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RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE

REGULERINGSPLAN FOR
BOLI GFELT, BUREISERVEGEN

Metode og forutsetninger

Analysen er gjennomført basert på sjekkliste i Lunner kommunes mal for ROS -
analyser. Ny veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017),
angir færre relevante tema for ROS - analyse enn kommunens sjekkliste. Bl. a. er ikke
lenger sårbar flora/fauna eller kulturminner lenger ansett som relevant iht. n y veileder
fra DSB . Kommunens sjekkliste anses som dekkende også etter den nye veilede ren.
Analysen er bas ert på foreliggende planforslag . I risikovurderingene er det tatt
utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun u nntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens i sjekklisten er basert på kommunens mal
for ROS - analyse. Denne sammenfaller ikke lenger fullt ut med ny veileder fra
D irektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (D SB , 2017) . Med hensyn til
vurdering av relevante risikoforhold ved planforslaget eller planområdet, har dette
likevel ingen betydning. For forhold knyttet til trafikk sikkerhet, som er vurdert som
eneste aktuelle risikoforhold for nærmere vurdering, har vi utarbeidet analyseskjema
for mulige uønskete hendelser basert på ny veileder fra DSB.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er i sjekkliste , iht. Lunner
kommunes mal for ROS - analyser, delt i:

- Svært sannsynlig (4) -

- Sannsynlig (3) -

- Mindre sannsynlig (2) -

- Lite sannsy nlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Skalaen for sannsy nlighet er ikke samsvarende med ny veileder fra direktoratet, der
den er tredelt i Høy – middels – lav.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er i sjekkliste , iht.
Lunner kommunes mal for ROS - analyser, delt i:
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Personskade Miljøs kade Skade på eiendom,
forsyning med mer.

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

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.

3. Alvorlig Beh andlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

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

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.

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

Konsekvensskalaen er ikke samsvarende med ny veileder fra direktoratet, der
konsekvensene er tredelt i Høy – middels – små. Det er i tillegg skilt på
konsekvenstyper for hhv. liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er iht.
kommunens mal for ROS - analyser gitt i følgende tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Iht. kommunens mal forutsettes det at det iverksettes tiltak for hendelser i rød
risikokategori, og at det vurderes tiltak ift. nytte for hendelser i gul kategori. Innenfor
de grønn e feltene i risikomatrisen, kan rimelige tiltak gjennomføres.
Denne tankegangen er ikke lenger i henhold til direktoratets nye veileder. Der skal
det vurderes tiltak for alle aktuelle hendelser. Tiltak som iht. kommunens sjekkliste er
vurdert å være relev ante for videre analyse, er derfor fulgt opp i et eget
analyseskjema iht. ny veileder fra direktoratet.

Overordnet risikovurdering

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i føl gende
tabell. Tema som gis kommentar «vurderes nærmere», omtales i påfølgende
analyseskjema iht. n y veileder fra DSB.
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Natur - og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for , eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Ma sseras/ - skred nei Over marin grense .
Sikkerhet mot naturfare
skal iht. TEK 1 7 kap. 7
dokumenteres i
byggesøknad.

2. Snø - /isras nei
3. Flomras nei
4. Elveflom nei
5. Radongass ja 1 1 1 Prosjektering iht. TEK 1 7

medfører ubetydelig risiko
mht. radon. Temaet
kommenteres ikke
ytterligere i ROS -
analysen.

Vær, vindeksponering . Er området:

6. Vindutsatt nei
7. Nedbørutsatt nei

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sår bar flora nei
9. Sårbar fauna/fisk nei
10. Verneområder nei
11. Vassdragsområder nei
12. Fornminner (afk) nei Det ble ikke påvist

automatisk fredete
kulturminner ifm.
arkeologisk registrering i
august 2016. Det ble
imidlertid påvist to
hustufter og en rekke
rydningsrøyser fra nyere
tid, samt spor av tidligere
dyrking. Kulturminnene
ble dokumentert i rapport
fra registreringen, datert
01.09.2016. Nyere tids
kulturminner ble målt inn
eller manuelt plottet i kart.
Temaet er ikke lenger
ansett som relev ant for
ROS, iht. sjekkliste i ny
veileder fra DSB 2017.

13. Kulturminne/ - miljø nei

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Veg , bru, knutepunkt ja Kommunen bør vurdere å
stenge Kongevegen f or
gjennomgangstrafikk. Det
vil bli ubetydelig
trafikkøkning på fv. 5 som
følge av boligutbygging.
Etter krav fra kommunen
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reguleres Kongevegen
med en veibredde på 5,5
m inkl. skulder, og et 3,0
m bredt fortau + skulder
langs østsiden av denne.
Det legges til rette for at
k jørebane og fortau kan
skilles med rekkverk.
Dette vil kunne bedre
trafikksikkerheten , men
ev. behov for rekkverk vil
bli nærmere diskutert med
kommunen når ev.
hastighetsbegrensning
m.m. langs Kongevegen
er avklart.

15. Havn, kaianlegg ne i
16. Sykehus/ - hjem, kirke nei
17. Brann/politi/sivilforsvar nei
18. Kraftforsyning nei Kraftledning over

planområdet legges i
planforslaget i bakken
gjennom boligområdet .
Dette må gjøres i
samarbeid med netteier.

19. Vannforsyning nei Vannforsyning inkl.
brannvann vil bli sikret iht.
krav i byggteknisk forskrift
(TEK1 7 ) . Vann og avløp
vil bli tema for
utbyggingsavtale med
kommunen.

20. Forsvarsområde nei
21. Tilfluktsrom nei
22. Område for idrett/lek nei
23. R ekreasjonsområde nei Området er ikke særskilt

benyttet som
rekreasjonsområde.

24. Vannområde for friluftsliv nei

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning nei
26. Permanent forurensning nei
27. Støv og støy;industri nei
28. Støv og støy;trafikk nei Støysone lan gs fv. 5

berører ikke planområdet.
Ubetydelig trafikkøkning
vil ikke gi vesentlig
endring mht. støv.

29. Støy; andre kilder nei
30. Forurenset grunn nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag nei
32. Høyspentlinje (stråling) nei Kraftledning som krysser

område t forutsettes i
reguleringsforslaget lagt i
bakken gjennom
boligfeltet. Utgjør da
ingen risiko.

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)

nei

34. Avfallsbehandling nei
35. Oljekatastrofeområde nei
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Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for akutt fo rurensning nei
37. Støy og støv fra trafikk nei Ubetydelig endring i

trafikktall på Kongevegen
dersom den stenges for
gjennomkjøring . Støy og
støv kan også reduseres
dersom hastighet
reduseres. Både
kjørebane og fortau langs
Kongevegen fra
Solheimstorg et til krysset
med Bureiservegen skal
ifølge
planbestemmelsene
asfalteres.

38. Støy og støv fra andre kilder nei
39. Forurensning til sjø/vassdrag nei
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med f arlig gods nei
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av - /påkjørsler ja 2 3 6 Vurderes nærmere.
44. Ulykke med gående/syklende ja 2 3 6 Vurderes nærmere.
45. Andre ulykkespunkter nei

Andre forhold

46. Er tiltak et i seg selv et
sabotasje - /terrormål

nei

47. Er det potensiell s a b otasje -
/terrormål i nærheten?

nei

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstrand mm

nei

49. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (s tup
etc)

nei De bratteste områdene
mot sør opprettholdes
som naturområder,
endres ikke. Langs stien
fra boligområdet og
Kongevegen kan det
eventuelt settes opp
rekkverk.

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

nei

Spesielle forhold ved utbygging/g jennomføring

51. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

ja 2 3 6 Vurderes nærmere.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

ja 2 3 6 Vurderes nærmere.

Hendelser knyttet til t rafikksikkerhet kommenteres nærmere i nedenstående
analyseskjema, som er utarbeidet p å grunnlag av ny veileder om Samfunnssikkerhet
i kommunens arealplanlegging (DSB, 201 7).
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Analyseskjema

Nr. 1 Navn uønsket
hendelse:

Ulykke i av - og påkjørsler (sjekkliste pkt. 43)

Beskrivelse av uønsket hendelse: Ulykke ved atkomst til planområdet.

O m naturpåkjenninger (TEK
1 7)

Sikkerhetsklasse
flom/skred

Forklaring

Nei
Årsaker
For høy hastighet, uoppmerksomhet, glatt føre, dårlig sikt
Eksisterende barrierer
Atkomst til boligområdet vil være fra Bureiservegen, ca. 40 m inn fra krysset med
K ongevegen. Bureiservegen har svært liten trafikk, hastigheten ved
avkjørselspunktet vil være lav. Også Kongevegen har lite trafikk. Det er ikke skiltet
fartsgrense på Kongevegen. Det betyr at fartsgrensen er 80 km/t, selv om vegens
utforming ikke tilsier a t en slik fartsgrense er forsvarlig. Fartsgrensa på fv. 5
Korsrudlinna er i dag 60 km/t.
Det legges til rette for maks. 30 boenheter.
Sårbarhetsvurdering
Ulykke i av - og påkjørsler vurderes ikke å ha betydning for lokalisering av
boligområdet.
Sannsy nlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Fv. 5 Korsrudlinna og Kongevegen er i
dag lite ulykkesbelastet. Liten trafikk i
Bureiservegen. De fleste skal til
boligområdet, og vil være kjent med de
lokale forholdene. 30 boenheter gir
begrenset trafikk. En ul ykke vil kunne
skje (anslagsvis ca. hvert 1 0.år). Ingen
trafikkulykker registrert i eller i
nærheten av området de siste 20 år i
Nasjonal vegdatabank, med unntak av
en trafikkulykke med uklart forløp i
2012 på privat grunn (Kongevegen 91 ).

Konsekvensvurd ering
Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke
relevant

Forklaring

Liv og helse X Fart vil være lav
ved ev.
sammenstøt. Dette
vil bidra til redusert
skadeomfang.

Stabilitet X Sperring av
vei/avkjørsel vil ha
kort varighet.

Materielle verdier X Skader på kjøretøy
vil være av
begrenset omfang.

Samlet begrunnelse av konsekvens: Ulykke i avkjørselspunkt vil ha begrenset
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betydning for planområdet.
Usikkerhet Begrunnelse
Lav God ulykkesstatistikk fra nasjonal

vegdatab ank. Begrenset trafikkmengde
gir i seg selv liten sannsynlighet for
ulykker.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak: Oppfølging gjennom planverktøy/info til

kommunen etc.:
Frisiktlinjer/ - soner vises i regulerings plan
med tilhørende bestemmelser om hva
som tillates etablert innenfor sonene for
å sikre god sikt i avkjørsel.

Kart og bestemmelser.

God vegkurvatur som ikke inviterer til
høy fart, og som sikrer god sikt mot
private avkjørsler internt i boligområdet.

Av grensning av vegformål i
reguleringskart. Vegklasse A1 iht.
Statens vegvesens håndbok N1 00 er
brukt som retningslinje. Vegvesenets
håndbok gjelder kun for offentlig veg.
Det er små avvik knyttet til kurvatur og
stigningsforhold. Kurvaturen er
kompensert me d breddeutvidelser av
vegen. Avviket med hensyn til
stigningsforholdene er begrenset, og
anses ikke problematisk med tanke på
framkommelighet.

Trafikksikker tilkomst til sentralt
grøntområde og nærlekeplasser.

Lokalisering av grøntområde og
forbindelser i reguleringskart

Nr. 2 Navn uønsket
hendelse:

Ulykke med gående/syklende (sjekkliste pkt.
44 og 52)

Beskrivelse av uønsket hendelse: Sammenstøt mellom gående /syklende langs
veier innenfor planområdet.
Om naturpåkjenninger (TEK
1 7)

Sikkerhetsklass e
flom/skred

Forklaring

Nei
Årsaker
For høy hastighet, uoppmerksomhet, glatt føre, dårlig sikt, dårlig belysning.
Eksisterende barrierer
Lav hastighet, oversiktlig veg
Sårbarhetsvurdering
Ev. ulykke med gående/syklende vurderes å ha begrenset betydning for
boligområdet.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Det er ikke registrert trafikkulykker
langs vegene i eller omkring
planområdet i løpet av de siste 20 år,
ref. Nasjonal vegdatabank.
Farten på vegnett i området vil være
lav.
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Begrenset trafikk på vegene.
Trafikanter vil i hovedsak være godt
kjent med de stedlige forholdene.

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke
relevant

Forklaring

Liv og helse X Fart vil være lav
ved ev.
sam menstøt. Dette
vil bidra til redusert
skadeomfang. Myk
trafikant vil være
mer utsatt enn ev.
involvert bilist/MC -
fører.

Stabilitet X Sperring av
avkjørsel ifm. ev.
ulykke vil være av
kort varighet.

Materielle verdier X Skader på
materielle verdie r
vil begrense seg til
mindre skader på
bil eller sykkel.

Samlet begrunnelse av konsekvens: Ulykke med gående/syklende vil ikke ha
betydning for arealbruken.
Usikkerhet Begrunnelse
Lav God statistikk fra nasjonal

vegdatabank. Begrenset
trafikkmeng de gir i seg selv liten
sannsynlighet for ulykker.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak: Oppfølging gjennom planverktøy/info til

kommunen etc.:
Etablering av fortau langs Kongevegen
fra Bureiservegen til Solheim storget.

Kart og bestemmelser.

Frisiktlinjer/ - soner vises i reguleringsplan
med tilhørende bestemmelser om hva
som tillates etablert innenfor sonene for
å sikre god sikt i avkjørsel.

Kart og bestemmelser.

God belysning langs gate. Krav i reguleringsbeste mmelsene at
fortau langs Kongevegen skal ha
belysning. Gang - /sykkelveg sørover fra
boligområdet til Kongevegen tillates
opplyst.

Stenge Kongevegen for gjennomkjøring
og skilte med redusert hastighet for å
sikre trafikktrygg skoleveg mot Lunner
barneskole . Dermed vil dagens
gjennomkjøringstrafikk bli erstattet av
trafikk til det nye boligfeltet.

Rekkefø lgebestemmelser. Kommunen
må fatte vedtak om skilting eller
stenging av veg for gjennomkjøring.
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Trafikkmengden på Kongevegen sør for
Bureiservegen vil på denne måten bli
sterkt redusert. Sannsynligheten for og
konsekvensen av ulykker vil bli redusert.

Nr. 3 Navn uønsket
hendelse:

Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring
(sjekkliste pkt. 51)

Beskrivelse av uønsket hendelse: Sammenstøt mellom anleggstrafik k og annet
kjøretøy, eller gående /syklende.
Om naturpåkjenninger (TEK
1 7)

Sikkerhetsklasse
flom/skred

Forklaring

Nei
Årsaker
For høy hastighet, uoppmerksomhet, glatt føre, dårlig sikt, dårlig belysning.
Eksisterende barrierer
Lav hastighet, o versiktlig veg og kryss, krav i byggherreforskriften.
Sårbarhetsvurdering
Ev. trafikkulykke ifm. anleggsvirksomheten vurderes å ha begrenset betydning.
Det vil i liten grad være annen trafikk i området mens anleggsarbeidene pågår.
Kortvarig stans ifm. e v. ulykke vil ikke ha store konsekvenser. Anleggstrafikken
forventes ikke å bli så omfattende at det i vesentlig grad vil påvirke
trafikkavviklingen eller trafikksikkerheten i vegkryss.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Det er ikke registre rt trafikkulykker
langs vegene i eller omkring
planområdet i løpet av de siste 20 år,
ref. Nasjonal vegdatabank.
Farten på vegnett i området vil være
lav.
Begrenset trafikk på vegene.
Trafikanter vil i hovedsak være godt
kjent med de stedlige forholdene.
Anleggstrafikken vil ikke være så stor
at den utgjør noen vesentlig forskjell i
trafikkbildet. Masser skal håndteres
internt på planområdet. Andelen store
kjøretøy vil øke noe. Anleggsområde
skal gjerdes inn iht. krav i
byggherreforskriften. Det er liten
sannsynlighet for ulykke ifm.
anleggsvirksomhet.

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke
relevant

Forklaring

Liv og helse X Fart vil være lav
ved ev.
sammenstøt. Dette
vil bidra til redusert
skadeomfang. M yk
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trafikant vil være
mer utsatt enn ev.
involvert
bilist/maskinfører.

Stabilitet X Sperring ifm. ev.
ulykke vil være av
kort varighet.
Kortvarig stans vil
ikke ha vesentlige
konsekvenser.

Materielle verdier X Skader på
materielle verdier
vil beg rense seg til
mindre skader på
kjøretøy eller
materiell.
Sannsynlig
økonomisk tap er
begrenset.

Samlet begrunnelse av konsekvens: Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring vil
ha begrenset betydning for planområdet eller omgivelsene for øvrig. Kortvarig
sta ns ifm. ev. uønsket hendelse vil ha liten betydning.
Usikkerhet Begrunnelse
Lav God statistikk fra nasjonal

vegdatabank. Strengt regelverk knyttet
til anleggsgjennomføring.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak: Oppfølging gjennom planverktøy/info til

kommunen etc.:
Atkomster til anleggsområdet må
utformes iht. gjeldende håndbøker for å
sikre tilfredsstillende siktforhold.

Dokumenteres i avkjørselsplan ifm.
byggesøknad. Vilkår i byggetillatelser.

Inngjerdin g av anleggsområde og tydelig
skilting. Snuplass på
anleggsområde/hjelpemann ifm. rygging
ut i offentlig veg.

SHA - plan. Krav som følger av
byggherreforskriften.

Krav til HMS og sikkerhetstiltak overfor
entreprenør for å ivareta omgivelsene.

Krav som føl ger av
byggherreforskriften.

Dersom ferdigstillelse og innflytting på
boligområdet skjer i etapper mens det
samtidig pågår anleggsvirksomhet på
andre deler av området, bør man søke å
unngå anleggstrafikk på vegene i
området på tidspunkter da barna går til
og fra skolen.

SHA - plan, planlegging av
gjennomføring av anleggsfasen.
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Konklusjon

Gjennomgangen av mulige uønskede hendelser viser at risikoen knyttet til
planforslaget er lavt. Den største risikofaktoren er knyttet til trafikksikkerhet. Analysen
vi ser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et
akseptabelt nivå .


