitativ
risikovurderingsom er byggetpå flere undersøkelserog forskjellingkildemateriale.Styrkenved å
benytte en slik kvalitativ metode er at den gir et helhetsbildeav risiko- og sårbarhetsvurderingen
for planen.
Risikouttrykker den fare som uønskedehendelserrepresentererfor mennesker,miljø,
økonomiskeverdier og samfunnsviktigefunksjoner.Risikoer et resultat av sannsynligheten
(frekvensen)for og konsekvenseneav uønskedehendelser. Sårbarheter et uttrykk for et systems
evne til å fungereog oppnå sinemål når systemetutsettes for påkjenninger.For å etablereen
felles systematikksom letter kommunikasjonenog forståelsenmellom de implisertepartene i
planprosessen,har analysen tatt utgangspunkti flere ulike sjekklistersom er fremlagt som
eksemplerav Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap.Sjekklistener et supplementmed
hensyntil ny plan- og bygningslovog utvidet med flere aktuelle hendelsersom kan medføre
virkninger for miljø og samfunn.
I sjekklistener det listet opp flere muligehendelsersom både isolert sett og helhetlig synliggjør
risiko- og sårbarhetmed hensyntil konsekvenserfor og konsekvenserav planen.Forholdsom er
vurdert til ikke å væretilstede kviteresut i egenkolonne.Hendelsersom kan påvirkeplanområdet
kommenteresi egenkolonne.Sannsynlighet,konsekvenserog risiko vurderesetter følgende
kriterier:
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Vurderingav sannsynlighetfor hendelseer delt i:
5.
4.
3.
2.
1.

Sværtsannsynlig/ forholdet kan værekontinuerligtilstede
Meget sannsynlig/ periodevis, lengrevarighet
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller.

Vurderingav konsekvenserav hendelserer delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

Ubetydelig:Ingenperson- eller miljøskader.
Mindre alvorlig/ en vissfare: Få/ småperson- eller miljøskader.
Betydelig/ kritisk
Alvorlig/ farlig: Alvorligperson- eller miljøskader.
Sværtalvorlig/ katastrofalt:Personskadesom medførerdød eller varig mén; mangeskadd;
langvarigeeller varigemiljøskader.

Risikomatrise
Konsekvens:

1.

2.

3.

4.

Ubetydelig

Betydelig/kritisk

Alvorlig/ farlig

5.
Sværtalvorlig/
katastrofalt

15

20

25

5.

5

Mindre
alvorlig/enviss
fare
10

Sværtsannsynlig
/kontinuerlig
4.

4

8

12

16

20

Meget sannsynlig/
periodevis,lengre
varighet
3.

3

6

9

12

15

2.

2

4

6

8

10

Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1.

1

2

3

4

5

Sannsynlighet:

Sannsynlig/flere
enkelttilfeller

Lite sannsynlig/
ingentilfeller

Hendelseri røde felt : Tiltak nødvendig,i utgangspunktetikke akseptabelt,eventuelt endringeri plan.
Hendelseri gule felt : Tiltak må vurderes– eventuelt endringeri plan.
Hendelseri grønnefelt : Ikke signifikantrisiko,men risikoreduserendetiltak kan vurderesom de skal
gjennomføres.
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3. SJEKKLI
STEM EDHENDELSER,KONSEKVEN
SEROG TILTAK
Tenkeligehendelser,risikovurderingog muligetiltak er sammenfatteti sjekklistenunder.
pkt

Hendelse/Situasjon

Tilstede

Sannsynlig.

Konse Risiko
kvens

Kommentar/tiltak

Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan planenmedførerisiko for :
1. Snø- eller steinskred?

Nei

2. Farefor utglidning(er
området geoteknisk
ustabilt)?

Nei

3. Flom/oversvømmelse
i
grunn?

Ja

2

3

6

4. Flomi elv/bekk,herunder
lukket bekk?

Ja/

2

3

6

5. Avrenningtil bekker

Ja

1

3

3

6. Er det radon i grunnen?

Antatt
noe.

1

2

2

Helningpå terreng tilsier ikke
skredfare.
Jf.NVEAtlas: ingenkjent
erosjons-risiko. NGU
Løsmassedatabase
viser
elveavsetning
. Det er ikke kjent
problemermed stabilitet i
grunnforhold. Elvekanthar ikke
spor etter erosjon.
Godt drenerendemasser, men
høy grunnvannstandog mulighet
for vanninnsigtil 1-1,5 m under
bakkenivå.Må hensyntasi
prosjektering.Normal mengde
med overflatevanni området.
Ingen kritisk fare for
oversvømmelser.
Rapportfra SkredASviser at
beregnetflomnivå ved 200årsflomi både Randsfjordenog
Moselva/Svenåaer under
terrengnivåi planområdet.Det
er anbefalt anleggelseav flomvei
i retning sør/nord gjennom
planområdetfor å sikre
bebyggelsen.
Risikoenfor uønsketavrenning
til bekk eller gate er vurdert som
liten, forutsatt sikring av
byggegropi anleggsperioden.
Det er anbefaltå håndterealt
overvannlokalt ved å fordele det
mot grøntområdei nord.
Tekniskforskrift stiller krav til
radonsikring/sperresom i de
fleste tilfeller sikrer boliger mot
for høyenivåer. Sporfilmkan
leggesut.

7. Annet?(Angi)
Vær,vindeksponering. Er området
8. Vindutsatt
9. Nedbørutsatt
(ekstremnedbør)

Nei
Ja

Store nedbørsmengde
r kan føre
til oversvømmelseav kjeller og
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materielle skader(biler og
tekniskutstyr).
10. Kuldegrop

Nei

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skadepå:
11. Sårbarflora/fauna/fisk/dyr

Nei

12. Verneområder

Nei

13. Vassdragsområder

Nei

14. Kulturminner(automatisk
freda kulturminner).

Nei

15. Kulturmiljø

Nei

16. Naturressurser,skog

Nei

17. Naturressurserfor øvrig

Nei

Ikke kjent

Planenforutsetter ikke
inngrep/omleggingav vassdrag.
Ikke kjent. Det mesteav
planområdetkan kategoriseres
som bebygd.
Eksisterendebygger ikke
vurdert som bevaringsverdige.

Infrastruktur Strategiske områderog funksjoner.Kanplanen/tiltaket få konsekvenserfor:
18. Vei,bru, bane,knutepunkt
(terminal, stasjon)
19. Sykehus/-hjem, kirke
20. Brann/politi/sivilforsvar
21. Kraftforsyning
22. IKT-installasjoner
23. Vannforsyning(1000m3)
24. Drikkevannskilder
25. Tilfluktsrom
26. Områdefor idrett/lek
27. Park,rekreasjonsområder
28. Vannområderfor friluftsliv

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei.

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelser,som kan inntreffe på nærliggendetransportårer, utgjøre en risiko for
området:
29. Hendelserpå veg

Ja

30. Hendelserpå jernbane?
31. Hendelserpå vann/elv

Nei
Nei

1

Dersomdet går høyspentlinjer ved/gjennomområdet:
32. Påvirkesområdet av
magnetiskfelt fra el-.linjer?
33. Er det spesiellklatrefare i
forbindelsemed master?

Nei
Nei

4

4

Trafikkulykkei Glassverkvegen
(kollisjoneller annenuforutsett
hendelse)vil kunne ha alvorlig
konsekvensfor fotgjengere.
Sannsynligheten
er sværtliten.
Avstandtil jernbaneer ca. 80 m.
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Er det - innenfor området - spesiellefarer forbundet med bruk av transportnett for gående,syklendeog
kjørende
34. Til forretning, serviceanlegg,
skole,barnehage?

Ja

35. Til alpinanlegg/anleggfor
friluftsformål?
36. Til ski-/turløyper?

Nei

37. Til busstopp/kollektive
forbindelser?

Nei

1

4

4

Trafikkenpå Glassverkvegen/E16
kan tidvis opplevessom stor. Det
er tydelig merket fotgjengerfelt
ved planområdet.Når E16legges
om er trafikkmengdenberegnet
til å bli halvert, og i tillegg skal
det etableresmiljøgateog
fartsgrensensenkestil 40 km/t.
Det vil likevel alltid væreen viss
risiko forbundet med å bevege
segi trafikken, og ulykkerkan
ikke utelukkes.Omleggingav
trafikk internt til o_V12gir
tryggeresituasjoninternt i
planområdet.

Nei

Brannberedskap:
38. Omfatter området spesielt
farlige anlegg?
39. Har området utilstrekkelig
brannvannforsyning(mengde
og trykk)?
40. Har området bare én mulig
atkomstrutefor brannbil?

Nei
Nei

Nei

Fleresider og gater kan
benyttes.Om nødvendigkan
t ilgangfra Østvegenogsåvære
mulig.

Forurensingskilder.Berøresplanområdetav:
41.
42.
43.
44.

Akutt forurensing
Permanentforurensing
Støvog støy,industri
Støvog støy fra trafikk

Nei
Nei
Nei
Ja

2

2

4

Vegtrafikkstøyfra langs
Glassverkvegen
i dagens
situasjoner beregneti
forbindelsemed E16-prosjektet.
Støysonekart viserrød sone
langseksisterendefasader mot
Glassverkvegen
. Her vil krav til
støytiltak slå inn ved nybygg.Det
er gul soneinn til uteområdeved
nybygg.Her anbefalesdet å
vurderebehovfor støyskjerming
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av uteoppholdsområderpå
stedet.
45. Støvog støy fra andre kilder

Nei

46. Forurensetgrunn

Nei

47. Forurensingi sjø/vassdrag

Nei

48. Risikofyltindustri (kjemi /
eksplosiverog lignende)
49. Avfallsbehandlingsanlegg

Nei

50. Oljekatastrofeområde

Nei

Nei

Tidligerebruk Er området påvirket/forurensetfra tidligere virksomheter:
51. Gruver;åpne sjakter,
steintipper etc.?
52. Militære anlegg;f jellanlegg,
piggtrådsperringeretc.?
53. Industrivirksomhet,herunder
avfallsdeponering?
54. Annet?(Angi)

Nei
Nei
Nei

Ulovlig virksomhet
55. Sabotasjeog terrorhandlinger: Nei
56. Er tiltaket i segselvet
Nei
sabotasjemål?
57. Finnesdet potensiellesaboNei
tasje-/terrormål i nærheten?

OMGIVELSEN
E
Kan planen medføre risiko (for omgivelsen)m.h.t:
58. Farefor akutt forurensing?

Nei

59. Forurensningav grunn eller
vassdrag
?

Nei

Transportog trafikksikkerhet.Er det risiko for :
60. Ulykkemed farlig gods?

Ja

1

5

5

Det vil alltid væretil stedeen
vissrisiko for slikeulykkerpå
gjennomfartsveger.
Sannsynligheten
i dette
området,med lav fart, vurderes
som liten. Konsekvensen
kan bli
sværtalvorlig,avhengigav
forløp.
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61. Kanvær/føre begrense
tilgjengelighetentil området?
62. Er det risiko for ulykkei av/påkjørsler?

Nei
Ja

1

4

4

63. Er det risiko for ulykkemed
gående/syklende
?

Ja

1

4

4

Eksisterendeavkjørsel til
Svenåvegener regulert med
frisiktlinjer, og utformes etter
vegvesenetskrav. Nødvendig
oppmerkingog frisikt forutsettes
etablert.
Fortauvil fortsatt f å noe
kryssendetrafikk til
Glassverkvegen
16 og 18. Det er
en vissfare for ulykke,men det
er sværtlite sannsynlig.

Andre risikoposter i omgivelsene
64. Er det regulertevannmagasineri nærheten,med
spesiellfare for usikkeris?
65. Er det regulertevassdragi
nærheten,som kan føre til
varierendevannstandi
elveløp?
66. Finnesdet naturlige
terrengformasjonersom
utgjør spesiellfare (stup etc.)?
67. Annet?(Angi)

Nei

Nei

Randsfjordener regulert. Liten
sannsynlighetfor hendelseder
som påvirkervannstandi
Svenåa.

Nei

Spesielleforhold ved utbygging/gjennomføring

68. Trafikkulykkeved
anleggsgjennomføring

Ja/Ne
i

69. Uhell som kan påvirke
jernbanen
70. Undergrunnsledning/
-kabler

Nei

71. Støvog støy fra trafikk

Nei

Nei

1

4

4

Det må forutsettes forsvarlig
merkingog sikringav
anleggsområdet.Ulykkekan skje
ved sværtuheldige
omstendigheteri forbindelse
med all anleggsvirksomhet.
Spesielletiltak må vurderesfør
anleggsoppstart.

Kabelpåvisningforutsettes før
anleggsstart.
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4. KONKLUSJON:
Glassverkvegen
har relativt stor trafikk i dag (ÅDT9800),men mengdener beregnettil å bli
halvert når ny E16står klar. Samtidig skalfartsgrensensenkes. Bådei nåværendesituasjonog i
framtida vil det væregodt merket fotgjengerfelt ved planområdet. Trafikkeninn og ut
Svenåvegenblir relativt beskjeden,ettersom kundeparkeringtil forretning i Glassverkvegen
22
vil værepå sørsidenav vegen.Flomfareer utredet, og planområdetligger så vidt høyereenn
beregnethøyesteflomnivå langsMoselva/Svenåa.Flomrapportenanbefalertiltak som er
innarbeideti reguleringsbestemmelsene.
Ut fra sammenhengenmellom sannsynlighetog
konsekvenskan det konkluderes med at det er liten eller moderat risiko knyttet til de aktuelle
hendelsene som er vurdert ved gjennomgangenav sjekklista. Risikonivåeter sværtlavt (grønn
rubrikk i matrisen)for to av syvhendelser, menshendelseri forbindelsemed flom og
trafikkulykker havneri gul rubrikk. Konsekvensen
av en trafikkulykkekan værealvorlig/kritisk,
men er vurdert til å værelite sannsynlig.Risikonivåettilsier at det ikke er nødvendigmed tiltak
utover de som er forutsatt i planen.Dette følger av at det er lite til mindre sannsynligat
hendelsene vil inntreffe.
Konsekvens:

1.
2.
Ubetydelig Mindre
alvorlig/
en viss
Sannsynlighet:
fare
5. Svært
sannsynlig
/kontinuerlig

3.
Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller

44

3, 4

1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

9

5

29, 34, 62, 63,
68

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

