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1 Bakgrunn 

Det utarbeides reguleringsplan for areal- og transportkrevende handel, i et tomteområde hvor det 
planlegges oppført forretningsbygg først og fremst for salg av byggevarer.  

Det reguleres kjøreadkomst og gang- og sykkelvei langs planlagt hensettingsområde for jernbanen og 
langs tomta/byggeområdet. Gang- og sykkelveien blir del av en gjennomgående forbindelse fra 
Strandtorget mot Storhove.  Langs næringstomta blir gang- og sykkelveien lagt inntil kjøreveien, som 
vil bli blindvei fram til Bane NORs driftsstasjon sør for næringstomta.  Det foreslås byggegrense 20 
meter fra nåværende E6, som skal omlegges. 

Området ligger i sikringssone for Lillehammer vannverk. 

2 Metode og definisjoner 

Ros-analysen skal håndtere risiko – og sårbarhet for områdene innafor og utafor planområdet, der det 
planlagte tiltaket i planen vil gi virkninger. 

Metode 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kartlegging av risiko 
-og sårbarhet: «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Den omhandler Risiko - og sår 
barhetsanalyse som en metode i arealplanleggingen. Veilederen deler risiko -og sårbarhetsanalyser inn 
i trinn: 

 
 

Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede 
hendelser

Vurdere risiko - og sårbarhet

Identifisere tiltak for å redusere 
risiko - og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan 
den påvirker planforslaget
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Disse vurderingene skal gjøres i analysen 

o Mulige uønskede hendelser som kan skje 
o Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 
o Sårbarheter ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 
o Hvilke konsekvenser hendelsen vil få 
o Usikkerheten ved vurderingene 

Trinnene i Ros-analysen 

1. Beskrive planområdet: 

Her skal det innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. 

 

2. Identifisere mulige uønskede hendelser: 

Mulige uønskede hendelser grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. 

Naturhendelser og andre mulige uønskede hendelser er mulige uønskede hendelser som direkte kan 
påvirke samfunnsverdier og konsekvenstyper som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Risiko 
og sårbarhetsforhold legges til grunn for å identifisere mulige uønskede hendelser. Det er flere 
kategorier av risiko -og sårbarhetsforhold; naturgitte forhold, kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske 
infrastrukturer, næringsvirksomhet, forhold ved utbyggingsformålet, forhold til omkringliggende 
områder, forhold som påvirker hverandre. 

 

3. Vurdere risiko – og sårbarhet av de uønskede hendelsene: 

Når oversikten over de mulige uønskede hendelsene er laget, skal den enkelte hendelsen vurderes 
med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 
En risikovurdering vil si en vurdering av sannsynlighet for om den uønskede hendelsen inntreffer og 
hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Sårbarhetsvurderinga omfatter en vurdering av utbyggings - 
formålet, eventuelle eksisterende barrierer og eventuelle følgehendelser. Sårbarhetsvurderinga skal 
beskrive motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer. 

 

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko – og sårbarhet 

Dette skal gjøres på bakgrunn av risiko -og sårbarhetsvurderinga. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak 
eller forbedringer av eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. 
Tiltakene kan påvirke sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de 
uønskede hendelsene. For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget kan det være 
hensiktsmessig å koble aktuelle tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål). 

 

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

ROS -analysen skal følge som dokumentasjon til planforslaget. Planforslaget skal vise hvordan funn fra 
ROS -analysen skal følges opp med bruk av planverktøy.  

 

Ulike måter å dokumentere analysen på:  
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Sammenstilling av analyseskjemaene for de mulige uønskede hendelsene er den viktigste 
fremstillingen av risiko -og sårbarhetsforhold. Sammenstillingen viser hvilke risikoer og sårbarheter det 
må tas hensyn til for at området er egnet til utbygging, og hvilke planverktøy som er aktuelle tiltak for 
å redusere risiko og sårbarhet.  

Sammenstilling av forslag til tiltak fra analyseskjemaene, med en beskrivelse av hvordan tiltakene kan 
redusere risiko og sårbarhet, og hvordan de kan følges opp med ulike planverktøy. Risiko og sårbarhet 
ved mulige uønskede hendelser kan i mange tilfeller reduseres med tilsvarende tiltak i planforslaget.  

Sannsynlighetsvurdering  

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. En 
sannsynlighet lik 0 betyr at hendelsen er vurdert og ikke kunne inntreffe, og en sannsynlighet lik 1 (100 
%) betyr at hendelsen er vurdert å inntreffe med sikkerhet. Vurderingen kan skje på bakgrunn av 
informasjon fra beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis en forklaring for den angitte 
sannsynligheten For ROS-analyse til kommuneplanens arealdel og vurdering av andre uønskede 
hendelser for ROS-analyse til reguleringsplan. 

Sannsynlighet Tidsintervall Sannsynlighet 
(per år) 

Forklaring 

E Svært sannsynlig 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år  

 >10 % 

Svært høy 

kan skje regelmessig; forholdet er 
kontinuerlig tilstede (over 40 ganger per 
år på landsbasis) 

D Mer sannsynlig 
1 gang i løpet av 10-50 år  

 2-10 % 
Høy 

kan skje; periodisk med lengre varighet (8-
40 ganger per år på landsbasis) 

C Sannsynlig 

1 gang i løpet av 50-100 år  

 1-10 % 

Middels 

kan skje flere enkelttilfeller, ikke 
sannsynlig (4-8 ganger per år på 
landsbasis) 

B Mindre sannsynlig 
1 gang i løpet av 100-1000 år  

 0,1-1 % 
Lav 

kjenner tilfeller – sjeldent forekommende 
(1-8 ganger per 2.-3. år på landsbasis) 

A Lite sannsynlig 
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
1000 år  

 
<0,1 % 

Svært lav 

teoretisk sjanse for hendelsen (sjeldnere 
enn 1 gang per 3. år på landsbasis) 

Sannsynligheten for skred 

S Sannsynlighets-kategorier Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

S1 Høy 1 gang i løpet av 100 år 1/100 

S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

S3 Lav 1 gang i løpet av 5000 år 1/5000 
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Sannsynlighet for flom 

F Sannsynlighets-kategorier Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

F1 Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20 

F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200 

F3 Lav 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

Konsekvensvurdering  

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet. De valgte 
konsekvenstypene tar utgangspunkt i viktige samfunnsikkerhetsverdier som:  

o Liv og helse  
o Stabilitet  
o Materielle verdier 

For flom, stormflo og skred inngår konsekvensene i grunnlaget for fastsettelse av sikkerhetsklasser i 
TEK 17 kapittel 7. Disse konsekvensene legger vekt på samfunn og befolkning. Veiledningen tar 
utgangspunkt i samme konsekvensvurderinga for alle mulige uønskede hendelser. Målet med å 
etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 
alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Hensikten er ikke å 
sammenligne mellom konsekvenstyper. Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot materielle 
verdier.  

 

Konsekvens Liv og helse Stabilitet Materielle verdier 

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

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

Få/små skader på eiendom 

3. Betydelig Betydelige 
behandlingskrevende skader 

System settes ut av drift i 
kort tid  

Betydelige skader på eiendom 

4. Alvorlig Alvorlige 
behandlingskrevende skader 

System settes ut av drift over 
lengre tid 

Alvorlig skade på eiendom 

5. Svært alvorlig 
/ katastrofal 

Personskade som medfører 
død eller varig mén; mange 
skadd. 

System settes varig ut av drift Uopprettelig skade på 
eiendom 
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Sentrale begreper i ROS-analysen  

Eksisterende barrierer  Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket 
hendelse. F.eks. flomvoll 

Konsekvens  Følge av at en hendelse inntreffer  

Risiko  Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse  

Risikoreduserende tiltak  Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet  Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer 

Stabilitet  Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn 
av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos 
befolkningen 

System  Kritiske samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur 

Sårbarhet  Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse som gir konsekvenser 
for system/kritisk samfunnsfunksjon - høy sårbarhet er det motsatte av 
robusthet 

Usikkerhet  Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderinga 
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3 Planområdet  

Utbyggingsområdet ligger inntil E6 og er i dag benyttet til utendørs lagring for bygg- og anleggsrelatert 
virksomhet. Området er tilnærmet flatt. E6 vil om få år bli omgjort til lokalvei, og tilgrensende 
næringsområde i øst er planlagt som hensettingsområde for jernbanen.  

Det er planlagt å benytte eksisterende adkomstvei via rundkjøringen i nord og ny vei med gang- og 
sykkelvei vil berøre Dekkmanns avkjøring og parkeringsområde.  

Videre kreves omplassering av en nettstasjon og brannhydrant. 

For ytterligere redegjørelse for eksisterende og planlagt situasjon vises det til planbeskrivelsen  
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4 Identifisering av uønskede hendelser  

Tenkelige hendelser er sammenfatta i sjekklista under.  
 

 Hendelse/Situasjon  

 
Relevant 

J/N 

Store ulykker – transport, næringsvirksomhet/industri, brann 

1.  Eksplosjon/brann, utslipp av farlige stoff, akutt forurensning N 
2.  Forurensning av grunn eller vassdrag J 
3.  Risikofylt industri, farlige anlegg (kjemi/ eksplosiver og lignende)? N 
4.  Brannvannforsyning (mengde og trykk) N 
5.  Tilgang for nødetater.  

(Har området bare én mulig tilkomst for brannbil?) 
J/N 

6.  Hendelser på veg, bru, jernbane, knutepunkt J 
7.  Hendelser i luft/på vann N 
8.  Er tiltaket i seg selv et sabotasjemål? N 
9.  Potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten N 
10.  Annet N 

Naturfare – ekstremvær, flom, stormflo, erosjon, skred, skog- og lyngbrann 

11.  Overvann og avrenning til bekker N 
12.  Flom i store vassdrag (nedbørsfelt >20 km3) N 
13.  Flom i små vassdrag (nedbørsfelt <20 km3) N 
14.  Erosjon N 
15.  Skred i bratt terreng 

Masse-/jordras, steinskred, snø-/isras, flomskred 
N 

16.  Fjellskred (med flodbølge som mulig følge) N 
17.  Kvikkleireskred N 
18.  Stormflo  N 
19.  Skog og lyng-brann (tørke) N 
20.  Vind N 
21.  Nedbør (ekstremnedbør) J 
22.  Annet N 
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet og mulige tiltak 

Nr 02 Forurensning av grunn eller vassdrag 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Spredning av forurensning pga. tidligere virksomhet. 

Def. som naturpåkjenning (TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

nei   

Årsaker 

Omrøring av eventuelt tidligere forurensede masser. 

Eksisterende barrierer/tiltak 

Varsling ved eventuelle utslipp eller funn av grunnforurensning. For øvrig forutsettes ordinære rutiner for 
anleggsgjennomføring. Sannsynlighet for uhell i anleggsfase vurderes ikke. 

Sårbarhet (system/kritisk samfunnsfunksjon) 

Kommunens drikkevannsforsyning. 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet 

(E-A) 

Svært høy Høy Middels Lav Svært lav Forklaring 

    B   

Begrunnelse for sannsynlighet 

På grunn av tidligere virksomhet på området anbefales stikkprøver av grunnen. Dersom dette gjøres, og 
det eventuelt gjennomføres en tiltaksplan vurderes sannsynligheten som lav. 

Konsekvens 
Konsekvens 

(5-1) 

Svært 
alvorlig / 

katastrofal 

Alvorlig Betydelig Mindre 
alvorlig 

Ubetydelig Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse     1  Kontrollsystem ved 
vannverk for å forhindre at 
eventuell forurensning 
spres ut i 
drikkevanntilførsel. 

Stabilitet  4     System settes ut av drift. 

Materielle verdier     1  Alvorlig skade på eiendom 

Begrunnelse for konsekvens 

Hendelse kan i verste fall få konsekvens for drikkevannsforsyning. 

Usikkerhet Begrunnelse 

lav Forutsetter avklaring av grunnforurensning. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Risikoreduserende tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 

Undersøkelser av grunnen. Gjennomføring av tiltaksplan ved behov. 
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Nr 05 Tilgang for nødetater 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Eiendommen har i utgangspunktet tilgang både fra nord og fra sør, men planovergang ved jernbanen i sør 
er forutsatt stengt. Ved sammenfall av stengt vei som følge av ulykke el.l. og brann eller ulykke i feltet kan 
bistand fra nødetater bli forsinket.  

Def. som naturpåkjenning (TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

nei   

Årsaker 

Det planlegges ikke permanent gjennomkjøring i området, da planovergang over jernbanen skal stenges. 

Eksisterende barrierer/tiltak 

Planovergang kan om mulig åpnes ved nødsituasjoner eller andre situasjoner som gir stengt vei. I normale 
tilfeller vil enten kjørevei eller gang- og sykkelvei være åpen og kjørbar fra begge retninger. 

Sårbarhet (system/kritisk samfunnsfunksjon) 

Ingen andre kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt. 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet 

(E-A) 

Svært høy Høy Middels Lav Svært lav Forklaring 

     A Krever sammenfall av hendelser 

Begrunnelse for sannsynlighet 

En slik type uønsket hendelse krever sammenfall av to lite sannsynlige hendelser. Disse kan for eksempel 
være alvorlig trafikkulykke som stenger vegen, og brann eller annet ulykke som krever utrykning til 
eiendommen. 

Konsekvens 
Konsekvens 

(5-1) 

Svært 
alvorlig / 

katastrofal 

Alvorlig Betydelig Mindre 
alvorlig 

Ubetydelig Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse  4     Alvorlige 
behandlingskrevende 
skader 

Stabilitet   3    System settes ut av drift i 
kort tid 

Materielle verdier  4     Alvorlig skade på eiendom 

Begrunnelse for konsekvens 

Manglende tilkomst for nødetater kan i verste fall gi alvorlige konsekvenser – særlig ved eventuell brann 
på steder der brannmannskapet ikke kommer lett til. 
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Nr 05 Tilgang for nødetater 

Usikkerhet Begrunnelse 

lav Oversiktlig situasjon. 

Kjørevei eller gang- og sykkelvei vil normalt være 
åpen og kjørbar. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Risikoreduserende tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 

Mulighet for åpning av planovergang ved 
nødsituasjoner. Eventuelt gjøre gang- og sykkelvei 
kjørbar for nødetater fra begge retninger. 

Vurdere tiltaket når reguleringsplan og stenging av 
planovergang skal realiseres. 
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Nr 06 Hendelser på veg, bru, jernbane, knutepunkt 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ulykke med kjøretøy eller myke trafikanter i planområdet. Ulykker utenfor planområdet; med store 
kjøretøy på E6 eller ulykke med tog kan påvirke planområdet mht. brann- og eksplosjonsfare. 

Def. som naturpåkjenning (TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

nei   

Årsaker 

Teknisk eller menneskelig feil. 

Eksisterende barrierer/tiltak 

Vei: Etablering av adskilt gang- og sykkelvei (kantstein forbi næringstomta). Lav hastighet på kjørevei. 

E6: Byggeområdet ligger ca. 2 m høyere enn E6. Byggegrense 50 meter. 

Jernbane: Framtidig hensettingsområde ligger inntil byggeområdet, 1-2 meter høyere. Her vil det normalt 
være lav hastighet på tog.  

Sårbarhet (system/kritisk samfunnsfunksjon) 

Hendelse på E6 eller jernbane (ikke del av planområdet) vil påvirke kritisk samfunnsfunksjon. 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet 

(E-A) 

Svært høy Høy Middels Lav Svært lav Forklaring 

    B  Historisk sett svært få ulykker på 
jernbanen. Lav hastighet.  

Trafikkmengde på nåværende E6 vil gå 
ned etter omlegging. 

Lav hastighet i planområdet. Forventet 
relativt få myke trafikanter. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Se over. 

Konsekvens 
Konsekvens 

(5-1) 

Svært 
alvorlig / 

katastrofal 

Alvorlig Betydelig Mindre 
alvorlig 

Ubetydelig Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse 5      Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd 

Stabilitet   3    System settes ut av drift i 
kort tid 

Materielle verdier   3    Betydelige skader på 
eiendom 

Begrunnelse for konsekvens 

Dersom hendelser skulle finne sted kan konsekvenser bli svært alvorlige – særlig for liv og helse, men også 
betydelige for materielle verdier.  
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Nr 06 Hendelser på veg, bru, jernbane, knutepunkt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten 

 

Ulykker på vei og bane kan forekomme selv om teknisk og fysisk utforming 
er tilfredsstillende. Mulige konsekvenser kan være store, særlig mht. 
jernbanen.  

Byggegrense mot E6 er diskutert i notat fra Norconsult, vedlagt 
planforslaget. Her vurderes sikkerhetsaspekt og framtidig 
standard/veiklasse. Det vurderes at byggegrense kan være ned mot 15 
meter fra senterlinje. Foreslås til 20 meter. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Risikoreduserende tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 

Frisiktsoner, separat gang- 
og sykkelvei. 

Aktuelle tiltak innarbeides i reguleringsplanen. Planlegging av veianlegg i 
henhold til gjeldende håndbøker. 

 

  



15 
ROS-analyse - Detaljreguleringsplan for Hove næringspark Sør  

 

Nr 21 Ekstremnedbør 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ekstremnedbør kan medføre overvann på avveie og påvirke arealer utenfor planområdet. 

Def. som naturpåkjenning (TEK) Sannsynlighetskategori 

flom/skred (sikkerhetsklasse) 

Forklaring 

ja F2 Hendelse som tilsvarer 200-årsflom jf. 
vedlagte rapporter for 
overvannshåndtering og flomberegning.  

 

Årsaker 

Ekstremnedbør pga. klimaendringer. 

Eksisterende barrierer/tiltak 

I eksisterende situasjon blir nedbør naturlig infiltrert i grunnen. 

Sårbarhet (system/kritisk samfunnsfunksjon) 

E6 nedenfor/nedstrøms planområdet. Jernbaneområde planlagt øst for planområdet. Ekstremnedbør kan gi 
utgraving 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet 

(E-A) 

Svært høy Høy Middels Lav Svært lav Forklaring 

       

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten bestemmes ut ifra sikkerhetsklasse F2 og vurderinger gjort i overordnet plan for 
overvannshåndtering og vurdering av aktsomhetssone for flom.  

Konsekvens 
Konsekvens 

(5-1) 

Svært 
alvorlig / 

katastrofal 

Alvorlig Betydelig Mindre 
alvorlig 

Ubetydelig Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse     1  Ingen alvorlig skade 

Stabilitet     1  Systembrudd er uvesentlig 

Materielle verdier    2   Få/små skader på eiendom 

Begrunnelse for konsekvens 

Det er planlagt overvannsløsning som er dimensjonert ut fra tilgjengelige grunnlagsdata. 

Reguleringsbestemmelsene sier at overordnet plan for overvannshåndtering skal følges opp i byggesaken. 
Det vurderes som lite sannsynlig at overvann får for stor hastighet ut av planområdet eller skaper flom på 
andre måter. Ved utbygging i samsvar med planlagt utforming og bestemmelser i planen vil store mengder 
overvann ikke føre til alvorlige konsekvenser. 

Usikkerhet Begrunnelse 

lav Det finnes erfaring, statistikk og prognoser for flomhendelser. 
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Nr 21 Ekstremnedbør 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Risikoreduserende tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 

Fordrøyning. Flomveier og 
helhetlig overvannsplan. 

Bestemmelser om oppfølging iht. overvannsplan. 
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6 Samlet vurdering 

Oppsummering av avbøtende tiltak 

 

Risikoreduserende tiltak  Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen 

Undersøkelser av grunnforurensning  Gjennomføring av tiltaksplan ved behov 

Mulighet for åpning av planovergang ved 
nødsituasjoner 

 Vurdere tiltaket når reguleringsplan og stenging av 
planovergang skal realiseres. 

Frisiktsoner, separat gang- og sykkelvei.  Aktuelle tiltak innarbeides i reguleringsplanen. 
Planlegging av veianlegg i henhold til gjeldende 
håndbøker. 

Fordrøyning av overvann internt, gjennom 
flomveier og helhetlig overvannsplan 

 Planbestemmelser om fordrøyning og maksimalt 
påslipp ut fra planområdet. 

 

Muligheten for forurenset grunn er til stede, men må forutsettes håndtert gjennom 
byggesakprosessen. Bestemmelser tilknyttet sikringssonen for grunnvannsforsyningen bidrar til å 
minimere fare for forurensning. 

Trafikale løsninger er planlagt helhetlig gjennom området, og forbindelser/koblinger i nord og sør 
planlegges samtidig og i samarbeid med Nye veier. Utforming av midlertidig avkjørsel ved dagens 
Dekkmannbygg, med kryssing for gang- og sykkelvei bør følges opp i byggesøknadsfasen. Alle 
krysningspunkt for gang- og sykkkelveier bør merkes og skiltes tydelig med prioritering av myke 
trafikanter. Fartsdempende tiltak bør vurderes.  

Dersom planforslaget utformes i samsvar med overvannsplan vil risikoen for uønskede hendelser bli 
minimert. For øvrig er det liten eller ingen risiko for skade fra naturpåkjenninger. 
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