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 BAKGRUNN 

Borealis Arkitekter as er engasjert av Storegga 
Eiendom AS til utarbeidelse av detaljregule-
ringsplan for Jørnlia Sør, Målselv kommune. 

Hensikten med planen er å legge til rette for 
en tettere utnytting av eiendommen med lav-
blokker og tilhørende parkering, adkomst og 
uteoppholdsarealer.  

Reguleringsplanen skal legge til rette for opp-
føring av boligblokker med garasje under boli-
gene/terreng. Planen skal legge til rette for ad-
komst til boligene i hht gjeldende plan. Hoved-
sakelig skal det benyttes parkering under ter-
reng og med noe bakkeparkering i tilknytning 
til adkomst både fra nord og sør. På nordsida 
vil dette bidra til mulig snuplass inne på eien-
dommen. Omfanget/dimensjon skal avklares 
som del av prosessen. 

Planen vurderes ikke å utløse krav om konse-
kvensutredning. 

 

 

Kartutsnitt med planavgrensning 

 

 RAMMEBETINGELSER 

 MÅL FOR ROS-ANALYSEN 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging, er det i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3, krav om å 
gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. ROS-analysen skal ivareta krav til risiko- 
og sårbarhetsanalyse iht. PBL, og skal kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbin-
delse med utarbeidelse av planforslaget, og avbøtende tiltak skal synliggjøres.  

 

2.2   PLANOMRÅDET 

Planen omfatter deler av område B3 i 
gjeldende reguleringsplan: Bardufoss sentrum 
nord, plan ID: 1924-0048.  

Området er regulert til boligformål og grenser 
mot sørøst til område BL 1, avsatt til 
forretning/bolig.  

Planområdet dekker et område på 5,2 daa. 

Reguleringsplanen utløses av at det skal opp-
føres lavblokker i 2-4 etasjer med parkering 

under som gir en høyere utnytting av området 
enn i gjeldende plan. I planen ivaretas også ad-
komstveier, felles uteoppholdsareal og parke-
ring.  

For detaljer om planområdet og planlagt 
arealbruk, vises det til plankart og beskrivelse. 
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: Planforslag  
 

Dagens situasjon                                               
Planområdet er i den søndre delen av Jørnlia i 
Andselv/Bardufoss sentrum. Tomta består av 
fire (4) eiendommer med tilsvarende antall ene-
boliger og som i hovedsak er i 2 etasjer m/kjeller 
og tilhørende uthus/garasjer. Tomta ligger i 
skrånende terreng i nord/sør retning og med ad-
komst både fra tilførselsvei i Jørnlia og lokal-
veien i Fagerlidalen. Langs lokalveien er det 
gangvei som må krysses for innkjøring til tomta 
fra sør. Det er gode solforhold og utsikt mot sør-
øst og vest. I dag er det høye trær på eiendom-
mene.  

 

 

 

 

 
Sør for Fagerlidalveien og ned mot elva, ligger E-6.  Eiendommen inngår i et større,  sammenheng- 
ende boligområde på nordsida av Fagerlidalveien. Mot sørvest grenser den mot areal avsatt til 
sentrumsbebyggelse BL1: Næring i kombinasjon med boliger. Her opplyser eier at pga. stedets 
sentrale beliggenhet, er kommunen her tilbudt areal til nytt rådhus. I området mot nord og nordøst er 
det eneboliger.  
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Det er relativ stor stigning mellom Fagerlidal- 
veien og Jørnlia. Planområdet ligger mellom 
kote c+ 74,5 og c+ 81. Det foreligger ikke grunn-
undersøkelser for eiendommen, men området er 
over cote 73 og regnes ikke som potensielt om-
råde for marine avsetninger og mulig kvikkleire. 
Sannsynligvis er det fjell i grunnen. Kommunen 
har bedt om at dette ved oppstart sjekkes ut, - 
nå eller at det stilles krav om undersøkelse til 
byggesak. 

 

 

: Jørnlia sett fra Fagerlidalsveien 

Fremtidig situasjon / regulering                                                                                                                 
Detaljreguleringsplanen erstatter gjeldende reguleringsplan for Bardufoss sentrum nord 1989, 
revidert 2002. Plan ID 1924-0048. Ny plan betegnes: Detaljreguleringsplan Jørnlia Sør, plan ID=2015 
004. 

Planen er i tråd med bestemmelser i kommuneplanen om styrking og fortetting av sentrumsnær be-
byggelse inkl. en høyere tomteutnytting. (min. % BYA = 30 i hht KPL).  

Ny bebyggelse skal oppføres som blokkbebyggelse i 2- 4 etasjer og med garasje i underetasje. 
Eksisterende kjøreadkomster skal benyttes både i søndre- og nordre del av planområdet. Ved 
inngangene avsettes plass til noe bakkeparkering inkl. plasser for besøkende. Det skal avsettes 
tilstrekkelig uteoppholdsareal for de nye boligene på egen tomt (20% av BYA og min. 50% av dette på 
bakken ihht KPL).  

 

2.3 RISIKOSITUASJON 

Overordna vurderes ikke planområdet som utsatt for risiko. Planområdet ligger i et rolig boligområde 
som er tilbaketrukket fra E6 og ovenfor lokalveien i Fagerlidalen.  

Følgende risikoområder er allikevel vurdert spesielt: 

 Trafikkforhold og ulykker. Adkomst fra tilførselsveien i Jørnlia er blandingstrafikk av gående 
og kjørende, og derfor redusert hastighet. Langs Fagerlidalsveien er det gang- og sykkelvei 
inn mot planområdet. Innkjørsler krysser denne og må utformes slik at dette er oversiktlig. 
Uteområdene/lekeareal må sikres mot at barn springer ut i veibanen. 

 Mulig støy fra fly-/helikoptertrafikk til Bardufoss flyplass, fra E6 og Fagerlidalveien. Planom-
rådet ligger like utenfor gul støysone (jfr. temakart KPL), og krever av den grunn ikke særs-
kilte støyreduserende tiltak. Bardufoss lufthavn er tilskrevet for opplysninger om evt. fremti-
dige utvidelsesplaner for Lufthavnen, men så langt er det ikke kommet tilbakemelding. Hin-
derplanet for Bardufoss lufthavn er sjekket ut, og planlagt bebyggelse ligger godt under hin-
derplanet. Fylkesmannen (FM) har i sine innspill gitt signaler om mulig støyproblematikk 
knyttet til E6. Statens veivesen og Norconsult har gitt innspill på støyforhold i området. Ut fra 
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mottatt støyrapport fra sistnevnte er området utenfor gul sone mht støy fra E6, og det er der-
for ikke behov for spesielle tiltak knyttet til støy. Fagerlidalveien er en intern samlevei med 
redusert hastighet: 50km/t. Støy herifra antas å være innenfor det en må forvente/akseptere i 
et sentrumsnært boligområde.  

 Tilknytning og kapasitet på vann og avløp i nærområdet er sjekket ut med kommunen v/ Øi-
vind Noreng. Området har tilstrekkelig kapasitet både på vann- og avløpsnettet, og det opply-
ses at dette også omfatter sprinkel-/slukkevann.  

 Det er trafo på naboeiendom. Tele- og el-kraft forutsettes tilstrekkelig for planlagt utbygging, 
men kapasitet må avklares i forbindelse med rammesøknad. Det kan også bli nødvendig med 
omlegging av eksisterende kabler på deler av eiendommen.  

 Grunnundersøkelser Det antas å være trygg grunn i området, hovedsakelig på fjell, men dette 
forutsettes avklart i forbindelse med rammesøknad. 

 PROSESS OG METODE 

 PROSESS  

Planarbeidet er basert på formålsgrenser i gjeldende reguleringsplaner, merknadsvurderinger, og 
dialog med Målselv Kommune. Forhåndsmerknader er sammenfattet og vurdert i eget vedlegg som 
følger planforslaget. 

 METODE 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i veiledning fra DSB: Samfunnssikkerhet i arealplanleg-
ging, og NS 5814: Krav til risikovurderinger. Sjekkliste for risikovurdering er utarbeidet på grunnlag av 
tilsvarende detaljreguleringsplaner. Vurderingskriterier er basert på NS 5814 og veiledning fra DSB, 
og ved skjønnsvurdering i samråd med kommunen (-enkel analyse) for det aktuelle området. 

 KRITERIER 

Risiko defineres som kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket 
hendelse. Mulige uønskede hendelser er kartlagt på grunnlag av veiledninger og generell 
vurdering. Alle mulige hendelser/forhold er gjennomgått og sammenfattet i en risikomatrise, 
som gir utgangspunkt for vurdering og prioritering av tiltak. Sannsynlighet angir i hvilken 
grad en hendelse vil kunne inntreffe, og er vurdert før eller dersom det ikke  iverksettes 
avbøtende tiltak. Konsekvens er vurdert som mulig utfall av en uønsket hendelse. Risiko 
utgjør kombinasjon av disse. Vurdering av årsak og sannsynlighet for en uønsket hendelse er 
knytta til planområdet som helhet. 

 

Kriterier for vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse: 

Fare/ hendelse Begrep Frekvens Vurdering 
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Beskrives 1. Lite sannsynlig Mindre enn én gang i løpet 
av hvert 10. år 

 

2. Mindre sannsynlig Mindre enn en gang i løpet 
av 10 år og mer enn 1 
gang i løpet av 5 år 

 

3. Sannsynlig Mer enn 1 gang i løpet av 
hvert 5. år 

 

4. Svært sannsynlig Mer enn 1 gang i løpet av 1 
år 

 

 

Kriterier for vurdering av konsekvens: 

Konsekvens 

 

Liv/ helse Miljø Materielle/ økonomiske 
verdier, forsyning, mm. 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd/ skade/ tap 
er uvesentlig 

2. Mindre            
alvorlig 

Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom reserve-
system ikke fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings- 
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom 

4. Svært       
alvorlig 

Personskade som med-
fører død eller varig mén; 
mange skadde 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade 
på eiendom 

 

Samla risikovurdering av uønsket hendelse:      

Konsekvenser 

Sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Meget sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     
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 Kombinasjoner: Sum 2-4 = grønn. Sum 5 = gul. Sum 6-8 = rød.  
 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 
 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 RISIKOANALYSE 

 RISIKOMATRISE 

Matrisen nedenfor sammenfatter uønskede hendelser og vurdering av sannsylighet, konsekvens og 
risiko, iht. kriterier gitt i pkt. ovenfor. Hendelser som anses å utgjøre risiko, eller krever bredere 
kommentar, er drøftet i påfølgende punkt med forslag til tiltak. Hendelser som er vurdert som ikke 
aktuelle eller med liten eller ubetydelig risiko, er kommentert med begunnelse/ henvisning til kilde.  

Tabell 4: Risikomatrise for planen 
Uønsket hendelse/ 
forhold 

Aktualitet Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

 
NATURGITTE FORHOLD 
Er planområdet utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred 
(stein-, jord-) 

Nei    Helning < 25-30 grader. 
Planområdet er ikke utsatt 
for løsmasser. 

2. Snø-/isras Nei    Helning < 25-30 grader. 
Ikke aktuelt 

3. Flomras, 
kvikkleire 

Nei    Planområdet ligger over 
marin grense. Ved 
byggetiltak stilles det krav 
om vurdering av 
grunnforhold og tiltak. 

4. Elveras Nei    Ingen elver i området, ikke 
aktuelt. 

5. Tidevannsflom, 
stormflo 

Nei    Ikke aktuelt. 

6. Havnivåstigning Nei    Berøres ikke av 
havnivåstigning. 

7. Radongass Ja 2 3  I følge målinger av St.sv. er 
her høy til middels 
sannsynligh. for forhøyede 
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Uønsket hendelse/ 
forhold 

Aktualitet Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

radonverider. Tiltak iht. 
TEK el. målinger i tomta. 

8. Grunnforhold Nei    Området ligger over marin 
grense og det anses ikke å 
være fare for grunnforhold. 

Kontrolleres ved søknad 
om rammeillatelse 

9. Vindutsatt Nei    Området er ikke spesielt 
vindutsatt. Planen 
utformes mtp. å skjerme 
uterom. 

10. Nedbørutsatt Nei    Området er ikke spesielt 
utsatt for nedbør. Snølag-
ring skal ivaretas i planen. 

11. Klimaendringer Nei    

 

 

 

Klimaendringer forventes å 
gi økning i esktremvind og 
nedbørsmengder, men 
området anses ikke å være 
spesielt utsatt. .Jmf. pkt. 5, 
6, 8, 9 og 10. Utførelse 
forventes å ta høyde for 
klimaendring. 

12. Annen naturrisiko Nei     

 

SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMIJLØER, MM 
Kan planen/tiltaket medføre fare for skade på: 

13. Sårbar flora Nei 

 

   Området er bebygd, og har 
ikke naturområder.  

14. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen kjente forekomster. 

15. Naturvern 
- områder 

Nei    Området er ikke berørt av 
naturvernområder. 

16. Viktige områder 
for biologisk 
mangfold/ 
naturtyper 

Nei    Ikke kjent. 
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Uønsket hendelse/ 
forhold 

Aktualitet Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

17. Vern/ fredning av 
kulturminner 

Nei    Det inngår ingen 
kulturminner i 
planområdet. 

18. Nyere kulturm./-
miljø 

Nei    Ikke kjent. 

19. Andre sårbare 
områder 

Nei    Ikke kjent 

 

TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Kan planen/ tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

20. Vei, bru, 
knutepunkt 

Nei 

 

    

21. Gang- og 
sykkelvei 

Nei 

 

   Ikke på eiendommen. 
Regul. adkomst via 
Fagerlidalveien/ gang- og 
sykkelvei. 

22. Varelevering Nei 

 

   Ikke aktuelt 

23. Kraft-/ 
teleforsyning 

Ja 

 

1 2  Trafo i området. Kapasitet 
vurderes v/rammesøk. 
Eksist. ledninger legges om 
hvis nødvendig. 

24. Vann- og 
avløpstrasé  

Nei 

 

   Tilknytning  og kapasitet 
inkl. slukkevann er tilstrek-
kelig i området. 

25. Overvanns- 
håndtering 

Nei    Overvann føres til eget 
avløpssystem.  

26. Flyrestriksjons 
høyde 

Ja 1 1  Ikke fått tilbakemelding om  
fremtidige planer for lufth. 
Pr. i dag : ok 

27. Annen 
infrastruktur 

Nei    Ikke kjent 

 

VIRKSOMHET  
Berøres planområdet av, eller medfører planen/ tiltaket risiko for: 
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Uønsket hendelse/ 
forhold 

Aktualitet Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

28. Friområder og 
lekeområders 
plassering 

Nei    Det er ingen friområder i / 
som berøres av planen.  

29. Adgang til 
kollektivtrafikk 

Nei    Påvirker ikke gjeldende     
situasjon 

30. Uønska snarveier Nei    Stier gjennom planområdet 
vurderes. 

31. Skjæringer / 
fyllinger 

Ja 3 1  Skjæring mot søvest: 
parkeringsplass  

32. Tiltak i området 
som medfører 
fare for akutt 
forurensning 

Nei     Ingen kjente forekomster. 

33. Tiltak i området 
som medfører 
fare for 
forurensning til 
grunn eller sjø/ 
vassdrag 

Nei 

 

   Ingen kjente forekomster. 

34. Støy i 
planområdet  

Ja 3 1  Planområdet ligger utenfor 
gul støysone mht flystøy og 
støy fra E6. Støy fra 
internvei vurderes som 
begrenset og derfor ikke 
behov for tiltak mot støy. 

35. Økt 
støybelastning 

Ja 

 

3 1  Planen vil medføre noe mer 
lokal trafikk fra Fagerlia og 
litt økt støy.  

36. Høyspentlinje 
(elektromag -
netisk stråling) 

Nei 

 

   Ingen høyspent i området  

37. Område  
for avfallsbe -
handling 

Nei    Avfall oppbevares i eget 
avfallsrom på 
eiendommen. 

38. Ulykke med 
transport til/fra 
eller ved 
planområdet 

Ja 

 

1 3  Som i dag. 
Redusert/begrenset kjøring 
i planområdet. Rygging 
/manøvrering på 
oversiktlige areal inkl. 
snerydding ol. 
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Uønsket hendelse/ 
forhold 

Aktualitet Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

39. Ulykke i på-/ 
avkjørsler 

Ja 

 

1 3  Som før 

Trygg adkomst til 
planområdet 

40. Ulykke med 
gående/ syklende 
i planområdet 

Ja 

 

1 3  I hovedsak adskilt trafikk: 
kjøring- og gangveier 

41. Er tiltaket i seg 
selv sabotasje-/ 
terrormål 

Nei     

42. Allmenn ferdsel Nei     

43. Tilrettelegging 
for nødetater 

Nei    Tilgjengelighet for 
brannbil/nødetater er 
ivaretatt. 

44. Annen 
virksomhets- 
risiko 

Nei     

 

GJENNOMFØRING 

Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring av tiltak: 

45. Byggetiltak og 
anlegg 

Ja 

 

1 3  Gjennomføring: alminnelige 
krav til SHA skal etterføl-
ges, jmf. Byggherreforskrif-
ten. 

46. Uhell i 
forbindelse med 
utbygging og 
anlegg 

Ja 

 

1 3  Adkomst til området under 
bygging må skje fra 
kjøreveg i sør, og uteareler 
rundt eksisterende boliger 
må sikres/ skjermes. 

47. Utfylling i sjø Nei    Ikke aktuelt. 

4.2  OPPSUMMERING RISIKOVURDERING 

 Tabell 4.2 samla oppsummering av risikovurdering: 

Konsekvenser 

Sannsynlighet 

1. Ubetydelig  

              
2. Mindre alvorlig 

 

3. Alvorlig 

 

4. Svært 
alvorlig 
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4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 26, 31, 35, 45, 
46 

7   

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig 23, 38, 39, 40    

 

Tabellen viser oppsummering av aktuelle risikoforhold og vurdering av disse. Det er nesten ikke hen-
delser som er vurdert som svært sannsynlige eller svært alvorlige konsekvenser (gul og rød) og som 
krever tiltak og ytterligere drøftinger. Noen forhold er allikevel nærmere utdypt/ begrunnet nedenfor 
mht vurdering av risiko. Tiltak mot radon (gul sone) anbefales. 

Risiko for teknisk og sosial infrastruktur 

Pkt. 07 Radon 
Tiltak i hht TEK mot radon i grunnen anbefales. 
 
Pkt. 23 Kraft-/teleforsyning 
Det er trafo tett inn til eiendommmen. Ved rammesøknad må kapasiteten til trafoen vurderes og evt. 
utvides/økes hvis dette er påkrevd. 
 
Pkt. 26 Flyrestiksjonshøyde 
Pr. i dag synes ikke dette et problem da horisontalplanet ligger mer enn 100 m høyere enn planlagt 
bebyggelse.   

Risiko for virksomhet 

Pkt. 34 Støy             Gul støysone 

                                  Jørnlia Sør 

       
: Utsnitt støysonekart for Bardufoss flyplass: KPL-arealdel 
    

 
Målselv kommune v/Norcosnult , datert 
02.03.12: Støysonekart vegtrafikkstøy E6 
v/Bardufoss,  
 

Planområdet ligger utenfor gul støysone for flystøy fra Bardufoss flyplass og for støy fra E6, og det er 
følgelig ikke påkrevd med tiltak rettet mot fly- og trafikkstøy.  Fagerlidalsveien sør for eiendommen er  
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en lokalvei med begrenset fart, og denne anses ikke som en støykilde som krever tiltak.  

Generelt planlegges og lokaliseres boligene slik at de får gode sol- og utsiktsforhold og at stille soner 
som soverom/uteoppholdsareal plasseres bort fra trafikkert vei.  

Oppsummering: 
Så langt vi har greid å klargjøre vil det i planen ikke stilles krav om dokumentasjon av støyforhold et-
tersom planområdet ligger utenfor gul sone både for flystøy og trafikk.  

Risiko ved gjennomføring 

Pkt. 45-46 Byggetiltak og anlegg og uhell i forbindelse med utbygging og anlegg 

Areal for nybygg ligger ved eksisterende boliger og utbygging vil i noen grad kunne berøre adkomst til 
boligene.  Alminnelige krav til SHA, jmf. Byggherreforskriften, ivaretar sikkerhet ved gjennomføring av 
utbygging. Hvis påkrevd må det etableres midlertidig parkering og kjøreadkomst til eksisterende 
boliger. Uteareler rundt eksisterende boliger må sikres/skjermes mot byggeplass. 
 

4.3   SAMLA RISIKOVURDERING 

Analysen viser at det ikke er aktuelle hendelser som medfører risiko med alvorlig konsekvens jmf. 
tabell 4.2. Alle risikoforhold vurderes som mulige å løse gjennom krav og mulige tiltak i planen eller i 
gjennomføring av byggetiltak, se tiltak pkt. 5. Planarbeidet medfører ingen risikoendringer for omgi-
velsene. 

 TILTAK OG OPPFØLGING 

Det foreslås følgende avbøtende tiltak som er inntatt i planforslag og utbyggingstiltak: 

 TILTAK I PLANFORSLAG 

 Radon: det gjøres tiltak i hht TEK . 

 BESTEMMELSER FOR TILTAK VED UTBYGGING 

 Pkt. 23 Kraft-/teleforsyning: avklares ved rammesøknad 
 Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om gjennomføring av grunnundersøkelser og 

geoteknisk dimensjonering til igangsetting. 
 Forskriftsmessig gjennomføring og god informasjon/ skilting må ivaretas i byggetiltak for byg-

ging og veianlegg, jmf. pkt. 45-46. 

 KILDER/ HENVISNINGER 

 Kommuneplanen Målselv kommune, (KPL) støysonekart og rapport om radon  
 Avklaringer med Målselv kommune, Plansjef, VA, støysonekart Norconsult 
 Referat/oppfølging fra oppstartsmøte med kommunen 

 


