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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE  
 

REGULERINGSPLAN FOR 
GRUA TORG 
Gnr/bnr. 67/5, Lunner kommune 
Dato: 2018-12-01 

 
 

Beskrivelse av planområdet 

 
ROS-analysen gjelder utvikling av Grua Torg, gårdsnummer 67/5, Lunner kommune. 
I tillegg til den aktuelle eiendommen vil også tilliggende eiendommer trekkes inn i 
vurderingene, dersom relevant. Eiendommene er en sydvestvendt skråning med en 
høydeforskjell på om lag 9 meter. Det foregår i dag jordbruksdrift i området og det er 
ingen bebyggelse. Eiendommen grenser mot fv. 16 Hadelandsvegen i vest og mot 
Gjøvikbanen i øst. Sør for eiendommen ligger Grua kirke og gravplass.  
 

Formålet med utbyggingen  

Innenfor området vil arealet reguleres for Bebyggelse og anlegg, kombinert 
bebyggelse og anlegg BKB, samferdsel og teknisk infrastruktur og grønnstruktur.  
 
Bebyggelsen vil bestå av to boligblokker og et forretningsbygg. Blokkbebyggelsen er 
planlagt å ha 4 etasjer i tillegg til kjeller.  Forretningsbygget på 2 etasjer vil ha 
publikumsrettet næring på gateplan.  
 
Innenfor planområdet vil det også etableres torg, samt lek- og oppholdsarealer. Det 
vil være interne kjøreveger fra Hadelandsvegen inn til boligblokkene og til 
forretningsbygget. Trygge gangveger sikres med gangveg gjennom torget og delvis 
langs offentlig veg. 
 

Vurdering av sikkerhet 

Det er ikke fare for flom, ras eller andre uønskede naturhendelser på eiendommen. I 
forhold til liv og helse er det i hovedsak støyproblematikk som må sikres. Dagens 
høyspentledning som går over eiendommen må erstattes med jordkabel. 
 

Metode og forutsetninger 

Analysen gjelder foreliggende planforslag. Lunner kommunens mal for ROS-analyser 
er benyttet, med kommunens egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.  
 
I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Data er 
innhentet fra:  

• NVE 

• Miljøstatus 

• Kilden NIBIO 

• NVDB   
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Det er gjort vurderinger av sannsynligheten for at et tilfelle inntreffer og i hvor stor 
grad dette vil ha konsekvenser for samfunnet, plan og planområdet.  
 
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).  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

- Svært sannsynlig (4) - 

- Sannsynlig (3) - 

- Mindre sannsynlig (2) -  

- Lite sannsynlig (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. 

 
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 
 Personskade Miljøskade 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 Behandlingskrevende 
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. 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er 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     

 
- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes i forhold til nytte 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet for at hendelse opptrer vurderes først. Hvis dette 
ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene av en 
mulig hendelse.  
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Overordnet risikovurdering 

Ettersom planområdet ikke er bebygd i dag vil mange av de vurderte uønskede 
hendelser ikke oppstå før i driftsfasen, når Grua Torg er etablert. De største risikoene 
er påvist i forbindelse med radongass og støy fra veg og jernbane.  
 

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende 
tabell. 
 
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. Masseras/-skred Ja 3 2  Prøvegravning indikerer 
at det er 
setningspotensial for 
deler av byggene, at 
eksisterende torvmasser 
kan være utfordrende og 
at stedlige masser kan 
være telefarlige. Risikoen 
for disse uønskede 
hendelser reduseres 
vesentlig ved 
masseutskifting. 

2. Snø-/isras Nei    Ikke relevant, ingen 
topografiske forhold som 
gjør dette aktuelt. 

3. Flomras Nei    Ikke relevant i området. 

4. Elveflom  Nei    Ifølge tilgjengelige data 
fra NVE og Lunner 
kommune er området ikke 
utsatt for flomfare. 
Massene i grunnen har 
varierende 
absorbsjonsevne. Ved 
gjennomføring av tiltaket 
vil det etableres 
fordrøyningsanlegg i 
grunnen som bedrer 
overvannsproblematikk.   

5. Radongass Ja 3 3  Det er registrert høy 
forekomst av radongass 
på den nordligste delen 
av eiendommen. På den 
resterende delen av 
eiendommen er det 
moderat til lav forekomst 
av radongass. 
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Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei    Det er ikke noen 
fremherskende vinder i 
området som er av slik 
karakter at det er fare for 
personskade, miljøskade 
eller skade på eiendom. 

7. Nedbørutsatt Nei    Området er statistisk ikke 
utsatt for store nedbør.  

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

8. Sårbar flora Nei    Ikke relevant her, da det 
ikke er registrert sårbar 
flora i eller ved 
planområdet. 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ikke relevant her, da det 
ikke er registrert sårbar 
fauna eller fisk i eller ved 
planområdet. 

10. Verneområder Nei    Det er ikke registrert 
verneområder i 
planområdet. Østhagan 
landskapsvernområde 
ligger øst for planområdet 
men det er ikke vurdert at 
tiltaket medfører skade på 
dette. 

11. Vassdragsområder Nei    Ikke relevant da 
planområdet ikke ligger i 
tilknytning til 
vassdragsområder. 

12. Fornminner (afk) Nei    Det er ikke registrert 
fornminner i planområdet 
og fylkeskommunen i 
Oppland ser ikke behov 
for kulturminne-
registreringer. 

13. Kulturminne/-miljø Ja 4 1  Det er ikke registrert 
fysiske kulturminner i 
planområdet, men en 
taubanetrasé knyttet til 
Gruas gruvedrift gikk over 
den sørvestlige delen av 
planområdet og deler av 
planområdet er dermed 
en del av et industrielt 
kulturmiljø.   

Menneskeskapte forhold 

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

14. Vei, bru, knutepunkt Nei    Krysset mellom 
Hadelandsvegen og 
Myllavegen samt 
avkjøring til Grua kirke fra 
Hadelandsveien er 
uoversiktlig for både 
bilister og myke 
trafikanter i dag. 
Utbyggingen av Grua 
Torg vil medføre 
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ytterligere trafikk og øke 
risikoen for uønskede 
hendelser. Adkomstvei og 
kryssløsning vil utbedres i 
planarbeidet og bidra til 
en forbedret situasjon. 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

18. Kraftforsyning Nei    Det går en kraftledning 
gjennom planområdet 
som planlegges lagt i 
kabel. Det gjøres 
nødvendige tiltak for å 
sikre kraftforsyningen i 
anleggsfasen.  

19. Vannforsyning Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

20. Forsvarsområde Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

21. Tilfluktsrom Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

22. Område for idrett/lek Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

23. Rekreasjonsområde Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ingen konsekvenser for 
temaet. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ikke relevant i området. 

26. Permanent forurensning Nei    Ikke relevant i området.  

27. Støv og støy; industri Nei    Ikke relevant i området. 

28. Støv og støy; trafikk Ja 4 2  Deler av planområdet vil 
ligge i gul støysone fra 
vei. Dette kan utbedres 
med avbøtende tiltak i 
form av støyskjerming. 
Støv vurderes ikke som 
en uønsket hendelse 
grunnet lav ÅDT og lav 
fartsgrense langs 
planområdet. 

29. Støy; andre kilder Nei    Jernbanen øst for 
planområdet genererer 
støy øst i området.  

30. Forurenset grunn Nei    Det er ikke registrert 
forurenset grunn i 
planområdet. 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke relevant i området. 

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 4 2  Eksisterende 
høyspentledning er pålagt 
hensynssone i KPA. Å 
legge dagens 
høyspentledning i 
jordkabel gjennom 
planområdet vil forhindre 
stråling.  

33. Risikofylt industri mm Nei    Ikke relevant i området. 
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(kjemikalier/eksplosiver) 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke relevant i området. 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke relevant i området. 

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Det er ingen fare for akutt 
forurensing. 

37. Støy og støv fra trafikk Ja 3 1  I anleggsperioden vil det 
være støy og støv fra 
trafikk. Ferdigstilt 
genererer tiltaket lite 
trafikkvekst.  

38. Støy og støv fra andre kilder Ja    Arbeid på eiendommen vil 
i anleggsperioden kunne 
medføre støy og støv, 
men dette vil håndteres 
av entreprenør i 
gjennomføringen.  

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke relevant i området. 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Det er ingen industri i 
nærheten som anses å 
være risikofylt. 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Ja 2 3  Det går en betydelig 
andel godstrafikk på 
Gjøvikbanen. Dette kan 
medføre alvorlige 
situasjoner, men 
sannsynligheten for dette 
er lav.  

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke relevant i området. 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 3  Det er registrert 2 ulykker 
i det eksisterende krysset 
Hadelandsvegen x 
tilkomstvegen til kirken de 
siste 20 årene.  

44. Ulykke med gående/syklende Ja 3 2  NVDB har ikke registrert 
ulykker langs 
Hadelandsvegen med 
gående og syklende 
involvert, de siste 20 
årene. 
Utbyggingen av Grua 
Torg kan genere 
trafikkutfordringer knyttet 
til varelevering, 
besøkende til 
forretningsvirksomheter 
samt beboere. Sett i 
sammenheng med barn 
og unges aktiviteter på 
torget og lekeplassen kan 
det oppstå uoversiktlige 
situasjoner som kan 
medføre trafikkulykker. 
Lav fartsgrense og 
tydelige avgrensninger av 
vegareal mot torg og 
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grøntareal vil redusere 
faren for uønskede 
hendelser. 

45. Andre ulykkespunkter Ja 4 1  Nærhet til Gjøvikbanen 
medfører en teoretisk 
risiko for villkryssing av 
jernbanesporet. For å 
hindre den uønskede 
hendelsen krever Bane 
NOR at det settes opp et 
1,8 m høyt gjerde langs 
grensen mellom 
jernbanen og 
planområdet. Dette er 
sikret i bestemmelsene 
§2.1.c. 
Det er også en teoretisk 
mulighet for 
jernbaneundergangen 
nord for planområdet blir 
brukt som snarveg til og 
fra Grua Torg. Etablering 
av sikkerhetsgjerde mot 
Gjøvikbanen i øst samt 
støyskjerm og gjerde mot 
vest, vil utgjøre fysiske 
hinder som gjør at den 
uønskede hendelsen ikke 
vil skje.  

Andre forhold 

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

Nei    Tiltaket er i hovedsak et 
boligprosjekt og anses 
ikke som terrormål. 

47. Er det potensiell sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei 1 3  Infrastruktur som 
jernbane og 
jernbanestasjon er 
teoretisk et terrormål, 
men Gjøvikbanen 
vurderes å ha lite 
potensial som mål for 
sabotasje/terrormål.  

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

Nei    Ikke relevant i området. 

49. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc) 

Ja 2 3  Den nordlige delen av 
planområdet skråner bratt 
ned mot Hadelandsvegen 
og medfører en viss fare 
for ulykker knyttet til lek.    

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Det er ikke kjente 
gruvesjakter eller 
lignende i planområdet 
eller i nærheten.  

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 2 3  Det er risiko for ulykker 
knyttet til anleggstrafikk 
ved inn og utkjøring 
mellom planområdet og 
Hadelandsvegen. Store 
kjøretøy med store 
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blindsoner kan medføre 
svært alvorlige 
situasjoner.  

52. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei    Beliggenheten mellom vei 
og jernbane og i forhold til 
målpunkter, gjør 
skolebarns ferdsel 
gjennom planområdet lite 
aktuelt.  

 
 
Endelig risikovurdering:  
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

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

4. Svært sannsynlig 13 28, 32   

3. Sannsynlig 37  5, 44  

2. Mindre sannsynlig 16 49 41, 43, 51  

1. Lite sannsynlig   47  

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak. Hendelsene og tiltakene beskrives 
nærmere i det følgende. 
 

• 1: Masseras/-skred 
Prøvegravning indikerer at det er setningspotensial for deler av byggene som er 
plassert i områder med leire under morene eller leirmorene. Videre at eksisterende 
torvmasser kan være utfordrende for stabiliteten ved anlegging av veger, bygg og 
parkeringsplasser. Stedlige masser kan være telefarlige. Risikoen for disse 
uønskede hendelser reduseres vesentlig ved stedvis masseutskifting. 
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 5: Radongass 
Det er lagt hensynssone radongass over hele Lunner kommune og planområdet er 
registrert med moderat/lav og høy forekomst. Det er den nordligste delen som har 
høy konsentrasjon av radongass. Et obligatorisk tiltak i byggeteknisk forskrift for å 
forhindre belastningen av radongass er å legge radon-sperre mot grunnen i bygg 
beregnet for varig bolig. I henhold til TEK skal radonkonsentrasjonen ikke overstige 
200 Bq/m³ for bygninger hvor det er varig opphold. Detaljer og nødvendige tiltak tas 
videre til rammesøknad.  
 
Risikograderingen vil endres fra rødt til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 13.  Kulturminner 
Da det var gruvedrift på Grua gikk en taubane i luftlinje over Hadelandsvegen, 
gjennom planområdets sørvestre del og videre til den nordvestlige enden av Grua 
kirke. De fysiske sporene av traséen er plassert utenfor planområdet og består av 
fundamenter og steinrøyser. Det er svært sannsynlig at taubanens trasé blir berørt av 
tiltaket, men ettersom dette gjelder traséen og ingen av de fysiske sporene, er 
konsekvensen satt lavt. Det er ikke påkrevd med spesifikke tiltak, men forholdene for 
kulturminnet vil bedres dersom traséen gjennom området blir regulert til hensynssone 
bevaring kulturmiljø.  
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Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 28. Støv og støy; trafikk 
Støv og støy kan forringe livskvalitet og være skadelig for helsen. For Grua Torg sine 
uteområder viser støyberegninger at vegtrafikken fra Hadelandsvegen har et 
støynivå som ikke er akseptabelt etter forskriftene. Det må derfor gjøres sikringstiltak 
ved å montere støyskjerm mot Hadelandsvegen for å oppfylle kravene fra 
byggteknisk forskrift. Utførte beregninger viser at jernbanen er en støykilde som ikke 
er akseptabel i forhold til kravene om stille side i leilighetene. Avbøtende tiltak vil 
være å lage planløsninger for leilighetene som oppfyller kravene til stille sider.  
 
Risikograderingen vil endres fra rødt til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 32: Høyspentlinje; stråling 
Det går i dag en høyspentlinje gjennom planområdet som er merket med 
hensynssone høyspentledning. Stråling fra slike ledninger kan føre til alvorlig sykdom 
og er ikke forenelig med boligbebyggelse. Et aktuelt avbøtende tiltak er å legge 
ledningen i kabel. Dette vil fjerne strålingsfaren.  
 
Risikograderingen vil endres fra rødt til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 37: Støy og støv fra trafikk 
Anleggsperioden vil generere støv og trafikkstøy på anleggsområdet og på vegene 
fram til planområdet. Gjeldende forskrifter for anleggsplasser vil følges og det 
forventes dermed at støy og støv i anleggsperioden ikke blir en uønsket hendelse.  
 
Ettersom utviklingen av Grua Torg ikke vil medføre vesentlig økning i lokal trafikk, er 
heller ikke støy og støv fra trafikk i driftsfasen en uønsket hendelse. 
 
 

• 41: Ulykke med farlig gods 
En rapport utarbeidet av TØI i 2004, viser at det er betydelig godstrafikk på 
Gjøvikbanen. Selv om dette er gamle tall, gir det et bilde av andelen farlig gods på 
strekningen. En ulykke med farlig gods vil kunne få store konsekvenser, men gode 
rutiner fra både beredskapsmyndighet og transportmyndighet vil begrense 
sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer og minimere skadeomfanget.  
 
Risikograderingen vil ikke endres med gjennomføring av tiltak, da muligheten for at 
en ulykke med farlig gods skjer, ikke kan fjernes. 
 

• 43: Ulykker i av-/påkjørsler 
Dagens situasjon med bussholdeplass, overgangsfelt og avkjøring på et lite areal 
medfører stor sannsynlighet for uønskede hendelser, selv om de registrerte 
ulykkestallene er lave. Sannsynligheten for ulykker vil øke ved utbygging av Grua 
Torg. For å redusere mulige ulykker vil kryssløsningen mellom planområdet og 
Hadelandsvegen utbedres. Bussholdeplass og kryssløsning skal separeres, for å gi 
bedre oversikt for biltrafikanter, myke trafikanter.  
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 44: Ulykke med gående og syklende 
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Selv om det de siste årene ikke er registrert ulykker for gående og syklende vil 
tiltaket generere mer trafikk i området og dermed øke sannsynligheten for uønskede 
hendelser. Dagens situasjon må derfor utbedres. Kryssløsning som nevnt i punkt 43 
vil også bedre forholdene for gående og syklende til og fra planområdet.  
 
Trafikk internt i planområdet vil naturligvis bli en utfordring som vil sikres og ivaretas i 
det videre planarbeidet. Trafikksikkhetsstiltak som ivaretar sikkerheten til myke 
trafikanter og særlig barn og unge som i større grad vil ha økt ferdsel i området, og 
som i større grad har vanskeligheter med å lese trafikkbildet.  
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 45: Andre ulykkespunkter 
Gjøvikbanens spor går langs planområdets østlige grense. Dette gir en risiko for 
villkryssing av sporet eller lekende barn som forviller seg inn til sporet. Dersom en 
ulykke inntreffer vil det kunne gi svært alvorlige utfall. Det vurderes imidlertid å være 
liten sannsynlighet for at disse uønskede hendelsene vil skje fra/til Grua Torg 
ettersom det ikke er noen målpunkter nord for jernbanen som nås lettere ved 
villkryssing. For å eliminere risikoen krever Bane NOR at det reises et 1,8 meter høyt 
gjerde langs grensen mot jernbanen. 
  
Jernbaneundergangen på Hadelandsvegen, nord for Grua Torg medfører en risiko 
for at undergangen kan bli brukt som snarveg til og fra Grua Torg, når det etableres 
bebyggelse i planområdet. I trafikksikkerhetsvurderingen er undergangen 
karakterisert som lite attraktiv å gå gjennom, og vurderes å ha lav 
trafikksikkerhetsrisiko. Etablering av sikkerhetsgjerde mot Gjøvikbanen i øst samt 
støyskjerm og gjerde mot vest, vil dessuten utgjøre fysiske hinder som gjør at den 
uønskede hendelsen ikke vil skje.  
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
 

• 47: Potensiell sabotasje/terrormål i nærheten 
Transport- og kommunikasjonslinjer kan generelt anses som terrormål, men 
Gjøvikbanen og Hadelandsvegen vurderes som lite sannsynlige mål for denne type 
uønskede hendelser. Det vurderes ikke å være behov for særlige sikringstiltak utført 
av utbygger da dette anses som offentlige myndigheters ansvar.  
 
Risikograderingen vil ikke endres med gjennomføring av tiltak, da sabotasje/terror 
ikke vurderes som særlig sannsynlig i området. 
 

• 49: Naturlige terrengformasjoner som utgjør en spesiell fare 
Det bratte terrenget nord i planområdet medfører en viss fare for uønskede 
hendelser knyttet til skader forbundet med lek og aktivitet. For å unngå skader, eller 
farehendelser vil tiltak som oppsetting av gjerde være nødvendig. Gjerde anses som 
tilstrekkelig for å hindre uønskede hendelser. 
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
  

• 51: Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring.  
Det er spesielt trafikk inn og ut av anleggsområdet som kan medføre uønskede 
hendelser. Anleggsområdene er i utgangspunktet avstengte områder og 
trafikkulykker her vil ivaretas av gjeldende forskrifter som byggherre og entreprenør 
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må forholde seg til. Utenfor anleggsområdet er særlig avkjørselen i Hadelandsvegen 
et potensielt ulykkespunkt Det er særlige krav til sikring i forbindelse med 
anleggstrafikk og det forventes at Statens vegvesens HB N301, byggherreforskriften 
for arbeidsplass samt Arbeidstilsynets regler blir fulgt i anleggsfasen.  
 
Risikograderingen vil endres fra gult til grønt ved gjennomføring av tiltak. 
  
REFERANSER 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb):  
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-
arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf 
 
Lunner kommune: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhet-og-
beredskap/pdf-er/analyseskjema_helhetlig_ros.pdf 
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