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1 BAKGRUNN
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-1 bokstav h) at all
planlegging skal «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for blant annet tap av liv, skade på helse,
miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv».
Videre følger det det av pbl. § 4-3 at det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle
arealplaner. Det skal utføres ROS-analyse for alle plannivåer. Ved forslag til reguleringsplaner skal ROS-analysen
bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig samtidig som den skal legge til rette for ny kunnskap.
Dette innebærer at ROS-analysen til detaljreguleringsplanforslag skal følge opp ROS-analysen fra
kommuneplanens arealdel og eventuelle områdereguleringsplaner.
ROS-analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold som vil være av betydning for områdets egnethet som
utbyggingsformål. Fravær av ROS-analyse kan gi grunnlag for innsigelse fra Fylkesmannen.

2 METODE
Metoden som er anvendt for ROS-analysen er basert på temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging - metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen»
(2017). Metoden er tilpasset kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter, og legger til rette for å se
utfordringer i sammenheng og bidrar til en helhetlig sammenstilling av vurderingene.
Mål for planlegging er at utbyggingen ikke skal:
• medføre uønskede konsekvenser for samfunnet
• utfordre den enkeltes trygghet og eiendom
På bakgrunn av dette beskrives samfunnsverdier og konsekvenstyper som utgangspunkt for vurderingen i ROSanalysen.
I forarbeidene til plan- og bygningsloven viser «trygghet» til det å vurdere befolkningens trygghet og
samfunnets evne til å fungere teknisk m.m. I veilederen knyttes trygghet til konsekvenstypen stabilitet.
Konsekvenstypen «materielle verdier» viser til samfunnsverdien «eiendom».
Samfunnsverdier
Konsekvens
Liv og helse
Liv og helse
Trygghet
Stabilitet
Eiendom
Materielle verdier
Figur 1: samfunnsverdier og konsekvenstyper (DSB, 2017)
ROS-analysen er tilpasset planforslagets størrelse og omfang, og 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
Til forskjell fra den metoden som tidligere er brukt, berører ikke den nye veilederen natur- og kulturverdier.
Dette er på bakgrunn av at disse anses som sikret gjennom kulturminneloven og naturmangfoldloven.
Konsekvenser som akutt forurensning eller utslipp fra farlig industri bør imidlertid inkluderes i ROS-analysen.
Vurderingen må da gjøres på bakgrunn av konsekvenstypene i figur 1.
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2.1 Trinn i ROS-analysen
Beskrive planområdet og utbyggingsformålet
Identifisere mulige uønskede hendelser

Vurdere risiko og sårbarhet
Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
Sammenstilling av ROS-analysen
Figur 2: Trinnene i ROS-analysen

Trinn 1: Beskrive planområdet og utbyggingsformålet
Her beskrives planområdet og omkringliggende områder samt hensikten med planen. Beskrivelsen skal belyse
dagens situasjon og hvordan utbyggingen vil endre området, og dermed danne et grunnlag for identifiseringen
av mulige uønskede hendelser i trinn 2.
Trinn 2: Identifisere mulige uønskede hendelser
De uønskede hendelsene av utbyggingen identifiseres gjennom en sjekkliste. Sjekklisten lister opp flere mulige
hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og
av planen.
Trinn 3: Vurdere risiko og sårbarhet
I vurderingen av risiko og sårbarhet gjøres det en risikovurdering av hver av de uønskede hendelsene. De
uønskede hendelsene blir vurdert med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet,
konsekvenser og usikkerhet.
Årsaken til hendelsene er kartlagt i trinn 2, deretter gjøres vurderingen ut fra hvor sannsynlig det er at
hendelsen vil inntreffe, hvilke konsekvenser hendelsen vil få for liv og helse, stabilitet og materielle verdier
dersom den inntreffer samt usikkerheten til konsekvensvurderingen av om og eventuelt når hendelsen vil
inntreffe. Sårbarhetsvurderingen innebærer en vurdering av tiltaket, eventuelle eksisterende barrierer og
eventuelle følgehendelser. Vurderingen av sårbarheten skal også belyse motstandsevnen til utbyggingen,
samfunnsfunksjoner og eventuelle barrierer på eller ved planområdet.

Figur 3: Diagrammet viser innholdet i en ROS-vurdering av et planområde. Hva som påvirker sannsynligheten for en uønsket
hendelse, hva som påvirker konsekvensene i tillegg til sannsynlighet og konsekvenser av sårbarheten. I tillegg er det knyttet
usikkerhet til både om hendelsen vil inntreffe og hva de eventuelle konsekvensene vil bli (DSB, 2017).
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Trinn 4: Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
I trinn 4 skal tiltak identifiseres for å redusere risiko og sårbarheten. Hva slags tiltak må gjøres for å redusere
risikoen og sårbarheten til området dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe? Vurderingen gjøres på
bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn 3, både nye tiltak eller forbedringer av eksisterende
barrierer. Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet kan være nye tiltak, forbedringer av eksisterende barrierer
eller tiltak for å etablere ny kunnskap.
Trinn 5: Sammenstilling av analysen
I trinn 5 skal analysen og hvordan den påvirker planforslaget beskrives. Det skal lages en sammenstilling av
hvilke risikoer og sårbarheter må det tas hensyn til for at området er egnet til utbygging. I tillegg skal det
redegjøres for hvilke planverktøy som er aktuelle å ta i bruk for å redusere risikoen og sårbarheten og således
sikre at samfunnssikkerheten er ivaretatt i planforslaget.

2.2 Kilder for innhenting av informasjon
Ved utarbeidelse av ROS-analyse for detaljreguleringsplan 487 Nylende Park er følgende kilder benyttet:
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Veileder samfunnssikkerhet i kommunens
planlegging - metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017
• Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sist endret 03.12.2018
• Ødegårdslia, detaljreguleringsplan REG313, vedtatt 19.12.1977
• Nylende, detaljreguleringsplan REG346, vedtatt 23.03.1987
• Nylende/Ødegårdslia, detaljreguleringsplan REG366, vedtatt 01.07.1999
• Omsorgsboliger Gaupeveien, detaljreguleringsplan REG475, vedtatt 28.02.2020
• Norges vassdrags- og energidirektorat, nve.no
• Norges geologiske undersøkelse, geo.ngu.no
• Norsk klimaservicesenter: Klimaprofil Oslo og Akershus
• Støyvarselkart, Statens vegvesen
• Lover, forskrifter med retningslinjer veiledere
• Ingenia AS, Nylende Park - Energi, luftkvalitet og lokalklima, Rapport RIV-01, datert 31.01.2022
• Ingenia AS, Nylende Park – Rapport RIVA – 01, datert 02.03.2022
• Miljøfaglig Utredning AS, Nylende Park - Kartlegging av naturmangfold, Notat N48, datert 29.11.2021
• Løvlien Georåd AS, Nylende Park - Områdestabilitet, 21478 Notat RIG01, datert 22.10.21
• ApiAku Lars Oftedahl, Nylende Park - Notat støy, datert 02.02.2022
• Rambøll Norge AS, Nylende Park – Trafikkanalyse, datert 31.01.2022
• Romfarer arkitekter AS, Studie av siktforhold fra Sløssåsen, datert 14.02.2022
Analysen er basert på områdeavgrensning i foreliggende forslag til reguleringsplan. I risikovurderingene er
det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
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3 BESKRIVELSE AV OMRÅDET
Planområdet Nylende Park ligger ca. 2,5 km nordvest for Ytre Enebakk sentrum, ved vannet Våg. Området er
angitt som eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel for perioden 2015-2027. Planforslaget
innebærer detaljregulering med hoved-reguleringsformål boligbebyggelse. For å ivareta trafikksikkerheten for
ny boligbebyggelse i Nylende Park vil det også bli gjort en revisjon av veireguleringen for Nylendeveien som går
fra fylkesvei 155 til Nylende Park. Planområdet omfatter til sammen 28 daa.

Reguleringsforslaget skal legge til rette for utbygging av boliger i form av småhus og et boligkompleks i 2 til 4
etasjer med parkeringskjeller.
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3.1 Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger i et mindre dalsøkk omgitt av skogsarealer. Dalen strekker seg i nord-sør-retning og grenser
til Østmarka i nord. Dalsenkningen består av en stor, parkmessig opparbeidet gresslette med et lite,
oppdemmet tjern i nordenden. Langs vestre og østre kant er sletten omkranset av forholdsvis bratt terreng
med høydeforskjeller mellom ca. 10 og 20 m. Mot nordøst stiger terrenget noe slakere. Det ligger mye berg i
dagen i område rundt sletta. Sør for planområde ligger vannet Våg. Det renner en bekk fra Østmarka gjennom
planområdet og ned til Våg. Bekken ligger i rør. Området har dårlig infiltrasjonsevne på grunn av
massesammensetning.

Planområdet omfatter noe frittliggende bebyggelse i form av små trehytter og en- til toetasjes bolighus av tre
med saltak. Infrastruktur inkl. vann og avløp er fra slutten av 1980-tallet.
Planområdet har med sitt store friareal i skogpreget omgivelse stor rekreasjonsverdi.

3.2 Tilgrensende/omkringliggende områder
Planområdet er omgitt av blandingsskog og ellers variert bebyggelse bestående av kontorbygg, barnehage og
boliger.
eksisterende bebyggelse
Røyskattveien 25

Østmarka grenser direkte opp mot planområdet i nord og nordøst. Sørøst for området, ca. 20 meter over
dalbunnen, ligger et stort konferansebygg i 3 etasjer og vest for området ligger boligområde Nylende som er
preget av relativ store eneboliger. Sør for planområdet ligger tomten til Nylendeveien 12 som omfatter
boligbygg med små leiligheter og det ligger en barnehage samt flere eneboliger nedover langs Nylendeveien
mot fylkesvei 166.
Planområdet ligger nær et automatisk fredet kulturminne, bygdeborgen Sløssåsen. Sløssåsen består av en
markant kolle vest for planområdet. Bygdeborgens høysete punkt ligger på ca. kote +163 og ligger dermed ca.
27 meter høyere enn dalbunnen i planområdet.
eksisterende bebyggelse
Sløssåsveien 24

eksisterende bebyggelse
Nylendeveien 11

snittlinje

silhuett bebyggelse Sløssåsveien
standpunkt fotomontasje
fra Sløssåsen

nærlekeplass

ny bebyggelse

bekkeløp

gangvei
terreng foran bebyggelse

ny bebyggelse
atkomstbalkonger

ny bebyggelse

parkeringsgarasje

Snitt Sløssåsen - B1 - B3 - B4
Kontroll prosjekt:

Prosjekt:

Nylende Park

Sign.:

Kontroll:

Tiltakshaver:

Borthen gruppen as
--

Prosjekterende:

Romfarer arkitekter
St. Olavsgate 24
0166 Oslo
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3.3 Hensikten med planen/utbyggingsformålet
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av et boligområde med 64 nye boenheter fordelt på 10
eneboliger, 3 rekkehus, 5 firemannsboliger og 32 leiligheter i boligkompleks. Det forutsetter at fritidsboligene
på eiendom 90/679 rives, mens 3 av eneboligene er planlagt beholdt.
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLA
Revisjon

Planen legger til rette for bevaring av grøntområdet i dalbunnen og åpning av bekken gjennom hele
planområdet.

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalg fo
Offentlig ettersyn fra xx.xx.202x til xx.
2. gangs behandling i det faste utvalg fo
Offentlig ettersyn fra xx.xx.202x til xx.
1. gangs behandling i det faste utvalg fo
Offentlig ettersyn fra 13.08.2021 til 24.
PLANEN ER UTARBEIDET AV: Rom

Nylendeveien omreguleres til større bredde og forlengelse av eksisterende fortau samt trafikksikker
parkeringsløsning for barnehagen i Nylendeveien 8.
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3.4 Risiko- og sårbarhetsforhold identifisert i ROS-analyse fra kommuneplanens
arealdel og i ROS-analyser til nærliggende planer
3.4.1. Kommunens arealdel

Området er per i dag uregulert. Kommuneplanen har ikke avdekket noen risiko- og sårbarhetsforhold i
planområdet.
3.4.2 Reguleringsplan Kvernstua, REG 457
ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder for ROSanalyse i planleggingen (2017).
Innenfor planområdet er det kun identifisert tre hendelser som havner i gul sone og ingen i rød.
Hendelsene som havner i gul sone er av materielle verdier knyttet til «urban flom og overvann»,
materielle verdier knyttet til «flom i vassdrag» samt alle verdier knyttet til innlekk av vann i
kommunens avløpsnett utenfor planområdet.

3.5 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger
Områdestabilitet i planområde er vurdert av Løvlien Georåd i geoteknisk notat RIG01, vedlegg V-04.
- Tomten ligger ikke i et aktsomhetsområde for flom. Ytterligere risiko for flom er ikke vurdert.
- Det er ikke risiko for stormflo eller større skred i bratt terreng. Risiko for steinsprang og utglidning av
berg må vurderes nærmere i forbindelse med detaljprosjektering.
- Områdestabiliteten er vurdert i henhold til TEK17 § 7-3, plan- og bygningsloven § 28-1 og NVEs
veileder 1/2019 [1] og anses som tilfredsstillende.
- Det må påregnes geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering for søknad om
igangsettingstillatelse.

4 IDENTIFISERING AV MULIGE UØNSKEDE HENDELSER OG
KONSEKVENSER
Risiko- og sårbarhetsforhold legges til grunn for å identifisere mulige uønskede hendelser og konsekvenser.
Mulige uønskede hendelser er gruppert inn i natur- og miljøforhold og menneskeskapte forhold, disse er
vurdert og identifisert gjennom en sjekkliste samt gjennom et analyseskjema for hver enkelt uønsked hendelse.
I ROS-analysen til reguleringsplanforslag legges det til grunn at absolutte sikkerhetskrav skal ivaretas direkte i
planforslaget. Disse skal dermed ikke legges til grunn for identifisering av uønskede hendelser. Det er når det er
usikkerhet om sikkerhetskravene, f.eks. i TEK 17, er i varetatt, som utløser krav om kartlegging av uønskede
hendelser.

4.1 Sjekkliste med aktuelle hendelser
Aktuelle hendelser som vurderes er identifisert gjennom en sjekkliste. Sjekklisten lister opp flere mulige
hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og
av planen:
Hendelse/Situasjon

Mulig
uønsket
hendelse

NATUR- OG MILJØFORHOLD
Skred (kvikkleire, jord, stein, snø) inkludert
sekundærvirkninger

PlanID 487

X

Ingen
uønsket
hendelse/
ikke aktuelt
for
planområdet

Vurdering av hendelsen gitt i
kommentar eller i analyseskjema

Planområdet ligger ikke i et
aktsomhetsområde for jord- og
flomskred eller snøras. Det er ikke risiko
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Side

9

for stormflo eller større skred i bratt
terreng.
Ifølge løsmassekart fra NGU ventes det
tykk havavsetning langs sletten. Basert
på terrengkriterier er området innenfor
aktsomhetsområder for kvikkleireskred,
men det er kartlagt mye berg i dagen og
det konkluderes med at det ikke er
mulige løsneområder for kvikkleireskred
i tiltaksområdet. Kfr. rapport 2147 Notat
RIG01, områdestabilitet.
Risiko for steinsprang og utglidning av
berg på vei/bebyggelse er behandlet i
ANALYSESKJEMA nr.01
Erosjon

Planforslaget tilrettelegger for åpning av
bekken. I forbindelse med høy
vannstand kan erosjon i bekkeløpet
forekomme, men dette vil ikke påvirke
stabiliteten av massene, da det ikke er
mulig løsneområder for kvikkleireskred i
tiltaksområde. Kfr. rapport 2147 Notat
RIG01, områdestabilitet.

X

Urban flom/overvann

Planområde er sårbart for overvann.
Grunnens infiltrasjonsevne regnes som
lite egnet og det er registrert
flomproblematikk ved barnehagen
Nylendeveien 8. Økt nedbørsmengde og
fortetting av området vil kunne øke
faren for overvannsflom ytterligere.
ANALYSESKJEMA nr.02

X

Flom i sjø/vassdrag

Planområdet ligger ikke i et
aktsomhetsområde for flom.
Planområdets sårbarhet for overvann er
behandlet sammen med urban flom.
ANALYSESKJEMA nr.02
Risiko for drukningsulykke i bekken eller
dammen er behandlet i
ANALYSESKJEMA nr.03

X

Sterk vind/vindutsatt
X

Frost/tele/sprengkulde
X

PlanID 487

Det finnes ingen representative vinddata
for området, men planområdet ligger i
en nedsenkning i terrenget og er
dermed ikke spesielt utsatt for sterk
vind. Vindforhold i planområdet er
kvalitativt vurdert, se Energi rapport,
vedlegg V-02.
Fremtidig prognose: gjennomsnittlig
årstemperatur i Oslo og Akershus er
forventet å øke med cirka 4,5 °C vinter
og vår. Kfr. Klimaprofil Oslo og
Akershus.
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Side 10
Det forventes ikke at
frost/tele/sprengkulde skal ha noe
spesiell påvirkning på planområde.
Snø/is

Forventete årlige snømengder tilsier
ikke risiko for uønskete hendelser
grunnet for store snømengder.
Islagt dam medfører risiko.
ANALYSESKJEMA nr.03

X

Tørke/nedbørsmangel
X

Store
nedbørsmengder/styrtregn/korttidsnedbør

X

Radon
X

Skog- og lyngbrann

X

Annet vær/føre som begrenser
tilgjengelighet til området

«Selv om det forventes en liten økning i
sommernedbør i Oslo og Akershus, vil
snøsmeltingen foregå tidligere og
fordampningen øke både om våren og
sommeren. Dermed er det sannsynlig
at man kan få lengre perioder med liten
vannføring i elvene om sommeren,
lengre perioder med lav
grunnvannstand og større
markvannsunderskudd. Dette medfører
noe økt sannsynlighet for skogbrann
mot slutten av århundret og kan også gi
et økt behov for jordbruksvanning og
utfordringer med vannforsyning.»
Kfr. Klimaprofil Oslo og Akershus
Planområde tilrettelegger ikke for
jordbruk.
Risiko i forbindelse med skogbrann er
behandlet i ANALYSESKJEMA nr.04
Utfordringer med vannforsyning er
behandlet i ANALYSESKJEMA nr.06
Risiko er knyttet til
overvannsproblematikk, se
ANALYSESKJEMA nr.02
NGUs aktsomhetskart for Radon
klassifiserer området som «moderat til
lav forekomst. Forebyggende tiltak mot
radon er nedfelt i krav i TEK17.
Planområdet grenser til skogområde.
ANALYSESKJEMA nr.04

X

MENNESKESKAPTE FORHOLD

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer
Transportnettet (vei, bro, knutepunkt,
blindsoneveier, m.m)

Risiko er knyttet til at det er kun en
adkomstvei inn i planområde.
ANALYSESKJEMA nr.05

X

Forsyning kraft/elektrisitet
X

PlanID 487

Planområdet ligger ikke i nærhet av
høyspent.
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Side 11
Utbygging i planområdet kan medføre
behov for økt kapasitet. Dette vil bli
fulgt opp i detaljprosjektet.
Svikt i fjernvarme eller annen energikilde

Vannforsyning (svikt/forurensning av
drikkevannsforsyning)

X

Drikkevannskilde Børtervanna blir ikke
påvirket av forhold i planområdet.
Svikt av vannforsyning inn i planområdet
kan ha ringvirkninger for området.
ANALYSESKJEMA nr.06

X

Avløpssystemet (svikt eller brudd)

Nye boliger fører til økt belastning på
avløpsnett og renovasjon.
ANALYSESKJEMA nr.07

X

Tele/kommunikasjonstjenester
(sammenbrudd)

X

Nød- og redningstjenester (brann, politi,
ambulanse m.m.)

X

Tjenester som barnehage, skole,
helseinstitusjoner

X

Ivaretakelse av sårbare grupper

Andre samfunnsviktige funksjoner (bortfall
av tjenester, m.m.)

Energikilde er ikke valgt, dette vil bli
fulgt opp i detaljprosjektet

Ingen forhøyet risiko knyttet til
planområdet. Ivaretatt av kommunens
krise- og beredskapsplan.
Ingen forhøyet risiko knyttet til
planområdet. Ivaretatt av kommunens
krise- og beredskapsplan.
Avstand for nødetater:
Politi: avstand 14,5 km
Brannvesen: avstand 2,7 km (4 min)
Ambulanse: 21,5 km
Ingen forhøyet risiko knyttet til
planområdet.
Planforslaget tilrettelegger for 64 nye
boliger, dette vil øke behov for
barnehageplasser noe. Ivaretas av
kommunens strategi for skoleutvikling
og måloppnåelse. Det må påpekes at
strategien er for perioden 2017-2020 og
er per i dag ikke revidert.
Avstander:
Nærmeste barnehager: 100 m / 1,5 km
Nærmeste barneskole: 3,3 km
Nærmeste ungdomsskole: 3,3 km
Døgnåpen legevakt: 13,5 km

X

Ingen forhøyet risiko knyttet til
planområdet. Ivaretatt av kommunens
krise- og beredskapsplan.

X

Ingen forhøyet risiko knyttet til
planområdet. Ivaretatt av kommunens
krise- og beredskapsplan.

Forurensningskilder
GENERELT

PlanID 487

Det er ingen forurensende virksomhet
registret i nærmiljøet. Planen
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tilrettelegger heller ikke for etablering
av forurensende virksomhet.
Virksomheter som håndterer farlige
stoffer, eksplosiver og
storulykkevirksomheter

X

Boligforurensning

X

Landbruksforurensning

X

Akutt forurensning
X

Støv

Det forventes ingen akutt forurensning i
planområde. Avløp fra boliger er
behandlet i analyseskjema nr.07
Byggeperioden vil kunne forårsake støv
som kan påvirke omgivelsene.
ANALYSESKJEMA nr.08

X

Støy

Det er registrert svært lite trafikk i
planområde og planen medfører kun
beskjeden økning. Kfr. notat støy
Nylende Park.
Derimot vil byggeperioden kunne
forårsake støy som kan påvirke
omgivelsene.
ANALYSESKJEMA nr.08

X

Forurenset grunn
X

Forurensning i vassdrag

X

Luftforurensning

X

Andre forurensningskilder

X

Det er ingen mistanke om forurenset
grunn. Reguleringsplan stiller krav til
miljøoppfølgingsprogram.

Transport og trafikksikkerhet
Større trafikkulykke

X

Ulykke i av-/påkjørsler

X

Det er risiko for ulykker i avkjørsler.
ANALYSESKJEMA nr.09

Ulykker med gående/syklende

Risiko er knyttet til krysningspunkter
mellom kjørende og gående/syklende.
ANALYSESKJEMA nr.10

X

Andre ulykkespunkter

Det forventes lav ÅDT og lave
hastigheter i og frem til planområde.

X

Forhold ved utbyggingsformålet
Om utbyggingen medfører nye risiko- og
sårbarhetsforhold i planområdet

PlanID 487

X

Risiko er knyttet til eksisterende dam og
bekkenåpning.
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Side 13
ANALYSESKJEMA nr.03

Forhold til omkringliggende områder
Om det er risiko og sårbarhet i
omkringliggende områder som kan påvirke
utbyggingsformålet og planområdet
Om det er forhold ved utbyggingsformålet
som kan påvirke omkringliggende områder

X

Planområdet ligger tett inntil den
automatisk fredete bygdeborgen
Sløssåsen
ANALYSESKJEMA nr.11

X

Forhold som påvirker hverandre
Om forholdene over påvirker hverandre og
medfører økt risiko og sårbarhet i
planområdet
Naturgitte forhold og effekt av
klimaendringer

X

Ingen flere forhold enn det som er
vurdert over

X

Ingen flere forhold enn det som er
vurdert over

Forhold ved gjennomføringen
Spesielle forhold som må tas hensyn til
X

Risiko er knyttet til bygge- og
anleggsfasen og at det er kun en
adkomstvei inn i planområdet.
ANALYSESKJEMA nr.05

4.2 Vurdering av risiko og sårbarhet i planområdet
I risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede
hendelsene (kap. 4), det vil si en vurdering av sannsynlighet for om hendelsene inntreffer og hvilke
konsekvenser hendelsen vil få. Sårbarhetsvurderingen omfatter en vurdering av utbyggingsformålet, eventuelle
eksisterende barrierer og eventuelle følgehendelser. Sårbarhetsvurderingen skal beskrive motstandsevnen til
utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer. Identifiserte mulige uønskede hendelser og
forslag til tiltak er redegjort for under. Dette sammenstilles også i planbeskrivelsen.

PlanID 487
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Side 14

4.2.1 Analyseskjema «skråning/skjæring»
NR. 01

UØNSKET HENDELSE: Steinsprang,
utglidning av berg, mindre snøras

Steinsprang, utglidning av berg, eller mindre snøras ved skråning/skjæring langs vei og bebyggelse treffer personer eller
biler. Dette gjelder hele område og spesielt på felt B7.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

Skred

FORKLARING

Sikkerhetsklasse K4

Det planlegges etablert flere
boenheter i området, kfr. notat
21478 områdestabilitet, vedlegg V04

ÅRSAKER
Steinsprang og steinskred påvirkes av frost- og rotsprengning, og utløses ofte av økt vanntrykk i sprekksystemer i
forbindelse med intens nedbør. Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil derfor kunne øke hyppigheten også av
disse skredtypene, men hovedsakelig på mindre steinspranghendelser.
Mindre snøras kan utløses i bratt terreng og skjæringer under eller etter store snøfall, sterk vind eller
temperaturstigning.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

eksisterende, stabiliserende grønnstruktur

SÅRBARHETSVURDERING
-

området er ikke utsatt for skred ifølge aktsomhetskart for steinsprang eller snøras, men klimaendringer kan
medfører økt risiko av mindre hendelser i forbindelse med steinsprang, utglidning av berg og mindre snøras.
noe vei og bebyggelse ligger nær bratt terreng, spesielt ved B7
det oppstår nye skjæringer pga. endring av veitrasé og grunnarbeider for ny bebyggelse

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse

For at hendelsen inntreffer må personer eller biler oppholde seg i område der steinsprang eller et mindre snøras pågår.
Tiltaket vil medføre terrenginngrep og et behov for å håndtere skråninger og skjæringer. Siden problematikken er kjent
vurderes sannsynlighet for at en uønsket hendelse vil oppstå lav.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse

PlanID 487

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

x
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Side 15
Stabilitet

x

Materielle verdier

x

Hendelsen påvirker
ikke samfunnskritiske
funksjoner
Økonomisk tap på
eiendom maks. ca. en
million kroner

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan i sjeldne tilfeller føre til tap av liv. Hendelsen har små eller ingen konsekvenser for stabilitet og
materielle verdier.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Høy

-

mangelfulle data om tidligere hendelser
usikre klimafremskrivninger

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

-

risiko for steinsprang og utglidning av berg må vurderes
nærmere i forbindelse med detaljprosjektering, kfr.
goeteknisk rapport
bevaring av mest mulig eksisterende terreng og
beplantning
evt. nyplanting av trær og busker

-

rekkverk ved høy skjæring

-

PlanID 487

planbestemmelse §4.6
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Side 16

4.2.2 Analyseskjema «overvann»
NR. 02

UØNSKET HENDELSE:
Overvannsflom

Planområde ligger i en dalsenkning. Store mengder regn fører til overvannsflom på overvannsnettet. Store mengder
vann øker vannmengden i eksisterende vannveier. Vann renner ned mot boliger, både innenfor planområde og
nedstrøms, og flommer over kjellere. Overvannsflom utløser overflateskred i bratte partier langs vannveiene på grunn
av erosjon og tette innløpet til bekk i rør.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

Flom/Stormflo

F2

FORKLARING
F2: boligbebyggelse

ÅRSAKER
Sterk og langvarig nedbør.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

området har ikke særlig skredutsatte partier
vegetasjon

SÅRBARHETSVURDERING
-

området rundt bekkene er avsatt til lek og grøntområde og vil ikke være spesielt sårbart for overvann
boliger utenfor planområdet er sårbare for avrenning fra planområdet

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV

x
-

FORKLARING
se begrunnelse

dårlig infiltrasjonsevne av grunnen
erfaring fra tidligere hendelser med både overvann og påfølgende oversvømmelser på eiendommer nedstrøms,
utenfor planområde

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse

SMÅ

IKKE
RELEVANT

x

Stabilitet

x

Materielle verdier

x

FORKLARING
Ut fra antall:
Det forventes ingen
alvorlige personskader
Atkomstvei kan bli
midlertidig blokkert
Økonomisk tap på
eiendom kun maks. ca.
NOK 1 million

Samlet begrunnelse av konsekvens:

PlanID 487
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Side 17
Hendelsen kan føre til noe skade på eiendom. Overvannsflom kan føre til blokkert atkomstvei inn i boligområde ved B7,
men det er mulig å bruke alternativt atkomst via felles vei B1 og gang og sykkelvei over friområde til vendehammer.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Lav

-

tidligere erfaringer
kartlegging av grunn/områdestabilitet, overvann og
flomveier

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

detaljert plan for overvannshåndtering
rekkefølgebestemmelser
sikring av trygg flomvei / åpning av bekken

PlanID 487

-

reguleringsbestemmelser §4.2, §4.3, §4.4, §4.9,
§8.2, §9.1.1 og §9.2.6
plankart – hensynssone flomvei
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Side 18

4.2.3 Analyseskjema «bekk og dam»
NR. 03

UØNSKET HENDELSE:
Drukningsulykke

Fall i vannet fra kanten av dam eller bekk.
Tynn is på dammen fører til at personer, særlig barn, går gjennom isen.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Eksisterende dam i planområdet beholdes og bekken åpnes. Risiko for fall ut i vannet er til stede, særlig i forbindelse
med lekende barn.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

Gjerdet og vegetasjon begrenser tilgang til dam
bekken ligger i rør

SÅRBARHETSVURDERING
-

åpning av bekken medfører risiko for drukning av barn som skulle falle uti
dam i planområdet medfører risiko for drukning av personer som skulle falle uti, særlig er dette risikabelt ved islagt
dam med tynt dekke.

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse

Området vil være kjent for de fleste av brukere og barn vil være under oppsyn av voksne.
DAM:
Det er ikke planlagt tiltak nær vannkanten som tilrettelegger for aktiviteter i og langs dammen.
BEKK:
Deler av bekken gjøres mer tilgjengelige og tilrettelegges for lek og opphold. Ved disse stedene vil det være grunt og
lett å vasse eller krysse bekken.
Det vurderes som mindre sannsynlig at det vil skje en drukningsulykke.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse

Stabilitet

PlanID 487

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING
Ut fra antall:
Hendelsen kan i verste
fall få konsekvenser
for liv og helse

x

x
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Side 19
x

Materielle verdier

Vil ikke påvirke
materielle verdier på
eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan føre til dødsulykke, men har ingen konsekvenser for stabilitet og materielle verdier.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Lav

Ingen

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

DAM:
- det tilrettelegges ikke for aktiviteter i og langs dammen
- det etableres en sti rundt vannet og det brukes
vegetasjon eller andre tiltak slik at barn ikke kommer lett
til vann
BEKK:
- bekken utføres grunt der den er tilgjengelig for lek og
opphold

-

-

plankart, hensynssone dam og flomvei
tiltak er sikret gjennom bestemmelser i TEK 17
rekkefølgebestemmelser §9.2.7

rekkefølgebestemmelse

PlanID 487
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Side 20

4.2.4 Analyseskjema «skogbrann»
NR. 04

UØNSKET HENDELSE: Boligbrann
som følge av skogbrann

Skogbrann smitter over på bebyggelse som ligger nær stort skogareal, B1 og B4.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Lynnedslag eller uforsvarlig bruk av ild kan forårsake skogbrann som på grunn av vind vil kunne smitte over på
bebyggelse.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

gode utrykningsrutiner og kort avstand til Enebakk brannstasjon, ca. 2,7 km (ca. 4 min)
bålforbud fra 15. april til 15. september

SÅRBARHETSVURDERING
-

markvannsunderskudd pga. tørke øker fare for skogbrann
skogbrann kombinert med vind medfører risiko for brannsmitte fra skog til bebyggelse

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse

Området er ikke spesielt utsatt for skogbrann utenfor tørketider. Skogbrann må inntreffe samtidig som vind fra nordøst.

KONSEKVENSVURDERING
Se DSBs veileder
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse

Konsekvenskategorier
HØY

MIDDELS

IKKE
RELEVANT

FORKLARING
Ut fra antall:
Hendelsen kan i verste
fall få konsekvenser
for liv og helse.

x

Stabilitet

Materielle verdier

SMÅ

x

x

Ingen
samfunnskritiske
funksjoner vil bli
berørt av hendelsen.
Hendelsen vil
medfører skade på
eiendom/bebyggelse.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Hendelsen kan få alvorlige konsekvenser for eiendom og i verste fall føre til tap av mange liv.

PlanID 487

ROS-analyse for detaljreguleringsplan for Nylende Park

Side 20 av 38

Side 21
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Middels

-

avhengigheter mellom klima og vær
ansvarlighet/lydighet i befolkningen

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

avstand mellom skoggrense og bebyggelse
rekkefølgebestemmelse

PlanID 487

plankart
rekkefølgebestemmelse §9.2.5

ROS-analyse for detaljreguleringsplan for Nylende Park

Side 21 av 38

Side 22

4.2.5 Analyseskjema «infrastruktur vei»
NR. 05

UØNSKET HENDELSE: Blokkert
atkomstvei

Svikt i fremkommelighet til planområde rammer hele infrastrukturen og går ut over trafikk til og fra boliger. Dette
sammenfaller med en ulykke i planområde.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK
17)

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Nylendevei er eneste atkomstvei til planområde. En trafikkulykke med stort kjøretøy/lastebil kan skje midt i krysset
Nylendevei/fylkesvei Fv155 eller et tre kan velte over hele veibanen Nylendevei, f.eks. ved uvær. Samtidig kan det skje
en ulykke, brann eller en annen hendelse i planområde som krever hjelp fra nødetater som brannvesen, ambulanse
eller politi.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

få store trær langs Nylendeveien
lav hastighet på Nylendevei
svart kort responstid for brannvesenet som kan rydde veibanen

SÅRBARHETSVURDERING
-

kun en kjørevei som atkomstvei medfører at planområdet er sårbart dersom blokkert vei sammenfaller med annen
sykdom i planområde som brann eller sykdom

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse

Sannsynligheten for at en ulykke blokkerer veien over lengere tid og på en måte som hindrer fremkommelighet for
utrykningskjøretøy er lav grunnet lave hastigheter, veibredde og kort responstid for brannvesenet. Sannsynligheten for
at blokkert vei og behov for utrykning inntreffer samtidig er enda mindre.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTY
PER
Liv og helse

Stabilitet

PlanID 487

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

x

x

ROS-analyse for detaljreguleringsplan for Nylende Park

FORKLARING
Ut fra antall:
Hendelsen kan
medfører fare for
liv og helse
Svikt i
fremkommelighet,
men begrenset tid

Side 22 av 38

Side 23
Materielle
verdier

Hendelsen kan
medføre alvorlig
skade på eiendom
/ bebyggelse ved
f.eks. brann

x

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan føre til dødsfall, alvorlig tap av materielle verdier og svikt i kritiske samfunnsfunksjoner.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Middels

Det er vanskelig å forutse sannsynligheten for at flere
hendelser skjer samtidig.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

-

Nylendevei oppgraderes blant annet med bedre
bredde.
gang og sykkelvei forlenges og kan evt. brukes som
alternativ kjørerute i nødsituasjon.
rekkefølgebestemmelser

PlanID 487

plankart
planbestemmelser §6 og §9.2.2
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Side 23 av 38

Side 24

4.2.6 Analyseskjema «vannforsyning»
NR. 06

UØNSKET HENDELSE: Svikt i
vannforsyningsledning

Svikt av vannforsyning til planområde fører til mangel på slukningsvann, samtidig oppstår brann i boligbebyggelsen.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Graving, sprenging, frost eller gamle rør kan forårsake brudd i vannledning inn i planområde. Dette kan føre til mangel
på slukningsvann ved samtidig brann i bolig.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

SÅRBARHETSVURDERING
-

ensidig vannforsyning inn i planområde gjør område sårbar for svikt i vannforsyning ved samtidig behov for
brannslukning

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse

Det vurderes som lite sannsynlig at hendelser som bryter vanntilførselen oppstår samtidig med en brann.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

Liv og helse

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

x

Stabilitet

x

Materielle verdier

x

FORKLARING
Ut fra antall:
Boligbrann medfører
fare for liv og helse
Svekkelse av en viktig
samfunnsfunksjon
Hendelsen kan
medfører alvorlig
skade på
eiendom/bebyggelse

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan føre til dødsfall, alvorlig tap av materielle verdier og svikt i kritiske samfunnsfunksjoner.

PlanID 487
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Side 24 av 38

Side 25
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Høy

Det er vanskelig å forutse sannsynligheten for at flere
hendelser skjer samtidig.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

det etableres en ny ringledning for vann inn i planområde

PlanID 487

Planbestemmelser §4.2, §4.9 og §9.1.1
VA-rammeplan
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Side 25 av 38

Side 26

4.2.7 Analyseskjema «avløpsnett»
NR. 07

UØNSKET HENDELSE: Tilbakeslag
av avløpsvann

Tilbakeslag av avløpsvann ved barnehagen nedstrøms.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Avløp fra nye boliger kan overbelaste avløpsnettet når kapasiteten ikke er tilstrekkelig beregnet.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

ingen

SÅRBARHETSVURDERING
-

planforslaget legger opp til 64 nye boenheter
«flaskehals» i knutepunkt der avløpsledning fra planområde føres sammen med avløpsledning fra Sløssåsen

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING
Se begrunnelse

x

Uten tiltak vurderes det som svært sannsynlig, på grunn av erfaring fra tidligere episoder der sterk regn har ført til
tilbakeslag av avløpsvann ved barnehagen. Flere boenheter vil belaste avløpsnettet ytterligere.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

Liv og helse

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

x

Stabilitet

x

Materielle verdier

x

FORKLARING
Ut fra antall:
Det er en viss fare for
helsemessige
konsekvenser.
Hendelsen foråsaker
midlertidig
systembrudd
Hendelsen kan påvirke
eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan føre til mindre alvorlige helseplager og skade på eiendom. Svikt i avløpsnettet vil være midlertidig.

USIKKERHET

PlanID 487

BEGRUNNELSE
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Side 26 av 38

Side 27
-

Lav

ingen

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

kartlegging
VAO-plan

PlanID 487

planbestemmelser §4.2 , §4.9, §9.1.1 og §9.1.3
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Side 27 av 38

Side 28

4.2.8 Analyseskjema «støv og støy»
NR. 08

UØNSKET HENDELSE: Forurensning
i byggeperiode

Anleggsvirksomhet medfører langvarig belastning av område i form av støv og støy og fører til helseskader hos naboer.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Masseuttak/sprenging, anleggstrafikk og anleggsmaskiner på byggeplassen kan forårsake støv og støy over lengere
perioder.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

SÅRBARHETSVURDERING
-

reguleringsplan legger opp til utbygging av område med 64 nye boliger
krav til støy- og støvreduserende tiltak i anleggsfase forutsettes fulgt opp i byggeperiode

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING
Se begrunnelse

x

Det er svært sannsynlig at tiltaket vil bli gjennomført og at byggearbeider vil medføre støv og støy.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

Liv og helse

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

Ut fra antall:
Det er en viss fare for
helsemessige
konsekvenser.

x

Stabilitet

x

Materielle verdier

FORKLARING

x

Hendelsen påvirker
ikke samfunnskritiske
funksjoner
Hendelsen (støv) kan
påvirke eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan føre til mindre alvorlige helseplager. Ingen samfunnskritiske funksjoner vil bli berørt av hendelsen. Støv
fra anleggstrafikk eller masseuttakelse kan påvirke eiendom i noen grad.
Hendelsen er begrenset til gjennomføring av tiltak.

USIKKERHET

PlanID 487

BEGRUNNELSE
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Side 28 av 38

Side 29
Middels

Ukjente forhold kan oppstå, bl. a. grunnforhold.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

krav til tiltak mot støv og støy i anleggsfasen

PlanID 487

planbestemmelser §4.5
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Side 29 av 38

Side 30

4.2.9 Analyseskjema «Trafikkulykke»
NR. 09

UØNSKET HENDELSE: Ulykke i
forbindelse med avkjøring

Det skjer en ulykke i forbindelse med avkjøring i en av krysningspunktene i planområde:
- avkjøring kjørbar gangvei o_SV4 på Nylendevei
- avkjøring parkeringsplass ved barnehagen på Nylendevei
- avkjøring Sløssåsveien på Nylendevei
- akjøring Nylendevei på fylkesvei Fv155

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK
17)

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Uoppmerksomhet hos en eller begge involverte kjøretøy kan føre til sammenstøt ved avkjøringer.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

oversiktlige avkjørsler

SÅRBARHETSVURDERING
-

det er alltid en viss risiko for at det kan skje ulykker i forbindelse med avkjøringer
økt sårbarhet i byggeperiode

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse.

Sannsynlighet for ulykke anses som svært liten pga. lave hastigheter og lav ÅDT i Nylendeveien, samt oversiktlige
avkjørsler. For byggeplasser gjelder egne og strenge HMS-rutiner.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTY
PER

HØY

MIDDELS

Liv og helse

Stabilitet

Materielle
verdier

PlanID 487

SMÅ

IKKE RELEVANT

x

FORKLARING
Ut fra antall:
Hendelsen kan
føre til
personskade.
Veien inn i
planområde kan
bli blokkert.

x

x
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Økonomisk tap
på eiendom kun
maks. NOK 1
million.

Side 30 av 38

Side 31
Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen kan i verste fall føre til dødsulykke. Om ulykken fører til at veien inn i planområde blir blokkert kan dette ha
konsekvenser for fremkommelighet av utrykningskjøretøy. Økonomisk tap vil være begrenset.
Blokkert vei inn i planområde er behandlet i analyseskjema 5 «infrastruktur».

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Lav

-

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

lav hastighet
frisiktsoner

PlanID 487

plankart
planbestemmelse §6 og §9.1.1
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Side 31 av 38

Side 32

4.2.10 Analyseskjema «Ulykke med gående/syklende»
NR. 10

UØNSKET HENDELSE: Påkjørsel

Det skjer en påkjørings-ulykke med personer som kommer fra Sløssåsveien og skal krysse Nylendeveien eller med
gående/syklende i Nylendeveien mellom barnehagen og boligområde.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Personer, særlig skolebarn, krysser kjøreveien for å komme raskt til kollektivknutepunkt på fylkesveien, friområde eller
barnehagen.
Personer går eller sykler på kjørevei Nylendevei inn til bolig- eller friområde.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

Fortau fra kryss fylkesvei Fv155 og Nylendevei opp til kryss Sløssåsveien
Lav ADT og lave hastigheter

SÅRBARHETSVURDERING
-

myke trafikanter og særlig barn er sårbare i trafikken
risiko knyttes spesielt til det å krysse veien / gå eller sykle på kjørevei / gå eller sykle forbi ryggende biler på P-plass
ved barnehagen
økt sårbarhet i anleggsperioder

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV

x

FORKLARING
Se begrunnelse

Med tanke på lite trafikk og lave hastigheter i område vurderes risiko for påkjørsel ikke som spesielt høyt.
Anleggsplasser har egne og strenge krav til HMS-oppfølging. Eksisterende fortau forlenges forbi barnehagen og frem til
Nylendeveien 12. Fortau skilles fysisk fra parkeringsareal ved barnehagen. Gangvei stopper etter barnehagen, sør for
tomten Nylendeveien 12. Det knyttes en viss risiko til strekningen uten fortau, inntil det etableres alternativ gangtrase
utenom kjørevei.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse

Stabilitet

PlanID 487

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING
Ut fra antall:
Dødsulykke kan
forekomme

x

x
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Ingen fare for
systembrudd

Side 32 av 38

Side 33
Materielle verdier

x

Økonomisk tap på
eiendom kun maks.
NOK 1 million.

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Hendelsen vil kunne til føre til dødsulykke. Det økonomiske tapet begrenser seg til enkelt-kjøretøy og samfunnskritiske
funksjoner vil ikke bli berørt.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Lav

-

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

-

oppgradering Nylendevei i bredde
det bør vurderes fartsdumper
oppgradering og forlengelse av fotgjengerfelt fra
fylkesvei og frem til barnehage
gangtrase bør forlenges om ca. 70 m, gjennom
Nylendeveien 12 og inn i planområde i sør.
oppgradering av parkeringsplass for barnehagen og
etablering av fysisk skille mellom gående og biltrafikk
konkrete tiltak som sikrer trygg trafikk også i bygge- og
anleggsfase
oppgradering og vei må være ferdigstilt innen
brukstillatelse av de første boligene

PlanID 487

-

planbestemmelse §4.5, §5.3.2, §6, §9.1.1 , §9.1.6,
§9.2.3 og §9.2.8
plankart
informasjon gjennom beskrivelse
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Side 33 av 38

Side 34

4.2.11 Analyseskjema «kulturminne»
NR. 11

UØNSKET HENDELSE: Utsikt fra/til
bygdeborg Sløssåsen skjemmes

Planforslaget legger opp til bebyggelse som dominerer dalen og bygdeborg Sløssåsen skjules samt at utsikt fra
bygdeborgen hindres.

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

-

-

FORKLARING
-

ÅRSAKER
Nye bygg kan etableres i en høyde som hindrer utsikt fra omgivelse til bygdeborg Sløssåsen, samtidig som den kan være
i veien for utsyn fra bygdeborgen over dalen og til horisonten.

EKSISTERENDE BARRIERER
-

område er ikke regulert.

SÅRBARHETSVURDERING
-

bygdeborg Sløssåsen er fredet
høy bebyggelse kan dominere og hindre utsikt til og utsyn fra bygdeborgen

SANNSYNLIGHETSVURDERING

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Se begrunnelse.

Bygdeborg Sløssåsen ligger høyt over dalen. Bygdeborgen er automatisk fredet og planforslaget må gjennom en
godkjenningsprosess hos kulturminnemyndigheter.

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse

x

-

Stabilitet

x

-

Materielle verdier

x

-

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Bygdeborgen ligger utenfor planområde. Hendelsen vil ha negativ konsekvens for estetikk og bevaring av kulturminne,
men ingen konsekvenser med tanke på helse, samfunnskritiske funksjoner eller materielle verdier.

USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Lav

Forutsigbar planprosess

PlanID 487
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Side 34 av 38

Side 35
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.

-

-

bebyggelse utformes slik at siktlinjene til og fra
bygdeborgen holdes åpne

PlanID 487

planbestemmelser §4.8

ROS-analyse for detaljreguleringsplan for Nylende Park

Side 35 av 38

Side 36

5 ANALYSENS PÅVIRKNING PÅ PLANFORSLAGET
5.1 Sammenstilling av vurderinger av sannsynlighet og konsekvens
Risikomatrisene er en sammenstilling av de uønskede hendelsene i en vurdering av sannsynlighet og
konsekvenser de vil ha for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Konsekvenser for liv og helse

Sannsynlighet

Høy >
10%
Middels
1-10%
Lav <
1%

Små
2, 7, 8

Middels

Store
Se analyseskjemaer

10
1, 9

3, 5, 6

Se analyseskjema
4

Konsekvenser for stabilitet

Sannsynlighet

Høy >
10%
Middels
1-10%
Lav <
1%

Små
2, 7

Middels

Sannsynlighet

PlanID 487

Middels
2

10
1, 9

Forklaring

Se analyseskjemaer

Se analyseskjemaer

Konsekvenser for materielle verdier

Høy >
10%
Middels
1-10 %
Lav <
1%

Se analyseskjemaer

Store

5, 6, 9

Små
7, 8

Forklaring

Forklaring

Store
Se analyseskjemaer
Se analyseskjema

4, 5, 6

Se analyseskjemaer
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Side 36 av 38

Side 37

5.2 Sammenstilling av forslag til tiltak i reguleringsplanen
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 11 aktuelle temaer som har betydning for vurdering av
risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:
Nr. 01 Skråning / skjæring
Nr. 02 Overvann
Nr. 03 Bekk og dam
Nr. 04 Skogbrann
Nr. 05 Infrastruktur vei
Nr. 06 Vannforsyning
Nr. 07 Avløpsnett
Nr. 08 Støv og støy
Nr. 09 Trafikkulykke
Nr. 10 Ulykke med gående/syklende
Nr. 11 Kulturminne
Det er foreslått avbøtende tiltak for flere av de identifiserte uønskede farer og hendelser. Ved å gjennomføre
de foreslåtte tiltakene vil risiko- og sårbarhetsnivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte
når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser
reduseres i den permanente situasjonen.

Mulig uønsket hendelse

Forslag til tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy og
annet

Nr. 01
Steinsprang, utglidning av
berg, mindre snøras

-

risiko for steinsprang og
utglidning av berg må
vurderes nærmere i
forbindelse med
detaljprosjektering, kfr.
goeteknisk rapport
bevaring av mest mulig
eksisterende terreng og
beplantning
evt. nyplanting av trær og
busker
rekkverk ved høy skjæring

-

planbestemmelse §4.6

detaljert plan for
overvannshåndtering
rekkefølgebestemmelser
sikring av trygg flomvei /
åpning av bekken

-

reguleringsbestemmelser §4.2, §4.3, §4.4, §4.9,
§8.2, §9.1.1 og §9.2.6
plankart – hensynssone flomvei

-

plankart, hensynssone dam og flomvei
tiltak er sikret gjennom bestemmelser i TEK 17
rekkefølgebestemmelser §9.2.7

-

Nr. 02
Overvannsflom

Nr. 03
Drukningsulykke

PlanID 487

-

DAM:
- det tilrettelegges ikke for
aktiviteter i og langs dammen
- det etableres en sti rundt
vannet og det brukes
vegetasjon eller andre tiltak
slik at barn ikke kommer lett
til vann
BEKK:
- bekken utføres grunt der den
er tilgjengelig for lek og
opphold
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-

rekkefølgebestemmelse

Nr. 04
Boligbrann som følge av
skogbrann

-

avstand mellom skoggrense
og bebyggelse
rekkefølgebestemmelse

-

plankart
rekkefølgebestemmelse §9.2.5

Nr. 05
Blokkert atkomstvei

-

Nylendevei oppgraderes
blant annet med bedre
bredde.
gang og sykkelvei forlenges
og kan evt. brukes som
alternativ kjørerute i
nødsituasjon.
rekkefølgebestemmelser

-

plankart
planbestemmelser §6 og §9.2.2

-

-

-

Nr. 06
Svikt i
vannforsyningsledning

-

det etableres en ny
ringledning for vann inn i
planområde

-

planbestemmelser §4.2, §4.9 og §9.1.1
VA-rammeplan

Nr. 07
Tilbakeslag av avløpsvann

-

Kartlegging
VAO-plan

-

planbestemmelser §4.2, §4.9, §9.1.1 og §9.1.3

Nr. 08
Forurensning i byggeperiode

-

krav til tiltak mot støv og støy
i anleggsfasen

-

planbestemmelser §4.5

Nr. 09
Ulykke i forbindelse med
avkjøring
Nr. 10
Påkjørsel

-

lav hastighet
frisiktsoner

-

plankart
planbestemmelse §6 og §9.1.1

-

oppgradering Nylendevei i
bredde
det bør vurderes fartsdumper
oppgradering og forlengelse
av fortau fra fylkesvei og frem
til barnehage
gangtrase bør forlenges om
ca. 70 m, gjennom
Nylendeveien 12 og inn i
planområde i sør.
oppgradering av
parkeringsplass for
barnehagen og etablering av
fysisk skille mellom gående
og biltrafikk
konkrete tiltak som sikrer
trygg trafikk også i bygge- og
anleggsfase
oppgradering og vei må være
ferdigstilt innen
brukstillatelse av de første
boligene

-

planbestemmelse §4.5, §5.3.2, §6, §9.1.1 , §9.1.6,
§9.2.3 og §9.2.8
plankart
informasjon gjennom beskrivelse

-

planbestemmelser §4.8

-

-

-

-

-

Nr. 11
Utsikt fra/til bygdeborg
Sløssåsen skjemmes

PlanID 487

-

bebyggelse utformes slik at
siktlinjene til og fra
bygdeborgen holdes åpne
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