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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Tidligere hovedplansarbeid for Hove hensetting har ikke funnet løsninger som ivaretar behovet for 
hensetting i et langsiktig perspektiv. Rambøll Norge AS er engasjert for å utarbeide ny reguleringsplan 
med tilhørende hovedplan for Hove hensetting. Planbeskrivelsen med konsekvensutredning (1) 
beskriver omfanget av tiltaket samt endringer fra opprinnelig løsning for Hove driftsbanegård til den 
reduserte løsningen for Hove hensetting.  
 

1.2 Formål 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging (2). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. Denne rapporten utgjør dokumentasjonen på at ROS-analyse for 
utbyggingen er gjennomført og resultatene fra denne. ROS-analysen skal være et vedlegg til 
reguleringsplan for Hove hensetting. 

1.3 Omfang og avgrensninger 

Risikovurderingen er gjennomført som en overordnet og kvalitativ grovanalyse. Den omfatter risiko for 
planområdet med tilstøtende områder både for drifts- og anleggsfasen. Den omfatter risikostyringsmål 
tilknyttet liv og helse, ytre miljø og økonomiske verdier/produksjonstap. Analysen omfatter ikke 
hendelser som dekkes av egne RAMS-analyser (togframføringens pålitelighet, tilgjengelighet, 
vedlikeholdbarhet og sikkerhet) eller forhold som omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for 
anleggsarbeidere. Det henvises til egne analyser for forhold tilknyttet dette. 
Geografisk omfatter analysen planområdet med tilstøtende områder der hendelser som skjer i 
planområdet kan få konsekvenser eller vice versa. En oversikt over planområdets avgrensninger er 
vist i kapittel 3.1. 

1.4 Antagelser og forutsetninger 

Følgende antagelser og forutsetninger ligger til grunn for risikovurderingen: 

• Rapporten er gjennomført som en kvalitativ analyse. 

• Analysen og opprinnelig rapport (3) bygger på planverk og løsninger slik de er forelagt på 
analysemøte den 26.10.2016.  

• Ny ROS-analyserapport (denne) bygger på revidert teknisk hovedplan (4), samt planverk og 
løsninger som er forelagt analysemøte med Bane NOR samt møte med Lillehammer kommune 
våren 2018. 

• Rapport for ROS for Hove hensetting bygger videre på eksisterende analyse og rapport (3) Ved 
endringer i underlaget for analysene og den oppdaterte rapporten (denne), må ROS-rapporten 
oppdateres slik at den belyser og ivaretar endringene.  

• Risikovurderingen omfatter tre risikostyringsmål: Liv og helse, ytre miljø og økonomiske 
verdier/produksjonstap. 

• Vurderingen omfatter enkelthendelser, ikke flere uavhengige sammenfallende hendelser. 
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1.5 Terminologi 

Tabell 1 redegjør for forkortelser og terminologi benyttet i rapporten. 

Tabell 1: Terminologi og forkortelser brukt i rapporten. 

Forkortelse/begrep Definisjon 

ALARP-prinsippet As Low As Reasonably Practicable –Prinsipp for risikostyring. Alle 

risikoreduserende tiltak skal gjennomføres så langt det er praktisk mulig. 

FAR-verdi Fatal accident rate 

MOP Miljøoppfølgingsplan 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

TEK 10 og TEK 17 Byggeteknisk forskrift 

RAMS Reliability, availability, maintainability, safety 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

VA Vann og avløp  

YM Ytre miljø 

1.6 Arbeidsgruppenes sammensetning 

Det har blitt gjennomført flere analysemøter da det ble gjort endringer i hovedplanløsningen som kan 
påvirke risikonivået. 
 
Den første risiko- og sårbarhetsanalysen ble gjennomført som en grov, kvalitativ risikovurdering i tråd 
med NS 5814 Krav til risikovurderinger (5) under et eget analysemøte på Hovemoen i Lillehammer 
den 26.10.2016. På dette møtet deltok personer fra henholdsvis Bane NOR (prosjekteier), Rambøll 
Norge AS (prosjekterende), Lillehammer kommune, Lillehammer Region Brannvesen, Statnett som 
eier av Fåberg trafostasjon og Eidsiva Nett AS som leietaker av Fåberg trafostasjon. Statens 
vegvesen var også invitert, men deltok ikke. 

Under møtet 26.10.2016 ble det gjort en systematisk gjennomgang av en egen sjekkliste for risiko- og 
sårbarhetsanalyser, og det ble også redegjort for hvilke vurderinger som var blitt gjort rundt risiko- og 
sårbarhet i tidligere reguleringsplan. Møtedeltakerne ble invitert til å drøfte disse vurderingene og 
komme med innspill til eventuelle endringer i risikoforhold og vurdere aktuelle risikoreduserende tiltak 
til aktuelle risikoforhold. 

Rapport fra ROS-analyse av hovedplan på Hove driftsbanegård (3) ble utarbeidet.   
En oversikt over deltakere på analysemøtet den 26.10.2016 er vist i tabell 2. En oversikt over øvrige 
personer som har fått anledning til å kommentere rapportutkastet er vist i tabell 3. 
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Tabell 2: Oversikt over deltakere på analysemøtet 26.10.2016. 

Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet 

Tine Pedersen Einang Prosjektleder Bane NOR 

Julie Backe-Bogstad Trainee Bane NOR 

Widar Hansen Tilstandskontrollør linjen Bane NOR 

Helen Sundstrøm Prosjektleder, 

Hoved/reservevannkilde 
Lillehammer kommune 

Anne-Marit Tangnes Overingeniør Lillehammer kommune 

Knut Birger Bakken Brannsjef Lillehammer Region 

Brannvesen 

Trond Pedersen Avd. leder beredskap Lillehammer Region 

Brannvesen 

Magne Marstein Avd. leder forebyggende Lillehammer Region 

Brannvesen 

Thomas Viklund Planlegger, stasjonsdrift Statnett 

Trond Ivar Veskje Ingeniør, prosjektportefølje Eidsiva Nett AS 

Øyvind Beitdokken Prosjektansvarlig Rambøll Norge AS 

Stefan Karlsson Disiplinleder, konstruksjon og 

underbygning 
Rambøll Norge AS 

Torgeir Sønstabø Disiplinleder, jernbaneteknikk Rambøll Norge AS 

Tomas Moen Disiplinleder, offentlig plan Rambøll Norge AS 

Kari Klynderud Sundfør Fagansvarlig, Plan Rambøll Norge AS 

Grethe Asmundsen Medarbeider ROS/RAMS Rambøll Norge AS 

Alexander Ekren Fagansvarlig ROS Rambøll Norge AS 

 
Tabell 3: Oversikt over personer som har deltatt på høring av rapportutkastet etter analysemøte 26.10.2016. 

Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet 

Pia Hustad Eide Seniorrådgiver Ytre miljø Bane NOR 

Carina Maria Chiarello Seniorrådgiver Ytre miljø Bane NOR 

Susanne Sandanger Seniorrådgiver Ytre miljø Bane NOR 

Marianne M. Odberg Hydrolog/Senioringeniør Bane NOR 

Per Kristian Røhr Fagansvarlig, Miljø Rambøll Norge AS 

Michael Rene Helgestad Fagansvarlig, Hydrogeologi Rambøll Norge AS 

 
Reduksjon av omfang og planområde medførte justering av ROS-analysen. Tidligere identifiserte 
forhold ble gjennomgått i møte med Bane NOR 22.05.18 for å vurdere risiko. Tabell 4 viser deltakerne. 
 
Tabell 4: Oversikt over personer som har deltatt på analysemøte av ROS for redusert hovedplanløsning, analysemøte 
26.05.2018. 

Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet 

Tine Pedersen Einang Prosjektleder Bane NOR 

Carina Maria Chiarello Seniorrådgiver Ytre miljø Bane NOR 

Per Kristian Røhr Fagansvarlig, Miljø Rambøll Norge AS 

Grethe Asmundsen Medarbeider ROS/RAMS Rambøll Norge AS 

Alexander Ekren Fagansvarlig ROS Rambøll Norge AS 

Tomas Moen Oppdragsleder Rambøll Norge AS 

 
Den oppdaterte ROS-analysen ble gjennomgått i møte 29.05.18 med Lillehammer kommune ved 
overingeniør Anne-Marit Tangnes og Anders Breili fra Miljøavdelingen for innspill og kommentarer.  
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE 

2.1 Akseptkriterier  

Bane NOR har følgende typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt:  

• Kriterium for samfunnsrisiko, som skal sikre at samlet risiko for samfunnet ikke øker. 

• Kriterier for individuell risiko, som skal sikre at enkeltpersoner ikke eksponeres for uforholdsmessig 

høy risiko.  

Tabell 5: Bane NORs akseptkriterier for risiko. 

Kriterier knyttet til risiko 

Individrisiko 

Akseptkriteriet for individuell risiko for 2. person (reisende) og 3. 

person, målt for mest eksponerte individ, er 10-4 (sannsynlighet for død 

per år). 

Akseptkriteriet for individuell risiko (dødsrisikoen) for 1. person (alle 

ansatte innen jernbanevirksomhet, inklusiv entreprenørers ansatte) er 

FAR-verdi < 12,5. 

ALARP-

kriterium 

ALARP-kriterium: Alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes, skal 

iverksettes. 

 

2.2 Metode 

Rambølls metodikk for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser er basert på standarden NS 
5814 Krav til risikovurderinger (5) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin 
temaveileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (6). Analysen er gjennomført som en kvalitativ 
analyse. Analyseprosessen tar utgangspunkt i de fasene en risiko- og sårbarhetsanalyse tradisjonelt 
er inndelt i: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt 

2. Kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer 

3. Vurdering av årsaker og sannsynlighet 

4. Vurdering av konsekvenser 

5. Systematisering og risikovurdering 

6. Forslag til tiltak og oppfølging 

2.2.1 Risikomatrise 

Risiko er definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte hendelser gis i 
rapporten en sannsynlighet, samt en konsekvens i forhold til aktuelle risikostyringsmål. For å 
presentere risiko benyttes en matrise, hvor hendelsenes plassering i matrisen er gjort på bakgrunn av 
vurderinger av sannsynlighet og konsekvens. Plasseringen viser til høyeste risikonivå for hendelsens 
aktuelle risikostyringsmål. 

Risikomatrisene er delt inn i tre risikoområder, og fargene gir en grov oversikt over hvor det vil være 
behov for implementering av ytterligere risikoreduserende tiltak: 

Rød 
Hendelser som havner i det røde området er vurdert som høy/uakseptabel risiko. 
Risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas I bruk 

Gul 
Hendelser som havner i det gule området er vurdert som akseptabel risiko. 
Risikoreduserende tiltak bør vurderes før arealene tas i bruk 

Grønn 
Hendelser som havner i det grønne området er vurdert som akseptabel risiko. 
Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig. Hver fare med tilknyttede tiltak 
bør likevel vurderes isolert. 
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Figur 1: Eksempel på risikomatrise. 

2.2.2 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 
Det er benyttet samme risikostyringsmål og vurderingskriterier for sannsynlighet og konsekvenser som 
benyttes i gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillehammer kommunes kommuneplan for 2011 
– 2024 (7). 

Ved vurdering av sannsynlighet er sannsynligheten gruppert i fem klasser: 

Tabell 6: Sannsynlighetsklasser. 

Sannsynlighet Beskrivelse 

1. Svært sannsynlig Mer enn 1 hendelse pr. år 

2. Meget sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 10.år, men mindre enn 1 hendelse hvert år 

3. Sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 50. år, men mindre enn 1 hendelse hvert 10. 
år 

4. Mindre sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 100. år, men mindre enn 1 hendelse hvert 
50. år 

5. Lite sannsynlig 1 hendelse hvert 100. år eller sjeldnere 

De uønskede hendelsene er konsekvensvurdert i forhold til de tre risikostyringsmålene som benyttes i 
Lillehammer kommune sin ROS-analyse for kommunedelplan 2011 – 2024 (7). De tre målene er 
definert på følgende måter: 

• Liv og helse – risiko for mennesker, fysiske og/ eller psykiske skader som direkte konsekvens 

av en uønsket hendelse.  

• Ytre miljø – risiko for miljøet, skade på ytre miljø; eksempelvis utslipp til vann eller grunn og 

fysiske skader på kulturminner. 

• Økonomiske verdier/produksjonstap – risiko som vil medføre økonomiske konsekvenser.  

Konsekvenser vurderes også ut ifra en fem-delt skala for de risikostyringsmålene som er aktuelle. Den 

høyeste verdien danner grunnlaget for hendelsens plassering i risikomatrisen. 
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Tabell 7: Konsekvensklasser. 

Begrep/Risikostyringsmål Liv og helse Ytre miljø Økonomiske 

verdier/produksjonstap 

Ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen skader Skader for < 100.000 kr 

En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre skader, 

lokale skader 

Skader for 100.000 kr til 

1 mill. kr 

Farlig Alvorlige 

personskader 

Omfattende 

skader, regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid < 1 

år 

Skader for 1 – 10 mill. kr 

Kritisk Alvorlige skader/ 

en død 

Omfattende 

skader, regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 

år 

Skader for 10 – 100 mill. 

kr 

Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig 

miljøskade 

Skader for > 100 mill. kr 
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 

3.1 Planområdet 

Planområdet for Hove hensetting ligger nord for Lillehammer sentrum, ved Hove i Lillehammer 
kommune. Figur 2 viser planområdets avgrensning på Hove.  

 

 

Figur 2: Kart over planområdets avgrensning på Hove for redusert hovedplanløsning 

3.2 Planlagt tiltak 

3.2.1 Opprinnelig hovedplanløsning 

I opprinnelig hovedplanløsning bestod tiltaket i å utforme en helhetlig plan for Hove driftsbanegård 
som skulle ivareta behovet for hensetting av 26 togsett, en tine/vaskehall og en driftsbase. Driftsbasen 
bestod av ute- og inneplass for lagring av materiell (skinner, sviller mm), verksted og personalrom/ 
kontorer.  

3.2.2 Redusert hovedplanløsning 

I redusert hovedplanløsning omfatter tiltaket regulering av areal som ivaretar behovet for hensetting av 
opptil 16 togsett, samt tilrettelegging for en mulig fremtidig tine-/vaskehall.  
 
Utnyttelse av tomt og utformingen av hensettingsanlegget bestemmes i svært stor grad av sporplanen. 
Det er strenge krav til avstander og lengder på spor på grunn av tekniske begrensninger og 
sikkerhetsmessige hensyn. Sporplanen er bygget opp av følgende avhengigheter: 
 

1) Utbygging av 10 + 6 (totalt 16) hensettingsplasser fordelt på 8 spor.  

2) Ankomst og avgangsspor må være lange nok til at det kan komme dobbeltsett (av typen FLIRT) 
inn på sporene for å raskest mulig å få toget ut av Dovrebanen.  

3) En evnt. tine/vaskehall (ikke inntegnet) vil plasseres i søndre del av planområdet, parallelt med 
Dovrebanen. Tine/vaskehall vil bli utredet særskilt og byggesøkt dersom det blir aktuelt å realisere 
den. 
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Figur 3: Helhetlig plan (8) som viser planområdet med sporarrangement og bygninger (brune).   
 
Hensettingsområdet dekker et areal på ca. 70 daa (ekskl. arealer til veg, Dovrebanen og tømmerspor) 
og det meste av arealet vil være ubebygd. Det betyr at det blir mange store åpne flater, i likhet med i 
dag. Hensettingsområdet skal være enkelt, ryddig og funksjonelt.  
 
Adkomst til området er fra rundkjøring i fylkesveg 312. Adkomstvegen går parallelt med fv 312 
Storhovearmen til nytt servicebygg for hensettingsområdet, før vegen følger hensettingsområdet sør 
og videre til Lillehammer kommunes pumpestasjon. Dagens adkomst til hensettingsområdet via 
Hovemovegen stenges for kjøretøy, men opprettholdes for gående og syklende inntil planskilt kryssing 
av planovergangen er etablert.  
 
Det er en egen veg til teknisk bygg for hensettingsområdet inne på hensettingsområdet. Av 
sikkerhetsmessige årsaker er det pålagt å gjerde inn hele området. Utforming og plassering av gjerde 
er viktig med tanke på det visuelle miljøet. Det velges et ikke-reflekterende materiale. Gjerdet settes i 
jevnest mulig terrenglinje, uten brå overganger vertikalt. 
 
Det er god tilgjengelighet til bygninger og jernbanespor, og planlagt for et tilstrekkelig antall sykkel- og 
biloppstillingsplasser, samt varelevering og oppstillingsplass for containere. Det etableres et 
servicebygg nord for sporviften, mot Storhovearmen. Plasseringen gjør at bygget blir en del av 
inngjerdingen av området. Bygget er orientert slik at varelevering, tømming av søppelcontainere og 
parkering kan skje utenfor inngjerdet området.  Sentralt i hensettingområdet vil det også etableres et 
teknisk bygg for strøm og styring. 
 
Det er planlagt for lokal håndtering av overflatevann. Overflatevannet skal ledes til grønne 
forsenkninger og grøfter hvor det fordrøyes, infiltreres og ledes til resipient. Grøfter og forsenkninger 
får et tykt lag med humusholdig vekstjord, gras og bunndekkende planter som naturlig vokser i 
området. Snø lagres på gresskledde arealer, åpne arealer med naturlig bunnvegetasjon eller på flater 
med grusdekke. Avrenning ledes til sikker resipient. 
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4 FAREIDENTIFISERING  

4.1 Vurdering av aktuelle risikoforhold 
Under analysemøtet den 26.10.2016 ble det gjort en gjennomgang av sjekklisten som er benyttet i 
ROS-analysen til Lillehammer kommune sin kommuneplan for 2011 – 2024 (7). Samme sjekkliste har 
også blitt benyttet i forbindelse med tidligere ROS-analyse for vedtatte reguleringsplan for Lillehammer 
driftsbanegård fra 2010 (9). Sjekklisten med tilhørende kommentarer er presentert i vedlegg 1. Det er 
vurdert aktuelle hendelser både i forbindelse med anleggsfasen og driftsfasen. Merk at hendelser som 
er vurdert for driftsfasen også kan være aktuelle i anleggsperioden, men at hendelser som omhandler 
anleggsperioden er vurdert å være spesielle for denne. Følgende risikoforhold og uønskede hendelser 
er vurdert som aktuelle og vurderes videre i analysen: 

Tabell 8: Identifiserte risikoforhold/uønskede hendelser - anleggsfase 

ID Risikoforhold/Uønsket hendelse 

A1 Skader på teknisk infrastruktur ved tilkobling til kommunalt ledningsnett og Eidsiva Netts 
kabler 

A2 Forurensning fra tidligere bruk 

A3 Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider 

Tabell 9: Identifiserte risikoforhold/ønskede hendelser - driftsfase 

ID Risikoforhold/Uønsket hendelse 

D1 Flom i elv- eller bekkevassdrag 

D2 Overvannsflom og ekstrem nedbør 

D3 Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 

D4 Brann i tog, jernbanens trafoanlegg eller Fåberg transformatorstasjon 

D5 Trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring til hensettingsområdet 

D6 Forurensning av drikkevannskilde 

D7 Sjenerende utslipp av lukt/luftforurensning i forbindelse med toalettømming 

4.1.1 Naturgitte forhold 
Følgende vurderinger er gjort i forbindelse med kartlegging av risiko for naturgitte forhold: 

• Skred og utglidninger vurderes som ikke aktuelt. Det er registrert aktsomhetsområde for skred- og 

steinsprang nordvest for planområdet, men aktsomhetsområdet er i en slik avstand at eventuelle 

hendelser vurderes å ikke påvirke planområdet.  

• Uønskede hendelser som er vurdert som aktuelle omfatter: 

• Flom i elv- og bekkevassdrag (D1) 

• Overvann og ekstremnedbør (D2) 

• Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner (D3) 

Flom i elv- eller bekkevassdrag (D1) 
Nordlige deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom fra 
Gudbrandsdalslågen/Mjøsa. I syd ligger det et aktsomhetsområde for flom fra bekk (Bæla) som 
strekker seg langs E6 i nordlig retning. Aktsomhetsområdet for Bæla ligger utenfor planområdet. 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine aktsomhetskart for flom er kart som på et nasjonalt 
oversiktsnivå viser arealer som kan være utsatt for flomfare. I planområdet ligger også noen mindre 
overvannsbekker/flomveier som håndterer overvann fra ovenforliggende områder.   
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Figur 4: Kartutsnitt som viser aktsomhetskart (blå skravur) for flom for Hovemoen (NVE). 
Planområdets utstrekning er vist med rød linje. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Hovemoen er et relativt flatt område som skråner nedover i terrenget nordover mot Balbergsøya og 
Gubrandsdalslågen. Planområdet ligger på kotehøyder mellom 155 m. og 161 m., Balbergsøya har 
kote 124 m./125 m. Det er ikke utarbeidet noen flomsonekart for området ved Balbergsøya, men NVE 
har tidligere utarbeidet flomsonekart for Mjøsa langs strandsonen ved Lillehammer sentrum (10). 
Disse flomsoneberegningene viser at Mjøsa ved 200-års flomnivå vil ligge på ca. kote 126,5 m. og ved 
500-års flomnivå ca. kote 127,5 m. Samme vannstander og gjentaksintervall er vurdert å gjelde for 
Gudbrandsdalslågen ved Balbergsøya. Det er ikke kjent noen tidligere utfordringer med flom for det 
aktuelle planområdet.  
 
Aktsomhetsområdet som følger Bæla syd for området ligger utenfor planavgrensningen, men denne 
bekken har tidligere vært utsatt for flom (i 2014). Flommen påvirket ikke planområdet, men førte til 
flere skader og redusert fremkommelighet i områdene sydøst for bekken (11). I etterkant av denne 
flommen har det blitt iverksatt arbeider med flomsikring. Tiltakene omfatter erosjonssikring av bredder 
og elveløp.  
 
Grunnet avstanden til Bæla syd for området, samt høydeforskjellen mellom Gudbrandsdalslågen og 
planområdet vurderes flom i elv og bekkevassdrag som lite sannsynlig.  
Flom i Bæla eller Gudbrandsdalslågen vil kunne medføre konsekvenser i form av skader på 
bygg/infrastruktur eller redusert fremkommelighet på deler av områdene nært bekk/elv, men vurderes 
ikke å påvirke selve planområdet eller planlagt tiltak. Planlagt tiltak vurderes heller ikke å medføre noe 
økt/endring i risiko for flom i disse vassdragene. 
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Overvannsflommer og ekstrem nedbør (D2) 
Klimaendringer forventes å gi økte utfordringer med ekstrem nedbør, styrtregn og overvannsflommer i 
fremtiden. Utbygging av området med større andel tette flater (asfaltering/parkering og etablering av 
nybygg) vil kunne gi mindre areal til oppsamling av overvann. Dette kan medføre at større 
vannmengder samler seg i bestemte områder og lager oversvømmelser/ overvannsflommer. En 
mindre bekk er lagt i rør som krysser Dovrebanen, og enkelte eksisterende stikkrenner har utløp i 
planområdet. Tette stikkrenner kan medføre overvannsflom. En oversikt over mulige flomveier i 
dagens situasjon ved tette stikkrenner hentet fra InnlandsGIS er vist i Figur 5. 

 
Figur 5: Kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS. Karter viser flomveier, ved tette stikkrenner (røde 
linjer). Blå linjer viser registrerte elver/bekkevassdrag (Gudbrandsdalslågen/Bæla). 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Det vurderes som meget sannsynlig denne typen hendelse vil kunne inntreffe. Konsekvensene av 
overvannsflommer og ekstrem nedbør vil kunne føre til avrenning av forurensede vannmasser ut ifra 
planområdet eller skader på bygg og infrastruktur. Konsekvenser er vurdert å omfatte få og små 
personskader for risikostyringsmålet liv og helse, men mindre lokale skader og en restitusjonstid på 
inntil 1 år for miljø og tap av økonomiske verdier mellom 100 000 og 1 million kr. Overvannsflom på 
planområdet kan medføre driftsstans for tog. 
 
Det er planlagt løsninger for lokal håndtering av overvann. Vann som renner av flater som ikke er 
forurenset, ledes til grøfter eller infiltrasjonssystemer og infiltreres til grunn direkte eller via sandfang, 
eventuelt etableres det overløp til kommunal ledning. Vann som kan være lettere forurenset ledes til 
grøfter/arealer som bygges opp med tilsvarende funksjon som et regnbed, med jordlag for å fange 
partikkelbundet forurensning og for nedbrytning. Søknad om påslippstillatelse sendes Lillehammer 
kommune. Løsninger for overvannshåndtering beskrives i detaljplanfasen. Alle stikkrenner og 
flomveier skal dimensjoneres i henhold til gjeldende teknisk regelverk. Det vil si 200 års flom + 20 % 
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sikkerhetsmargin. Det skal sikres resulterende fall til flomveier ut av området. Eksisterende stikkrenner 
som krysser Dovrebanen, og har utløp i prosjektområdet må videreføres på tvers av anlegget slik at 
overvannet slippes vest for de nye sporene. Gitt at planlagte tiltak implementeres, vurderes det å 
redusere sannsynligheten for uønskede hendelser til lite sannsynlig. 
 
Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner (D3) 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utarbeidet nasjonale 
aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske 
forhold. Aktsomhetskartet gir et grunnlag for en første vurdering av radonfare, men kan ikke brukes til 
å forutsi radonkonsentrasjonen i enkelte bygninger. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske 
forhold men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak. 

Aktsomhetskartet for radon viser at planområdet er merket grått, hvilket tilsier at det enten ikke finnes 
nok inneluftmålinger på stedet eller kunnskap om den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, 
eller at beregningene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav. 
Østliggende områder for Hove hensetting har høy aktsomhetsgrad. 

  
Figur 6: Kartutsnitt som viser aktsomhetskart for radon for Hovemoen. 

Radon utgjør risiko i forbindelse med langvarig eksponering og i bygninger beregnet på varig opphold. 
Langvarig eksponering for høye radonkonsentrasjoner i innendørsluft kan medføre økt risiko for 
utvikling av luftveissykdommer og kreft. 

Lillehammer kommune vurderer i kommuneplanens ROS-analyse at radonverdier over anbefalt 
tiltaksgrense kan forekomme i hele kommunen, og samme sannsynlighetsvurdering legges også til 
grunn for denne analysen. Byggteknisk forskrift TEK 17 § 13-5 (11) krever for bygg beregnet for varig 
opphold at det gjennomføres tiltak mot inntrenging av radon, og legges til rette for eventuelt ytterligere 
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tiltak ved behov. Forutsatt at slike tiltak gjennomføres vurderes det at sannsynligheten for 
grenseoverskridende radonverdier vil kunne vurderes til lite sannsynlig. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner vurderes å kunne inntreffe for 
driftsfasen. Hendelsen er vurdert som sannsynlig og vil kunne føre til alvorlige personskader.  
Risikonivået medfører at tiltak skal vurderes. Det forutsettes at tiltak implementeres dersom det 
etableres bygg beregnet for varig opphold i henhold til TEK 17 § 13-5 (11). Gitt dette, reduseres 
sannsynligheten til «lite sannsynlig», og risikonivået vil være akseptabelt. 

4.1.2 Infrastruktur 
Følgende vurderinger er gjort i forbindelse med kartlegging av risiko for infrastruktur: 

• Planområdet ligger mellom eksisterende E6 på vestre side, og jernbanetrase for Dovrebanen på 

østre side. Rett syd for planområdet ligger Fåberg transformatorstasjon som distribuerer strøm til 

store deler av Lillehammer kommune. Eidsiva Nett har kabler i/nært planområdet. Plassering er 

unntatt offentlighet.  

• Uønskede hendelser som omfatter jernbanedrift er vurdert i egen risikovurdering for RAMS mot 

Bane NOR sine akseptkriterier for risiko  (12). 

• Uønskede hendelser som er vurdert som aktuelle omfatter: 

• Skader på teknisk infrastruktur ved tilkobling til kommunalt ledningsnett og Eidsiva Netts kabler 

(A1) 

• Brann i trafoanlegg for jernbane eller Fåberg transformatorstasjon (D4) 

• Trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring på hensettingsområdet (D5) 

Skader på teknisk infrastruktur (tilkobling til kommunalt ledningsnett og kabler fra Eidsiva Nett) (A1) 
Lillehammer kommunes hovedledninger for vann og avløp er etablert gjennom hele planområdet, 
ledningene for vann og spillvann er også hovedledninger for Øyer kommune.  

Ny spillvannsledning og vannledning til forsyning av anlegget samt til slukkevann, legges gjennom 
området og tilknyttes det omlagte kommunale anlegget. Nye ledninger vil ligge i varerør under spor. 

Eidsiva Nett har også kabler i området som må ivaretas med hensynssoner, byggeavstander og 
kabelpåvisning ved behov for omlegging. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
I forbindelse med gravearbeider og lignende i anleggsfasen vil det være mulig å skade disse, 
eksempelvis på grunn av menneskelige feil eller ukjent kabelplassering. Konsekvensene av dette vil 
være produksjonstap for en kortere periode eller mindre lokale miljøskader. Hendelsen er vurdert som 
mindre sannsynlig ettersom plasseringen skal være kjent. Det er laget tegninger som viser 
eksisterende og omlagte VA-ledninger (13) og (14). Plassering av Eidsiva Netts kabler er unntatt 
offentlighet, slik at Eidsiva Nett må involveres i prosjekteringen. Uønskede hendelser tilknyttet dette 
må følges videre opp i forbindelse med entreprenørs byggearbeider gjennom kabelpåvisninger og 
oppfølging av graveinstruks. Risikonivå gitt planlagte og foreslåtte tiltak vil være akseptabelt. 

Brann i trafoanlegg for jernbane eller Fåberg transformatorstasjon (D4) 
Brann i Fåberg transformatorstasjon eller jernbanetrafo på området vil kunne skje i forbindelse med 
feil eller ved drift- og vedlikeholdsoperasjoner. Avsporing av tog som medfører brann i 
transformatorstasjoner vurderes som lite aktuelt pga. fartsgrenser for jernbane og manglende kurvatur 
i området. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Brann i Fåberg transformator stasjon vil kunne medføre strømbortfall for store deler av Lillehammer 
kommune, videre vil brann i både denne og Bane NORs infrastruktur medføre utslipp av giftige gasser 
og røyk. Bane NORs trafoer vil være dim. 9-10 mW oljeholdige trafoer. Det vurderes som mindre 
sannsynlig at denne typen hendelser vil kunne inntreffe, men konsekvensene vil kunne være 
katastrofale. 
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Det er planlagt tiltak i forbindelse med anleggsfasen for å unngå skader på Fåberg 
transformatorstasjon som følge av utbyggingen. Området har et byggeforbudsbelte, og eventuelle 
arbeider som gjøres innenfor dette beltet må varsles Statnett og planlegges i samarbeid med dem. 
Planområdet vil adkomstmuligheter for brannvesenet via rundkjøring fra fylkesveg 312. Inne på 
planområdet vil man ha tilgang til hensettingsspor. Det bør vurderes å plassere gummimatter over 
spor som sikrer tilkomst til hele området. Plassering av brannhydranter og tilgang til brannvann 
planlegges i samarbeid med Lillehammer Region Brannvesen. Planlagte og foreslåtte tiltak vil bidra til 
å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. 

Trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring på hensettingsområdet (D5) 
Dagens adkomst inn til planområdet skjer via Hovemoen, og forbi en lysregulert planovergang. All 
adkomst til hensettingsområdet og kommunal pumpestasjon vil i fremtiden skje via rundkjøringen på 
fylkesveg 312.  

Dagens adkomst til driftsbasen via Hovemovegen stenges. Bakgrunnen for dette er at 
planovergangen for kryssing av jernbanesporet til tømmerterminalen vurderes som trafikkfarlig  

Etter offentlig ettersyn har Bane Nor akseptert at planovergangen i sør, ved Hovemovegen kan 
opprettholdes inntil annen trasè for gang- og sykkelforbindelse nord-sør, i eller utenfor planområdet, er 
etablert. Når annen gang- og sykkelforbindelse er etablert, blir eksisterende planovergang sanert.  

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Det kjennes ikke til tilfeller med trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring i dagens situasjon, 
men tungtransport til grus/pukkverk vest for E6 og planovergangen forbi innkjøringen utgjør særlige 
risikomomenter. Konsekvensene av trafikkulykker med tungtransport ved planovergang vil ha 
potensiale for katastrofal konsekvens for liv og helse, men vurderes som lite sannsynlig.  

Overordnet vurderes det at trafikksituasjonen vil bli bedre enn i dagens situasjon, da man fjerner 
planovergang og potensiale for konflikter mellom tog og kjøretøy. Videre skiller man også trafikk inn- 
og ut fra hensettingsområdet og trafikk inn- og ut fra Fåberg transformatorstasjon og pukkverket vest 
for E6. Hensettingsområdet vil være inngjerdet og ha låst port med adgangskontroll. Tilkomstvegen til 
Lillehammer kommunes pumpehus blir liggende utenfor porten til hensettingsområdet og blir åpent 
tilgjengelig. 

Ulykker på planovergang utgjør den nest største ulykkeskategorien på jernbanen. Når kun gående og 
syklende kan benytte planovergangen, vil bli trafikken bli vesentlig redusert. Bane Nor vurderer 
risikoen som akseptabel inntil en annen løsning eller planskilt løsning er etablert.   

Gitt at planlagte tiltak iverksettes vurderes det at konsekvensene for denne type hendelser reduseres 
fra et uakseptabelt til et akseptabelt nivå. 

4.1.3 Tidligere bruk 
Forurensning fra tidligere bruk (A2) 
Planområdet har tidligere blitt benyttet til bl.a. jernbanevirksomhet, godsterminal, lastebilparkering og 
entreprenørvirksomhet over lengre tid. Dette medfører at området også kan inneholde forurensning i 
grunnen fra eksempelvis gamle jernbanesviller (kreosot), lekkasje fra olje o.l., og bygg som 
fjernes/rives kan inneholde ulike typer miljøfarlig avfall. Det er også kartlagt og registrert svartelistede 
plantearter på området. 

Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser for området (15). En orienterende miljøteknisk 
grunnundersøkelse utført av Sweco i forbindelse med tidligere reguleringsplan viste 4 av 31 
prøvepunkter konsentrasjoner av metaller og miljøgifter som overskrider normverdi for jord (9) 
innenfor grensene til daværende planområde. Høsten 2016 gjennomførte Rambøll en supplerende 
prøvetaking med analyse i deler av planområdet. Undersøkelsen avdekket forurensnings-
konsentrasjoner som overskrider normverdiene for jord i 24 av 86 prøver i daværende planområde. 
Prøvene viser forurenset grunn med tilstandsklasse 1, 2 og 3 – som er innenfor grensen for moderat 
forurensning. Det nye planområdet vist i denne rapporten, er redusert i forhold til 
undersøkelsesområdet noe som innebærer redusert antall prøvepunkter, men det medfører ingen 
endring i planlagt bruk.  



Hove hensetting Rapport ROS-Analyse 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

18 av 35 
HOV-00-Q-00024 

02A 
31.10.2019 

 
Planlagt arealbruk for området er i kategorien industri- og trafikkareal (Miljødirektoratets 
«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009»), og vurdering av akseptable 
forurensningsgrad tar utgangspunkt i denne kategorien. Det betyr at det kan tillates 
forurensningskonsentrasjoner i tilstandsklasse 3 for toppjord og dypereliggende masser. 
Analyseresultatene viser at det er påvist konsentrasjoner av forurensning opptil tilstandsklasse 3 både 
i toppjord og dypereliggende masser, men at det ikke er påvist konsentrasjoner som overskrider krav 
til planlagt arealbruk. Det kan også være forurenset grunn under bygg som fjernes/rives, og det vil 
måtte gjennomføres ytterligere miljøtekniske undersøkelser her etter riving. 

Det ble også gjennomført en kartlegging av svartelistede arter høsten 2016, hvor det ble registrert 
forekomster i store deler av planområdet. Påviste arter var hagelupin, kanadagullris og hvitsteinkløver. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Det vurderes som meget sannsynlig at planområdet vil kunne inneholde forurensning fra tidligere bruk 
og svartelistede arter. Spredning av miljøfarlig avfall, forurenset grunn eller av svartelistede plantearter 
vil kunne føre til skader for miljøet. Miljøfarlig avfall og forurenset grunn kan i ytterste konsekvens føre 
til påvirkning av kvaliteten på grunnvannet. Svartelistede arter vil kunne føre til skader på sårbare 
miljøområder og arter ved spredning. Spredning av forurenset grunn eller svartelistede arter vurderes 
som aktuelt for anleggsfasen av prosjektet. 

Det er utarbeidet et miljøprogram og miljøkonsekvensanalyse (16) som gir mål og krav om hvordan 
miljø skal ivaretas i prosjektet og hvilke konsekvenser tiltaket har på ytre miljø, detaljerte vurderinger 
og tiltaksbeskrivelser for disse forholdene. I tillegg utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn. Gitt 
at planlagte tiltak som vurderes i miljøprogrammet, miljøoppfølgingsplanen med miljørisikovurdering 
og tiltaksplan for forurenset grunn implementeres vurderes det at konsekvensene vil kunne reduseres 
til ufarlige. 

4.1.4 Omgivelser 
Følgende vurderinger er gjort i forbindelse med kartlegging av risiko for omgivelser: 

• Risiko for påvirkning av omgivelser som følge av planlagt utbygging omfatter i hovedsak 

forurensning av grunnvann og konsekvenser for drikkevannskilden i Korgen, som er 

drikkevannsforsyning for store deler av Lillehammer kommune. Kommunen har også planer om å 

etablere en ny reservevannkilde, der Balbergsøya og områdene vest for Hovemoen gård (Mellom 

Sandveodden i sør og Kobberslagergrøpene i nord) er vurdert som aktuelle plasseringer. 

Planområdet ligger innenfor sikringssonen til Korgen vannverk (sikringssone III). En oversikt over 

gjeldende restriksjoner for sikringssone III er beskrevet i vedlegg 2. 

• Uønskede hendelser i forbindelse med mindre akutt forurensning fra bygge- og anleggsarbeider 

kan påvirke omgivelsene. 

• Et mindre antall boliger i Sørsvegen vil kunne bli påvirket som følge av planlagt utbygging. 

• Uønskede hendelser som er vurdert som aktuelle omfatter: 

• Forurensning av drikkevannskilde (D6) 

• Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider (A3) 

• Sjenerende utslipp av lukt/luftforurensning i forbindelse med tømming av togtoaletter (D7) 

Forurensning av drikkevannskilde (D6) 
Forurensning av grunnvann og drikkevannskilden er vurdert å kunne skje som følge av akutt 
forurensning i driftsfasen som følge av brann, lekkasje fra toalettømming og utslipp av hydraulikkolje 
fra hensatte tog. Vurderinger fra tidligere ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanen fra 2011 
(9), samt nye undersøkelser gjennomført høsten 2016/våren 2017 av Rambøll viser at 
grunnvannsstrømmen fra planområdet har en vestlig retning, og at man må utenfor planområdet før 
grunnvannet får en sørlig retning mot dagens drikkevannsbrønner i Korgen. En eventuell avrenning av 
forurenset drikkevann mot Korgen eller en eventuell reservevannkilde ved Balbergsøya vurderes 
derfor som lite sannsynlig. Ettersom grunnvannstrømmen har en vestlig retning vil dette kunne påvirke 
en eventuell reservevannkilde vest for Hovemoen gård. Grunnvannsundersøkelsene viser at massene 
i grunnen antas å gi grunnvannet en relativt middels til lav hydraulisk ledningsevne, hvilket medfører at 
det vil ta opptil flere år før en eventuell avrenning av forurenset grunnvann vil kunne nå en eventuell 
reservevannkilde vest for Hovemoen (17). 
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Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Avrenning til et eventuelt reservevannverk ved Balbergsøya vurderes som svært lite sannsynlig 
ettersom denne plasseringen ligger nord for Hove hensetting. Avrenning av forurensede stoffer vil da i 
så fall måtte skje via overflaten og vei/grøfter som skråner nordover. Dette er vurdert som lite 
sannsynlig. Avrenning til Korgen vannverk vurderes også som lite sannsynlig på grunn av 
grunnvannets vestlige retning. Dersom reservevannsbrønner etableres vest for Hovemoen gård vil 
avrenning av forurensede stoffer teoretisk kunne komme i konflikt med reservevannkilden. 
Forurensning av drikkevann og grunnvann er derfor vurdert som lite sannsynlig. 
Bremsestøv fra tog kan inneholde partikkelforurensning, men dette vil fanges/samles opp i 
underbygning for jernbane. Bremsestøv blir normalt liggende ca. 40 – 50 cm ned i pukk/grus. Deler av 
området vil også bli benyttet til deponering av snø om vinteren. Dette vil være snø fra 
hensettingsområdet. Snødeponier på området kan inneholde partikkelforurensning. Vann fra slokking 
av en brann i tog håndteres av overvannssystemet. Lekkasje av slike akutte forurensinger vil kunne 

infiltrere grunnen og ned i grunnvannet. Tiltak ved en slik hendelse vil ivaretas med et 
overvåkningsprogram der vi først etablerer nye brønner nedstrøms uhellet og rett ved uhellet. 
Sprøyting av vegetasjon med plantevernmidler er beskrevet i sikringsbestemmelsene vist i vedlegg 

2. 

Konsekvensene av en eventuell forurensning av drikkevannet vurderes som kritiske for alle 
risikostyringsmål. Det vil kunne føre til personskader, omfattende miljøskader, regionale konsekvenser 
med restitusjonstid over 1 år og kostnader opp til 100 millioner. 

Det er planlagt tiltak som vil bidra til å redusere både sannsynligheten for og konsekvensene av en slik 
hendelse. Det er allerede strenge restriksjoner for hvilke aktiviteter som er tillatt innenfor 
sikringssonene til Korgen vannverk. Det utarbeides et miljøprogram og miljøkonsekvensanalyse (16) 
som beskriver generelle tiltak for å unngå akutt forurensning og krav til oppbevaring av kjemikalier 
eller forurensende stoffer.  

Gitt at planlagte og foreslåtte tiltak iverksettes vurderes det at sannsynligheten og konsekvensen for 
denne hendelsen kan reduseres til lite sannsynlig og en viss fare. 

Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider (A3) 
Bygge- og anleggsarbeider medfører en generell risiko for akutt forurensning, eksempelvis fra 
lekkasjer og søl i forbindelse med håndtering og lagring av drivstoff/olje eller bruk av anleggsmaskiner. 
I forbindelse med utbyggingen vil det også bli foretatt utgraving. Det kan derfor bli stående overvann i 
byggegroper eller senkninger som etableres i terreng. Slikt vann vil kunne være mer 
partikkelforurenset enn normalt vann og vil måtte renses før det eventuelt ledes bort. Forurensning i 
grunnen fra tidligere virksomhet vil også kunne medføre at slikt vann er forurenset. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider er vurdert som en generell risiko i forbindelse med 
utbygging og det er vurdert som meget sannsynlig at en slik hendelse vil kunne forekomme uten at det 
iverksettes tiltak.  

Planlagt omfang av utbygging gjør at det ikke vil være store mengder av mulige forurensende stoffer 
på området av gangen. Forurensning i grunnen er også kartlagt. Akutt forurensning i anleggsfasen 
vurderes å kunne føre til omfattende konsekvenser for ytre miljø, men med restitusjonstid under 1 år 
dersom man ikke gjennomfører spesifikke tiltak. Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser for 
forurensning av drikkevannskilden er vurdert som en egen hendelse. 

Det er utarbeidet et miljøprogram og miljøkonsekvensanalyse (16). Tiltak som skal følges opp i 
forbindelse med detaljplan og utbyggingsfase beskrives videre i miljøoppfølgingsplan med 
miljørisikovurdering, tiltaksplan for forurensning, etablering av rutiner for anleggsaktiviteter (instruks for 
håndtering av forurensede masser, beredskapsplaner ved akutt forurensning). Eventuelt vann fra 
byggegroper skal pumpes ut og renses for partikler før videre utslipp, og dersom det er oljefilm på 
vann i slike groper skal det også benyttes oljeutskiller. Ved utslipp/utpumping til terreng skal det søkes 
kommunen om tillatelse, og ved påslipp på kommunalt nett skal det søkes kommunen om tillatelse for 
dette. 
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Det forutsettes også at gjeldende restriksjoner for sikringssone III for Korgen vannverk etterfølges i 
anleggsfasen. Gitt at planlagte tiltak følges, og foreslåtte tiltak implementeres vurderes det som 
mindre sannsynlig at hendelser som omfatter akutt forurensning vil forekomme og at de eventuelle 
konsekvensene vil være begrenset til mindre og lokale skader. Konsekvenser for liv og helse vil i 
hovedsak omhandle anleggsarbeidere og bør inngå i byggherrens/entreprenør sin plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). 

Utslipp av lukt/luftforurensning i forbindelse med tømming av togtoaletter (D7) 
Det er planlagt etablering av toalettømmeanlegg på området. Uønskede hendelser som er vurdert å 
være aktuelt er sjenerende lukt for omgivelser eller uhell i forbindelse med utslipp av septik. Det er i 
dag ikke noe slikt anlegg på området som kan medføre uønskede hendelser tilknyttet dette. 

Vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og risikonivå før og etter tiltak 
Omgivelser som vil kunne bli berørt omfatter ca. fem boliger sørøst for planområdet. Det legges opp til 
alternative systemer for toalettømming utendørs. Det er planlagt utredning av særskilte sikringstiltak 
mot søl og sjenerende lukt ved tømming av togtoaletter i detaljplanfasen. Utendørs tømming kan 
under gitte værforhold, føre til sjenerende lukt slik at hendelsen vurderes som sannsynlig, men 
vurderes som lite sannsynlig etter vurdering av behov for særlige sikringstiltak, men med ufarlige 
konsekvenser for alle risikostyringsmål.  
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5 RISIKOEVALUERING 

5.1 Risikoforhold i anleggsfase 
De identifiserte uønskede hendelsene, spesifikke for anleggsfasen for planområdet, er gitt en 
sannsynlighet og konsekvens for hvert av risikostyringsmålene. Merk at sannsynligheten for 
hendelsene er den samme uansett risikostyringsmål, men at vurderingen av konsekvens-
kategorisering kan variere. I risikomatrisen vises det høyeste risikonivået for de aktuelle hendelsene. 
Konsekvensene for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle hendelsene er vist i tabell 10 
Vurdering av risikonivå før og etter planlagt utbygging i anleggsfasen. 

 Ufarlig 
En viss 

fare 
Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

          

Meget 
sannsynlig 

     A3  A2   

Sannsynlig           

Mindre 
sannsynlig 

    A1      

Lite 
sannsynlig 

          

Figur 7: Risikonivå – før gjennomføring av planlagte og foreslåtte tiltak i anleggsfasen. 

 Ufarlig 
En viss 

fare 
Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

A2     

Sannsynlig      

Mindre 
sannsynlig 

 A3    

Lite 
sannsynlig 

  A1   

Figur 8: Risikonivå – etter gjennomføring av planlagte og foreslåtte tiltak i anleggsfasen. 
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Tabell 10: Vurdering av risikonivå før og etter tiltak i anleggsfasen. 

ID Risikoforhold/Uønsket 
hendelse 

Risikostyringsmål Risikonivå Planlagte tiltak Foreslåtte tiltak Forventet risiko etter 
iverksettelse av tiltak 

S K Risikonivå S K Risikonivå 

A1 

Skader på teknisk 
infrastruktur ved tilkobling 
til kommunalt ledningsnett 
og Eidsiva Netts kabler 

Liv og helse 

2 

2 4 Kartlegging av plasseringer, utarbeidet 
plan for omlegging, ref. (13) og (14) 
Tett dialog med Eidsiva Nett ved 
prosjektering ved behov for omlegging 
av kabler.  
 

Kabelpåvisninger og gravinstruks.  
 

1 

2 2 

Ytre miljø 2 4 2 2 

Økonomi 3 6 3 3 

A2 
Forurensning fra tidligere 
bruk 
 

Liv og helse 

4 

- - 

Det utarbeides et miljøprogram og 
miljøkonsekvensanalyse (16). 
 
Miljøoppfølgingsplan med 
miljørisikovurdering og tiltaksplan for 
forurenset grunn etableres i 
detaljplanfase. 
 
Miljøoppfølgingsplanen skal inneholde 
vurderinger av risiko og tiltak tilknyttet: 
-Spredning av miljøfarlig avfall 

Det må utarbeides en egen 
avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse iht. til 
TEK 10 § 9-6 og 9-7. 
Miljøfarlig avfall deklareres og 
leveres til godkjent mottak. 
 

-Spredning av forurenset grunn 
Grunn under eksisterende 
bygninger må kartlegges for 
forurensning etter fjerning. 
Tiltaksplanen for forurenset grunn 
må inneholde føringer for hvordan 
forurensede masser skal håndteres 
ifm. graving, mellomlagring og 
disponering/deponering i 
anleggsfasen. 
 

Miljøoppfølgingsplanen bør inneholde vurderinger av 
risiko og tiltak tilknyttet: 
-Spredning av svartelistede plantearter 

Det bør utarbeides en instruks for håndtering av 
masser med innhold av svartelistede arter. 
Instruksen skal gi føringer på hvordan graving, 
mellomlagring, disponering og transport av slike 
masser skal foregå. Ved omdisponering av 
infiserte masser bør dette beskrives iht. til krav 
om gjennomføring og graveinstruks.  
 

4 

- - 

Ytre miljø 4 16 1 4 

Økonomi - - - - 
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ID Risikoforhold/Uønsket 

hendelse 
Risikostyringsmål Risikonivå Planlagte tiltak Foreslåtte tiltak Forventet risiko etter 

iverksettelse av tiltak 

S K Risikonivå S K Risikonivå 

A3 
Forurensning fra bygge- 
og anleggsarbeider 

Liv og helse 

4 

- - 

Følge gjeldende restriksjoner for 
sikringssone III for Korgen vannverk 
(Vedlegg 2). 
 
Det utarbeides et eget miljøprogram og 
miljøkonsekvensanalyse (16). 
 
Miljøoppfølgingsplan med 
miljørisikovurdering og tiltaksplan for 
forurenset grunn etableres i 
detaljplanfase. 

Vann fra byggegroper skal pumpes ut 
og renses for partikler før videre utslipp, 
og dersom det er oljefilm på vann i slike 
groper bør det også benyttes 
oljeutskiller. 
Ved utslipp/utpumping til terreng skal 
det søkes kommunen om tillatelse, og 
ved påslipp på kommunalt nett skal det 
søkes kommunen om tillatelse for dette. 

Etablere rutiner for anleggsaktiviteter  
-instruks for håndtering av forurensede masser  
-beredskapsplan ved akutt forurensning 
- rutiner for lagring og fylling av drivstoff til 
anleggsmaskiner 

2 

- - 

Ytre miljø 3 12 2 4 

Økonomi 3 12 2 4 
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5.2 Risikoforhold i driftsfase 
De identifiserte uønskede hendelsene, spesifikke for driftsfasen for planområdet, er gitt en 
sannsynlighet og konsekvens for hvert av risikostyringsmålene. Merk at sannsynligheten for 
hendelsene er den samme uansett risikostyringsmål, men at vurderingen av konsekvens-
kategorisering kan variere. I risikomatrisen vises det høyeste risikonivået for de aktuelle hendelsene. 
Konsekvensene for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle hendelsene er vist i tabell 11 
Vurdering av risikonivå før og etter planlagt utbygging i driftsfasen. 

 Ufarlig 
En viss 

fare 
Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

 D2    

Sannsynlig D7  D3   

Mindre 
sannsynlig 

   D6 D4, D5 

Lite 
sannsynlig 

  D1   

Figur 9: Risikonivå – før gjennomføring av planlagte og foreslåtte tiltak i driftsfasen. 

 Ufarlig 
En viss 

fare 
Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Mindre 
sannsynlig 

   D4  

Lite 
sannsynlig 

D7 D2. D6 D1, D3 D5  

Figur 10: Risikonivå – etter gjennomføring av planlagte og foreslåtte tiltak i driftsfasen. 
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Tabell 11: Vurdering av risikonivå før og etter tiltak i driftsfasen. 
ID Risikoforhold/Uønsket hendelse Risikostyringsmål Risikonivå Planlagte tiltak Foreslåtte tiltak Forventet risiko etter 

iverksettelse av tiltak 

S K Risikonivå S K Risikonivå 

D1 Flom i elv/bekkevassdrag 

Liv og helse 

1 

2 2 - - 
 

1 

2 2 

Ytre miljø 3 3 3 3 

Økonomi 3 3 3 3 

D2 Overvannsflom/ekstrem nedbør 

Liv og helse 

4 

2 8 

Lokal håndtering av overvann.  
-Vann som renner av flater som 
ikke er forurenset, ledes til grøft 
og infiltrasjonsssystemer  og 
ledes  til grunn direkte eller via 
sandfang, eventuelt etableres 
det overløp til kommunal 
ledning. 
-Vann som kan være lettere 
forurenset ledes til 
grøfter/arealer som bygges opp 
med tilsvarende funksjon som et 
regnbed, med jordlag for å 
fange partikkelbundet 
forurensning og for nedbrytning. 
Søknad om påslippstillatelse 
sendes Lillehammer kommune.  
 

Løsninger for overvannshåndtering 
håndteres i videre planarbeid. 
 

- 

1 

2 2 

Ytre miljø 2 8 2 2 

Økonomi 2 8 2 2 

D3 
Langvarig eksponering for 
helseskadelige 
radonkonsentrasjoner 

Liv og helse 

3 

3 9 
Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 13-
5 (11) krever for bygg beregnet for 
varig opphold at det gjennomføres 
tiltak mot inntrenging av radon, og 
legges til rette for eventuelt 
ytterligere tiltak ved behov. 

Det bør gjøres vurderinger av spesifikke typer 
tiltak og løsninger i forbindelse med 
detaljplanfasen. 

1 

3 3 

Ytre miljø - 
 

-  

Økonomi - 
 

-  

D4 

Brann i tog, jernbanens trafoanlegg 
eller Fåberg transformatorstasjon 

Liv og helse 

2 5 10 

Byggeforbudsbelte for Statnetts 
anlegg, varslingsrutiner ved arbeid. 
 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan 
bør det gjøres detaljerte vurderinger av 
løsninger for brannsikkerhet. Det er viktig at 

2 4 8 
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ID Risikoforhold/Uønsket hendelse Risikostyringsmål Risikonivå Planlagte tiltak Foreslåtte tiltak Forventet risiko etter 
iverksettelse av tiltak 

S K Risikonivå S K Risikonivå 

Ytre miljø 

5 10 

Adkomst for brannvesen via 
rundkjøring, og tilkomst til 
hensettingsspor inne på 
planområdet. 
 
Brannteknisk konsept utredes videre 
i detaljplanfasen.  
 
 

det tilrettelegges for kjørbar adkomst til 
bygningene. Tilstrekkelig antall brannkummer 
må etableres, slik at alle deler av fasadene 
dekkes. Det må ikke være mer enn 100 m fra 
brannkum til noen deler av byggenes fasader. 
 
Det bør vurderes å plassere gummimatter 
over spor som sikrer tilkomst til hele 
hensettingsområdet.  
 
Plassering av brannhydranter og tilgang til 
brannvann planlegges i samarbeid med 
Lillehammer Region Brannvesen 
 

4 8 

Økonomi 

5 10 4 8 

D5 

Trafikkulykker i forbindelse med 
inn- og utkjøring til 
hensettingsområdet 

Liv og helse 

2 

5 10 

Planovergangen stenges for 
kjøretøy, men opprettholdes for 
gående og syklende inntil annen 
løsning er etablert. 
Inngjerdet port med 
adgangskontroll. 
 
Utforming av veier på anlegget i 
henhold til kurvaturkrav for 
lastebiler. 
 
 
Tilkobling til rundkjøring gjøres i 
samarbeid med Statens vegvesen. 
 

- 

1 

4 4 

Ytre miljø 

3 6 3 3 

Økonomi 

3 6 3 3 

D6 Forurensning av drikkevannskilde 

Liv og helse 

2 

4 8 

restriksjoner for sikringssone III – 
Korgen vannverk følges.  
 
Det utarbeides et miljøprogram og 
miljøkonsekvensanalyse som 
beskriver generelle tiltak for å 
forebygge mot akutt forurensning 
(16). 
I detaljplanfasen skal det utarbeides 
miljøoppfølgingsplan (MOP) basert 
på miljørisikovurdering. MOP 
beskriver konkrete og detaljerte 
tiltak for å forebygge og redusere 

 

1 

2 2 

Ytre miljø 4 8 2 2 

Økonomi 4 8 2 2 
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ID Risikoforhold/Uønsket hendelse Risikostyringsmål Risikonivå Planlagte tiltak Foreslåtte tiltak Forventet risiko etter 
iverksettelse av tiltak 

S K Risikonivå S K Risikonivå 

faren for forurensning av 
drikkevannet.  
 
Vann fra slokking av eventuell brann 
i tog håndteres i planområdets 
overvannssystem. 
 
Lekkasjer fra slike akutte hendelser 
ivaretas gjennom 
overvåkningsprogram av brønner. 
 
 

D7 
Sjenerende utslipp av 
lukt/luftforurensning i forbindelse 
med tømming av togtoaletter (D7) 

Liv og helse 

3 

1 

3 

Det skal iverksettes særskilte 
sikringstiltak mot søl og lukt ved 
tømming av togtoaletter. Aktuelle 
tiltak skal utredes i forbindelse med 
detaljplaner. 
VA-løsninger detaljeres i senere 
planfaser.  
 

Tømmeløsninger bør vurderes i forbindelse 
med detaljplan for å sikre at nærliggende 
boliger ikke blir berørt av eventuelle 
sjenerende utslipp eller luktproblemer. 

1 

1 

1 

Ytre miljø 1 

3 1 

1 

Økonomi 1 

3 1 

1 
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6 KONKLUSJONER 

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det vurdert tre (3) risikoforhold som er spesielle for anleggsfasen, og 
syv (7) som vurderes som aktuelle for normal drift. Ettersom den planlagte utbyggingen vil pågå over 
lengre tid, og omfatte flere utbyggingstrinn vil hendelser som er vurdert for normal driftsituasjon også 
være aktuelle i forbindelse med anleggsfasen. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert følgende aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold: 

Anleggsfasen: 

• Skader på teknisk infrastruktur ved tilkobling til kommunalt ledningsnett og kabler fra Eidsiva 
Nett 

• Forurensning fra tidligere bruk 

• Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider 

Driftsfase: 

• Flom i elv- eller bekkevassdrag 

• Overvannsflom og ekstrem nedbør 

• Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 

• Brann i tog, jernbanens trafoanlegg eller Fåberg transformatorstasjon 

• Trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring til hensettingsområdet 

• Forurensning av drikkevannskilde 

• Sjenerende utslipp av lukt/luftforurensning i forbindelse med tømming av togtoaletter. 

Det er allerede planlagt tiltak som vil bidra til å redusere risikonivået for de aktuelle risikoforholdene, 
det er også foreslått ytterligere tiltak for videre oppfølging i forbindelse med detaljplan og byggeplaner.  

I anleggsfasen er to hendelser vurdert å ha ett uakseptabelt risikonivå (Forurensning fra tidligere bruk 
og forurensning fra bygge- og anleggsarbeider). Det er identifisert planlagte tiltak og foreslått 
ytterligere tiltak for alle hendelsene som vil bidra til å redusere risikonivå til akseptabelt. Tiltakene er 
beskrevet nærmere i kapittel 5. 

De viktigste tiltakene for å redusere risiko i anleggsfasen omfatter: 

• Forebygge mot skader ved tilkobling til kommunale ledninger og kabler hos Eidsiva Nett 
o Kartlegging av plassering for eksisterende ledningsnett, gjennomføring av 

kabelpåvisning og graveinstruks. 
o Tett dialog med Eidsiva Nett ved prosjektering av omlegging av kabler  

• Redusere konsekvensene av forurensning fra tidligere bruk, og forebygge mot forurensning i 
anleggsperioden 

o Utarbeidet miljøprogram med miljøkonsekvensvurdering (16). 
o Oppfølging av dette i detaljplanfasen gjennom egen miljøoppfølgingsplan med 

miljørisikovurdering og tiltaksplan for forurenset grunn. 

• Forebygge mot og redusere konsekvensene av forurensning fra bygge- og anleggsarbeider 
o Følge gjeldende restriksjoner for sikringssone III 
o Etablering av rutiner i detalj- og byggeplaner for anleggsaktiviteter 

▪ Instruks for håndtering av forurensede masser 
▪ Etablere en egen beredskapsplan for akutt forurensning 

I driftsfasen er det to hendelser som er vurdert å utgjøre et uakseptabelt risikonivå, tre er vurdert å 
utgjøre middels risiko, og to hendelse er vurdert som lav. Det er identifisert planlagte tiltak og foreslått 
ytterligere tiltak som vil bidra til å redusere risikonivået for driftsfasen til akseptabelt. Tiltakene er 
beskrevet nærmere i kapittel 5. 
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De viktigste tiltakene for å redusere risiko i driftsfasen omfatter: 

• Forebygge mot uønskede hendelser i forbindelse med overvannshåndtering og ekstrem 
nedbør 

o Etablering av lokale løsninger for håndtering av overvann.  

• Forebygge mot helseskadelige konsentrasjoner av radon innvendig i bygg 

o Kartlegging av behov og aktuelle løsninger gjøres i forbindelse med utarbeidelse av 

detaljplan. 

• Forebygge mot brann i sårbare anlegg (jernbanetrafo og Fåberg transformatorstasjon), samt 

redusere konsekvensene av brann på området 

o Statnetts byggeforbudsbelte og varslingsrutiner ved arbeid følges opp i videre planer 

o Det er utarbeidet et brannteknisk konsept. Detaljerte løsninger utarbeides i detaljplan. 

Plassering av brannhydranter og tilgang til brannvann planlegges i samarbeid med 

Lillehammer Region Brannvesen. Det er viktig at det tilrettelegges for kjørbar adkomst 

til bygningene. Tilstrekkelig antall brannkummer må etableres, slik at alle deler av 

fasadene dekkes. Det må ikke være mer enn 100 m fra brannkum til noen deler av 

byggenes fasader. 

• Forebygge mot trafikkulykker i forbindelse med inn- og utkjøring på området 

o Eksisterende planovergang  stenges for kjøretøy. Opprettholdes for gående og 

syklende i påvente av alternativ løsning for gang-/sykkelveg er etablert. 

o Området gjerdes inn med port/adgangskontroll 

o Veier på området utformes i henhold til kurvaturkrav for lastebiler 

• Forebygge mot forurensning av drikkevannskilde 

o Ivaretakelse av gjeldende restriksjoner for sikringssone III Korgen vannverk 

o Det er utarbeidet et miljøprogram med miljøkonsekvensvurdering (16) som beskriver 

generelle tiltak for å unngå forurensning. I detaljplanfasen vil det utarbeides en 

miljøoppfølgingsplan (MOP) som vil beskrive konkrete og detaljerte tiltak for å unngå 

forurensning. 

• Forebygge mot søl og sjenerende utslipp i forbindelse med tømming av togtoaletter 

o Det skal iverksettes særskilte sikringstiltak mot søl ved tømming av togtoaletter. 

Aktuelle tiltak utredes i forbindelse med detaljplaner. 

o Tømmeløsninger tilpasses i detaljplan for sikre at nærliggende boliger berøres i minst 

mulig grad ved utslipp, tømming eller lukt. 
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8 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Sjekkliste for mulige uønskede hendelser 
Vedlegg 2: Gjeldende restriksjoner for sikringssone 3, Korgen vannverk. 
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Vedlegg 1: Sjekkliste for mulige uønskede hendelser 

Forhold eller uønskede hendelse Vurdering 

Ja Nei Merknad 

Naturgitte forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  X Ikke aktuelt. 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 
ustabilt)? 

 X Ikke aktuelt. 

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?  X Ikke aktuelt. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder 
lukket bekk? 

X  NVE sine aktsomhetskart viser 
at deler av området kan være 
flomutsatt. 

Er det radon i grunnen? X  Helseskadelig eksponering for 
radon kan være aktuelt. 

Annet (angi)  X  

Infrastruktur 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

 

-hendelser på veg X  Trafikkulykker i forbindelse 
med transport inn- og ut av 
området. 

-hendelser på jernbane X  Detaljerte vurderinger av risiko 
i forbindelse med 
jernbanevirksomhet gjøres i 
egne RAMS-analyser. 

-hendelser på sjø/vann/elv  X Ikke aktuelt.  

-hendelser i luften  X Ikke aktuelt. 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko 
for området? 

 

-utslipp av giftige gasser/ væsker X  Brann i tog, Fåberg 
transformatorstasjon eller 
jernbanens trafoanlegg kan gi 
utslipp av giftige gasser/ 
væsker. 

-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker 

 X Ikke aktuelt. 

-radioaktivt nedfall  X Ikke aktuelt. 

-industribrann X  Brann i tog, Fåberg 
transformatorstasjon eller 
jernbanens trafoanlegg. 

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle 
ulemper for området: 

 

-elektrisitet X  Fåberg transformatorstasjon 
leverer strøm til store deler av 
Lillehammer kommune. 
Bortfall av strøm for 
planområdet medfører 
togstans. 

-teletjenester  X  

-vannforsyning X  Kommunalt ledningsnett går 
gjennom området. Må legges 
om. 

-renovasjon/spillvann X   

-transportnett X   

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:  

- Påvirkes området av magnetisk felt fra eller 
linjer? 

 X Det går høyspentlinjer svært 
nær planområdet. Magnetisk 
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Forhold eller uønskede hendelse Vurdering 

Ja Nei Merknad 

- Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 
master? 

 X felt og klatrefare er vurdert 
som ikke aktuelt. Klatrefare 
ivaretas gjennom egne rutiner 
hos netteier og Bane Nor. 
Området vil også gjerdes inn. 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende innenfor området: 

 

- til skole/barnehage?  X Overordnet vurdering er at 
tiltaket vil medføre mindre 
farer for gående, syklende og 
kjørende på området. 
Planoverganger fjernes og 
området skal inngjerdes og 
tilrettelegges for at brukere 
kan sykle til jobb. 

- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?  X 

- til forretning etc.?  X 

- til busstopp?  X 

Brannberedskap  

-omfatter området spesielt farlige anlegg? X  Jernbanevirksomhet/Fåberg 
transformatorstasjon. 

- har området utilstrekkelig brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

 X Utredes i detaljplan i 
samarbeid med Lillehammer 
Region Brannvesen. 

- har området bare en mulig atkomstrute for 
brannbil? 

 X Det er planlagt ny 
adkomstmulighet til området 
via Storhovearmen, noe som 
vil gi bedre adkomst enn pr. i 
dag (over planovergang). Det 
vil fortsatt være kun en rute inn 
til området. 

Tidligere bruk 

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 
virksomheter? 

 

-bensinstasjon/bilverksted/ tankanlegg  X  

-mekanisk verksted/skipsverft  X  

-galvaniseringsverksted  X  

-impregneringsverk X  Planområdet har blitt benyttet 
til jernbanevirksomhet tidligere 
og det gjennomføres egne 
kartlegginger av forurensning i 
grunnen. 

-avfallshåndtering/deponi X  

-gjentatte rivingsarbeider/ rehabilitering av 
bygninger fra 1950 -1980 

 X  

-byjord: sentrale og eldre bydeler  X  

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.  X  

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 
etc. 

 X  

-annet (angi)  X  

Omgivelser 

Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker is og/eller 
varierende vannstand i elveløp? 

 X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

 X  

Vindfall som følge av uttak av skog  X  

Vil tiltaket kunne føre til endringer av 
avrenningsforhold/flomgang til nærliggende bekk/elv 

 X  

Vil tiltaket føre til forurensing av drikkevann X  Det er gjøres egne utredninger 
av risiko for forurensning av 
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Forhold eller uønskede hendelse Vurdering 

Ja Nei Merknad 

drikkevannsforsyning i 
forbindelse med kartlegging av 
grunnvannstrømmer. 

Vil tiltaket kunne føre til olje- og 
kjemikalieforurensning 

X  Akutt forurensning i 
anleggsfasen kan være 
aktuelt. Oppbevaring av oljer 
og kjemikalier i driftsfase skal 
gjøres i henhold til gjeldende 
restriksjoner for sikringssone 
III Korgen vannverk. 

Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann  X Ikke aktuelt. 

Støy eller luftforurensning X  Søl og utslipp i forbindelse 
med tømming av togtoaletter 
kan føre til sjenerende lukt. 

Annet (angi)  X Ikke aktuelt. 

Ulovlig virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X Ikke aktuelt. 

- finnes det potensielle sabotasje /terrormål i 
nærheten? 

 X I tilknytning til områdene nært 
planområdet er det flere 
virksomheter som kan 
vurderes som potensielle 
sabotasje/terrormål. Disse er 
ikke vurdert i detalj, men det er 
vurdert at tiltak i planområdet 
ikke medfører noen økt risiko 
for disse. Det er også vurdert 
at de som er aktuelle for å 
omfattes av dette gjør sine 
egne vurderinger av risiko. 
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Vedlegg 2: Gjeldende restriksjoner for sikringssone 3, Korgen vannverk. 

LILLEHAMMER VANNVERK I KORGEN 
Beskyttelse av grunnvannskilden – sikringssoner med bestemmelser. 

ORIENTERING 

For å beskytte grunnvannskilden i Korgen mot forurensning legges det restriksjoner på bruken 

av områder med avrenning mot Korgen og mot Lågen på en strekning nordvest for Korgen. 

Videre legges det restriksjoner på bruken av et område i Lågen. 

De områder, som det legges restriksjoner på, utgjør til sammen beskyttelsesområdet for 

grunnvannskilden i Korgen. 

Beskyttelsesområdet er vist på bladene 388/E2/1 og 2. 

Beskyttelsesområdet er inndelt i sonene 1, 2 og 3. Sone 1 omfatter området nærmest 

borebrønnene og sone 3 den ytre del av beskyttelsesområdet. Innenfor sone 1 er restriksjonene 

strenge. Restriksjonene er mindre strenge i sone 2 og minst strenge i sone 3. Sone 2 er inndelt 

i delsonene 2B og 2A og sone 1 i delsonene 1B og 1A. I delsonene 2A og 1A har 

restriksjonene noe større omfang enn i delsonene 2B resp. 1B. Alle restriksjoner som gjelder 

for en sone gjelder også for innenforliggende sone. 

RESTRIKSJONER GENERELT 

For visse typer virksomheter og anlegg er det angitt at det skal treffes forholdsregler, 

sikringstiltak etc. mot forurensning. Det er helsemyndighetene som avgjør om en virksomhet 

eller et anlegg kan medføre fare for forurensninger og om omfanget av evt. forholdsregler, 

sikringstiltak etc. er tilstrekkelige. 

RESTRIKSJONER FOR SONE 3 

Utstrekningen av sone 3 er vist på blad 388/E2/1. 

Følgende virksomheter og anlegg tillates ikke i sone 3: 

a) Tømming og spredning av septiktankslam, slam fra renseanlegg og pudrett. 

b) Lagring av stoffer med utvaskbare kjemiske forbindelser som er vanskelige 

nedbrytbare og/eller kjemiske elementer som er helsefarlige. 

c) Nyanlegg av beholdere med maksimalt volum 10m3 for olje og oljeprodukter 

dersom det ikke tas spesielle forholdsregler mot forurensning. 

d) Drivstoff- og oljeledninger. 

e) Lagring av tjære, fenoler og biocider. 

f) Bruk av persistente pesticider. 

g) Legging av oljegrus. 

h) Industri som kan medføre fare for forurensninger. Helsemyndighetene avgjør 

hvilken industri som kan tillates. 
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