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1. GENERELT 

1.1. INNLEDNING 

ROS-analyse er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging. I henhold til plan- og 
bygningsloven §4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for 
planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
 
Analysen er ikke et mål i seg selv, men er et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at arealdisponeringen 
skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. Kunnskapen man skaffer seg gjennom ROS-analysen skal brukes 
både av kommunen og utbyggere/forslagsstillere for å ta gode beslutninger. Analyseområdet er 
planområdet og omgivelser rundt. 
 
I tråd med DSBs anbefaling til oppbygging, består dokumentet av følgende deler:  
- Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformål 
- Identifisering av uønskede hendelser 
- Vurdering av risiko og sårbarhet 
- Identifisere tiltak 
- Konklusjon 
 
I tillegg inneholder dokumentet en beskrivelse av metodikk (kap. 1.3). 
 

1.2. HENSIKT 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø eller 
samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansakene og ligge til grunn for vedtak av planene. Alvorlige 
risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, planbestemmelser som 
ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planene frarådes. 
 

1.3. METODE 

RiK Arkitektur /WSP Norge har utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse som vedlegg til planforslag Nytt 
forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på Andslimoen. Analysen er basert på foreliggende forslag 
til reguleringsplan. Analysens omfang er søkt tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som 
den tilfredsstiller krav om risiko - og sårbarhetsanalyse gitt i plan - og bygningsloven §4-3. Dette er en enkel 
ROS-analyse som er basert på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. Det er 
ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres som 
følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. 
 
ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som 
fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Vi har gjennomført en teoretisk vurdering av 
konsekvenser for og konsekvenser av planen, gjennom hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, 
utforming og lignende, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Det er også vurdert om 
hendelser kan påvirke hverandre. Det er deretter vurdert sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte 
hendelsene og vurdert risiko og sårbarhet.  
 
Metoden for ROS-analysen tar utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
veileder «Samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealplanlegging» fra 2017. Hensikten med ROS – 
analysen er å identifisere uønskede hendelser som er knyttet til den nye arealbruken, samt hvor sannsynlig 
det er at en hendelse skal inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. I den nye veilederen fra DSB er 
det følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper som skal danne utgangspunkt for en ROS-analyse: 
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1.3.1. Konsekvensvurdering 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. 

Konsekvenstypene i ROS-analysen tar utgangspunkt i samfunnsverdiene 1) liv og helse, 2) stabilitet og 3) 

materielle verdier (DSB, 2014).  

Tabell 1. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, vedlegg 1 
2017.  

KONSEKVENSVURDERING – LIV OG HELSE 

Vurderes ut fra antall omkomne, skadde og syke, alvorlighet 

Konsekvenskategori Dødsfall Skader/sykdom 

Høy Mer enn 5 døde Mer enn 20 skadde 

Middels 1-5 døde 3-20 skadde 

Lav Ingen døde 1-2 skadde 
 

Tabell 2. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, vedlegg 1 
2017. 

KONSEKVENSVURDERING – STABILITET 

Vurderes ut fra antall berørte og varighet av svikt i samfunnsfunksjoner (manglende dekning av 
grunnleggende behov, forstyrrelser i dagliglivet) 

Konsekvenskategori Antall berørte Varlighet 

Høy Mer enn 200 personer påvirket Mer enn 7 dager ute av drift 

Middels 50-200 personer påvirket 2-7 dager ute av drift 

Lav Færre enn 50 personer påvirket 0-1 dag ute av drift 

 

Tabell 3. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, vedlegg 1 
2017. 

KONSEKVENSVURDERING – MATERIELLE VERDIER 

Vurderes ut fra direkte kostnader knyttet til skade på eiendom 

Konsekvenskategori Skader på eiendom Økonomisk tap 

Høy Uopprettelig skade på eiendom Store kostnader (mer enn 10 mill.) 

Middels Alvorlig skade på eiendom Middels kostnader (1-10 mill.) 

Lav Uvesentlig skade på eiendom Lave kostnader (under 1 mill.) 

 

1.3.2. Sannsynlighetsvurdering  

Sannsynlighetskategoriene presentert i Tabell 4 er definert i Veileder - Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging, vedlegg 1. Vurderingen er gjort med bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente 

forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer, forventede hendelser i fremtiden og faglig 

skjønn.  

Tabell 4. Tallfesting av sannsynlighetskategorier. 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall/Frekvens Årlig sannsynlighet % 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middel 1 gang i løpet av 10 – 100 år 1 - 10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 

 



 Detaljert reguleringsplan for Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på Andslimoen –  

Plan-ID: 54182020001- ROS-analyse 

  Side 6 av 18 

1.3.3. Sårbarhet 

Et objekts sårbarhet vurderes utfra motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og 

eventuelle barrierer, samt evnen til gjenopprettelse (DSB, 2017).   

Byggteknisk forskrift TEK17 kapittel 7 angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og 

bygging i fareområder, med utgangspunkt i byggverkets funksjon og krav om at hendelsen ikke skal skje 

oftere enn innen et angitt tidsintervall. Sikkerhetsklassen reflekterer også sårbarheten i ulike objekt, se tabell 

5 nedenfor. 

Tabell 5 sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og bygging i fareområder, med utgangspunkt i 
sårbarheten av ulike objekt. 

SIKKERHETSKLASSER (F) FOR FLOM OG STORMFLO (NORMALT UTEN FARE FOR LIV OG HELSE) 

SIK
K

ER
H

ETSK
LA

SSE  

K
O

N
SEK

V
EN

S  

STØ
R

STE Å
R

LIG
E 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

FORKLARING 

F1 Liten 1/20 Høy Byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser (garasje, lager) 

F2 Middels 1/200 Middels De fleste byggverk beregnet for personopphold (bolig, 
fritidsbolig, campinghytte, garasjeanlegg, brakkerigg, skole, 
barnehage, kontorbygning, industribygning, driftsbygning 

F3 Stor 1/1000 Lav Byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der 
oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene 
(sykehjem, sykehus, brannstasjon, politistasjon, 
sivilforsvarsanlegg og infrastruktur, avfallsdeponi) 

 

 

SIKKERHETSKLASSER (S) FOR SKRED OG RASKE FLOMMER (MED FARE FOR LIV OG HELSE) 
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S1 Liten 1/100 Høy Byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der 
det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser (garasje, uthus, båtnaust, mindre brygger, 
lagerbygning med lite personopphold) 

S2 Middels 1/1000 Middels Byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 
personer, eller der det er middels økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (eneboliger / tomannsboliger 
/ flerboliger med maksimum 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg / brakkerigg / overnattingssted hvor det 
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normalt oppholder seg maksimum 25 personer, driftsbygning, 
parkeringshus, havneanlegg) 

S3 Stor 1/5000 Lav Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 
personer, eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (flerboliger med mer enn 10 
boenheter, arbeids- og publikumsbygg / brakkerigg / 
overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 
personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal 
beredskapsinstitusjon) 

 

1.4. AKSEPTKRITERIER 

Akseptabel risiko er risiko som aksepteres i en gitt sammenheng basert på gjeldende verdier i samfunnet 

(KMD, 2018). Det finnes i dag ingen generelle bestemmelser for hva som anses å være akseptabel risiko 

uavhengig av farekilde, og dermed heller ingen generelle akseptkriterier. Dette kommer blant annet av at 

risikoen må sees opp mot den gevinst samfunnet får av å gjennomføre hvert tiltak eller plan. Det 

grunnleggende prinsippet er dog at personer (tredje mann) ikke skal utsettes for en betydelig større risiko 

som følge av planen enn det man gjør generelt i samfunnet – såkalt bakgrunnsrisiko (DSB, 2012).   

1.5. HENSIKT MED PLANEN OG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Lians Eiendom AS ønsker å legge til rette for flytting av virksomheten Lians Caravan og Fritid AS fra dagens 

arealer på østsiden av E6, til samlet lokalisering vest for E6 på eiendom 55/70. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for forretningsarealer for plasskrevende varer med 

campingvogner og bobiler med verksted, et område for fritid og turisme i tilknytning denne virksomheten, 

samt et område for vegserviceanlegg.  
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2. ANALYSE AV RISIKO 

2.1. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER  

I tabellen under er farer og uønskede hendelser identifisert. Det er satt kryss for de tema som vurderes som 

relevante. I kommentarfeltet redegjøres det kort for vurderingsgrunnlag og vurderinger for aktuelle tema. 

 Naturgitte forhold  

Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

Nr. Hendelse/situasjon Relevant Kommentar 

1 Sterk vind ☐  

2 Bølger/bølgehøyde ☐  

3 Snø/is ☐  

4 Frost/tele/sprengkulde ☒ Overvann som fryser til is vinterstid i undergang.  

5 Nedbørmangel ☐  

6 Store nedbørsmengder ☐  

7 Stormflo ☐  

8 Flom i sjø/vassdrag ☐  

9 Urban flom/overvann ☒  

10 Havnivåstigning ☐  

11 Skred/ras/ustabil grunn ☐  

12 Erosjon ☐  

13 Skog- og lyngbrann ☐  

14 Radon ☒ Det er registrert høy aktsomhet for radon innen 

planområdet. 

15 Regulerte vannmagasin med 

usikker is/varierende 

vannstand 

☐  
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 Forhold ved utbyggingsformålet 

- Om utbyggingen medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet 

 Hendelse/situasjon Relevant Kommentar 

27 Akutt forurensing ☐  

28 Permanent forurensing  ☐  

29 Støv og støy  ☐  

30 Forurenset grunn ☐  

31 Høyspentlinje ☐  

32 Risikofylt industri 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

☐  

33 Avfallsbehandling ☐  

34 Oljekatastrofeområde ☐  

35 Fare for terror/sabotasje ☐  

36 Ulykke med farlig gods ☐  

37 Vær/føreforhold begrenser 

tilgjengelighet 

☐  

38 Ulykke i av- og påkjørsler ☒ Dagens avkjøring mangler gang- og sykkelveg og 

fotgjengerfelt. 

 Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer 

 Hendelse/situasjon Relevant Kommentar 

16 Vil uønskede hendelser på 

nærliggende transportnett 

utgjøre en risiko for 

planområdet? 

☒ Trafikkulykke på E6 kan få konsekvenser for 

langsgående gang- og sykkelveg. 

17 Blir området isolert som følge 

av blokkert transportnett? 

☐  

18 Er det transport av farlig gods 

i området? 

☒ Det er transport av farlig gods på E6 gjennom 

planområdet.  

19 Er det kjente ulykkespunkter 

på transportnettet i området? 

☐  

20 Er det spesielle farer 

forbundet med bruk av 

transportnettet for gående, 

syklende og kjørende innen 

området? 

☒ Området er ikke tilrettelagt for mye trafikanter i dag. 

21 Tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy 

☐  

22 Brann i transportmidler eller 

bygninger på området 

☐  

23 Brannslukningsvann ☐  

24 Kraftforsyning ☐  

25 Vannforsyning ☐  

26 Forsvarsområde ☐  
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39 Ulykker med gående - 

syklende 

☐  

40 Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

☐  

 

 

 

Forhold til omliggende 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 område 

 Hendelse/situasjon Relevant Kommentar 

41 Akutt forurensing ☐  

42 Permanent forurensing  ☐  

43 Støv og støy  ☐  

44 Forurenset grunn ☐  

45 Høyspentlinje ☐ 
 

46 Risikofylt industri (kjemikalier, 

eksplosiver, olje/gass, 

radioaktivitet) 

☐  

47 Avfallsbehandling ☐  

48 Oljekatastrofeområde ☐  

49 Ulykke med farlig gods ☐  

50 Vær/føreforhold begrenser 

tilgjengelighet  
☐  

51 Ulykke i av- og påkjørsler ☐ 
 

52 Ulykker med gående - 

syklende 
☐ 

 

53 Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 
☐  

 

Etter gjennomgang av sjekklisten for potensielle risiko- og sårbarhetsforhold er det identifisert følgende 

uønskede hendelser for videre skjematisk analyse: 

#1 Uønsket hendelse – Frost og stevling med is jf. punkt 4 

#2  Uønsket hendelse – Høye radonforekomster jf. punkt 14 

#3  Uønsket hendelse – Trafikkulykke med farlig gods jf. punkt 18 

#4 Uønsket hendelse – Trafikkulykke myke trafikanter jf. punkt 20 

#5 Uønsket hendelse – Trafikkulykke på E6 kan få konsekvenser for langsgående gang- og sykkelveg. 

#6  Uønsket hendelse – Ulykke i av- og påkjørsler jf. punkt 38 

#7  Uønsket hendelse – Urban flom/overvann, jf. pkt 9 
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3. VURDERING AV RISIKO 

Nummer 1 Navn på uønsket hendelse:  Frost/tele/sprengkulde 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Undergang for gang- og sykkelveg er utsatt for frost og stevling av is 

Årsaker 

Overvann som fryser til is på grunn av tele 

Eksisterende barrierer 

 
Sårbarhetsvurdering 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

    

 

X 

Det etableres en pumpekum for 

overvann tilknyttet strøm og varme.  

Pumpekum med to pumper som 

alternerer og alarm med GSM sender.  

Konsekvensutredning 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse   x  

Området skal driftes med 

brøyting og strøing. I overgang 

mellom mildvær, nedbør og frost 

kan det bli usikre forhold mellom 

tilsynsrundene. 

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  Evt. skade på sykkel el.l. 

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav 
Driftspersonell vil være tilknyttet både pumpefunksjonen og 

daglig vedlikehold vinterstid. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak 
Planbestemmelser stiller krav til telesikker 

overvannshåndtering for undergang. 
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Nummer 2 Navn på uønsket hendelse:  Radon 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Det er registrert høy aktsomhet for radon innen planområdet. 

Årsaker 

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i undergrunnen. 

Eksisterende barrierer 

 
Sårbarhetsvurdering 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

    x 

 

Kartlegges med måling etter etablering 

og lukka bygg. 

Konsekvensutredning 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Området planlegges ikke med 

bygg for varig opphold. 

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels Kartlegging kan først skje etter ferdig bygg.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Bygningsmessige tiltak kan vurderes.  
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Nummer 3 Navn på uønsket hendelse:  Farlig gods 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Trafikkulykke med farlig gods. 

Årsaker 

Det er transport av farlig gods på E6 gjennom planområdet. Planforslaget vil ikke bidra til økt risiko 

for ulykker. 

Eksisterende barrierer 

 
Sårbarhetsvurdering 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

    

 

x  

Konsekvensutredning 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse  x   
Tungekjøretøy. Brann- og 

eksplosjonsfare. 

Stabilitet   x  Omkjøring via Industriveien. 

Materielle verdier   x  Skade på involverte kjøretøy 

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak 
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Nummer 4 Navn på uønsket hendelse:  Trafikkulykke myke trafikanter 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Trafikkulykke med gående og syklende involvert.  

Årsaker 

Området er ikke tilrettelagt for mye trafikanter i dag. 

Eksisterende barrierer 

 
Sårbarhetsvurdering 

Høy 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

    

 

x 

Det stilles krav om at sammenhengende 

gang og sykkelveg skal være etablert 

mellom aktivitetene på øst og vestsida av 

E6 før brukstillatelse gis til nytt 

forretningsområde. Samt 

sikkerhetsgjerde langs E6. 

Konsekvensutredning 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Myke trafikanter ledes bort fra 

E6 

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  
Skade på involverte sykler, 

kjøretøy 

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Rekkefølgekrav i denne reguleringsplan. 

 

 



 Detaljert reguleringsplan for Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på Andslimoen –  

Plan-ID: 54182020001- ROS-analyse 

  Side 15 av 18 

Nummer 5 Navn på uønsket hendelse: 

 Trafikkulykke på E6 kan få 

konsekvenser for tilgrensende 

gang- og sykkelveg 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Trafikkulykke på E6 kan også få konsekvenser for trafikanter på 

langsgående gang- og sykkelveg. 

Årsaker 

Forulykka kjøretøy i fart kommer utenfor E6. 

 
Eksisterende barrierer:  

 
Sårbarhetsvurdering 

 

 

Høy Middels Lav Forklaring 

 Sannsynlighet   

 

X 

 Forventer svært lav bruk på framtidig 

gang- og sykkeltrasé, da det er svært lite 

funksjoner og boliger langs E6 mellom 

Andslimoen og Buktamoen  

Konsekvensvurdering 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Nedsatt fartsgrense, avstand til 

E6 og sikkerhetsgjerde langs E6  

Stabilitet    X  

Materielle verdier  x   Evt skade på involverte kjøretøy.  

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak 
Krav om sikkerhetsgjerde mellom E6 og gang/sykkelveg og 

god avstand til E6. 
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Nummer 6 Navn på uønsket hendelse:  Ulykke i av- og påkjørsler 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke i av- og påkjørsler 

Årsaker 

Uoversiktlige situasjoner 

 
Eksisterende barrierer:  

 
Sårbarhetsvurdering 

 

 

Høy Middels Lav Forklaring 

 Sannsynlighet   

 

X 

 Planen legger til rette for utbedring av 

dagens avkjørsler med utforming i tråd 

med Statens vegvesen vegnormal N100.  

Konsekvensvurdering 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse  X   
Ved ulykke i av-/påkjørsel er 

fartsgrensen trolig lav.  

Stabilitet    X  

Materielle verdier   X  
Evt skade på involverte kjøretøy, 

lav fart.  

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak 
Planen legger til rette for utbedring av dagens avkjørsler med 

utforming i tråd med Statens vegvesen vegnormal N100. 
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Nummer 7 Navn på uønsket hendelse:  Urban flom/overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Store tette flater med tak og asfalt kan gi mye overvann ved 

styrtregn og mye nedbør.  

Årsaker 

Overvann som følge av styrtregn og mye nedbør 

Eksisterende barrierer 

 
Sårbarhetsvurdering 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

    

 

X 

Området planlegges med åpen og lokal 

overvannsdisponering (LOD) etter tre-

trinns-strategien: infiltrasjon, 

fordrøyning og trygge flomveier  

Konsekvensutredning 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse    x  

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  
Evt. skader i overganger mellom 

ulike underlag. 

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak 
Planbestemmelser stiller funksjons. Og kvalitetskrav til tre-

trinns-strategi for overvann: infiltrasjon, fordrøyning og 

trygge flomveier. 
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4. KONKLUSJON 

4.1. HVORDAN ANALYSEN PÅVIRKER PLANFORSLAGET 

Trafikksikkerhet har høy prioritet i planforslaget. Hendelse nummer #4, #5 og #6 er i varetatt ved å følge 

Statens vegvesen sin vegnormal N100 Veg- og gateutforming og håndbok N124 Sykkelhåndboka. Hendelse 

#1; utfordringer med frost og tele/overvann, er beskrevet i VA-notat med krav i planbestemmelser, og det 

er satt av areal for pumpehus innafor planområdet. 

4.2. RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Rekkefølgekrav om etablering av sammenhengende gang og sykkelveg, med markerte overganger. Samt at 
sikkerhetsgjerde langs E6 skal være etablert mellom aktivitetene på øst og vestsida av E6, før brukstillatelse 
gis til nytt forretningsområde. Overvann fra undergang sikres med pumpekum og frostsikker utførelse. 


