
 

  

 

 

Kjellstad Utvikling AS 

 

 
 

 

 
 
 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
for 

Gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, Kjellstad, Lier kommune 

 

Revidert 17.12.2014 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     

 



Gnr 23, bnr 1, Kjellstad - ROS analyse  Sweco Norge AS 

  

P:\141\12565001 Kjellstad - Tafikkanalyse\08 Rapporter - Notater\ROS 2 

 

 

RAPPORT  

 
Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 

1 259701 03.09.2009 

Kunde: 

Kjellstad Utvikling AS 

Gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, Kjellstad, Lier kommune 
ROS-analyse 

Sammendrag: 

Denne ROS-analysen er utarbeidet på oppdrag fra Kjellstad Utvikling AS i forbindelse med 
reguleringsplan for gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, Kjellstad.  

Tiltakene i planområdet vil ikke representere noen spesiell fare som overstiger det som faller 
innenfor akseptkriteriet. Det er likevel i ROS-analysen kommet frem at tiltak bør iverksettes for 
å hindre uønskede hendelser.  

Tema til oppfølging: 

 Grunnforhold. Det må gjennomføres en geoteknisk undersøkelse i området der dybden til 
berg, samt massenes deformasjons- og styrkeegenskaper blir utredet.  

 Radon. Det mangler konkrete radonmålinger for planområdet. Det bør gjøres radonmålinger 
for å kontrollere om radonforekomsten er over tiltaksgrensen når byggene på de to tomtene 
er oppført.  
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Forord  

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen for gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, Kjellstad i Lier kommune er 
utført av Sweco Norge AS på oppdrag av Kjellstad Utvikling AS. 

Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø 
og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de 
uønskede hendelsene.  

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes 
for påkjenninger.  

Analysen fokuserer på hendelser som kan oppstå ved at tiltaket gjennomføres. Det er i den-
ne analysen sett på hendelser som er spesielle for dette tiltaket. 

Analysegruppen har bestått av Sara Sabelstrøm Øen, Kjersti Marie Stensrud og Kyrre Gran.  

Analysen ble i hovedsak utført i 2009. Analysen er revidert nå i forhold til utvidet planområde.  

 
Sweco Norge AS 

 

Lysaker, desember 2014 
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SAMMENDRAG 

Følgende mulige trusler er identifisert: 

 

 Naturgitte forhold  
1. Vurdering av grunnforhold 
2. Radon 
 

 Infrastruktur 
1. Ulykke med farlig gods 
 

 

Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket (Kjellstad) skal ikke være høyere enn 
det som er akseptert for ny bebyggelse i Norge”. 

Tiltakene i planområdet vil ikke representere noen spesiell fare som overstiger det som faller 
innenfor akseptkriteriet. Det er likevel i ROS-analysen kommet frem at tiltak bør iverksettes 
for å hindre uønskede hendelser.  

 

Tema til oppfølging: 

 Grunnforhold. Det må gjennomføres en geoteknisk undersøkelse i området der dybden til 
berg, samt massenes deformasjons- og styrkeegenskaper blir utredet.  

 Radon. Det mangler konkrete radonmålinger for planområdet. Det bør gjøres 
radonmålinger for å kontrollere om radonforekomsten er over tiltaksgrensen når byggene 
på de tre tomtene er oppført.  
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Planlegging og igangsetting 

1.1.1 Formål 

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for deler av gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, i 
Kjellstad ved Amtmannsvingen på Åby, har kommunen sett behovet for å få gjennomført en 
ROS-analyse for tiltaket før reguleringsplanen kan vedtas. Hensikten med regulerings-
endringen er å tilrettelegge for utbygging av næringsvirksomhet. Reguleringsplanen vil 
omfatte byggeområder for kontor/ industri og infrastruktur (parkering, veier). Planområdet 
ligger øst for E18 på begge sider av St. Hallvards vei.  

Planområdet avgrenses i vest av E18, i syd av eneboligbebyggelse, i øst av Espedals 
Handelsgartneri og i nord mot eksisterende veg- og næringsarealer. 

Sweco Norge AS er engasjert for å bistå med Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
Formålet med dette arbeidet er å identifisere mulige trusler, samt belyse eventuelle 
konsekvenser av disse. 

 

Planområdets lokalisering (rød stiplet strek) [Kilde: Gule Sider] 

Kjellstad 

Planområdet 
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1.1.2 Metodikk og avgrensning 

Analysen er en kvalitativ grovanalyse - støttet med tall der det har vært mulig.  

Analysegruppen har ikke vurdert risiko i anleggsperioden. Dette kan eventuelt gjøres i 
senere utdypende analyse. 

Analysen inneholder ikke risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. Tiltaket (i 
forhold til kjent situasjon pr. august 2009) vil ikke inneholde elementer som er spesielt utsatt 
for slike hendelser. 

Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I denne analysen 
avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av 
menneskeliv. Vi fokuserer kun på 3. person, dvs ikke på fører og passasjerer i kjøretøy. 

1.1.3 Akseptkriterium 

Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på 
ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko. 
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: ”Risikonivået for tiltaket (Kjellstad 
gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19) skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende 
virksomhet i Norge”.  

1.1.4 Prosess 

Utarbeidelse av analysen er utført i august 2009 og oppdatert i desember 2014. 
Analysegruppen har bestått av Sara Sabelstrøm Øen, Kjersti Marie Stensrud og Kyrre Gran.  
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1.2 Tiltaket 

Det legges opp til oppføring av ca. 30 000m2 næringsbebyggelse over 2 - 4 plan på de tre 
næringsområdene. I ytterste konsekvens kan det bygges kontor i hele utbyggingsområdet, 
med 25m2 pr ansatt tilsvarer dette maksimalt 12000 arbeidsplasser. 

Østre og søndre del vil ha felles adkomst fra en ny fjerde arm i rundkjøringen Ringeriksveien-
St. Hallvards vei. For den vestre delen av planområdet er det mulig å anlegge adkomst både 
mot Ringeriksveien og St. Hallvards vei. Med dagens trasé for rv. 23 ønsker Statens 
vegvesen adkomsten lagt til St. Hallvards vei, men dersom rv. 23 endres kan adkomsten 
flyttes til Ringeriksveien. I forslag til situasjonsplan er begge løsninger vist.  

Veiløsningen er tegnet av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen og viser nye 
rundkjøringer i kryssene Ringeriksveien x St. Hallvards vei og St. Hallvards vei x fv. 22 x 
rampe E18. Parkeringsplassen for samkjøring er flyttet noe nordover.  

For våre vurderinger har vi lagt til grunn illustrasjonsplanen utarbeidet av Meinich Arkitekter 
AS, se kartskisse under. 

 

 

Illustrasjonsplan for nytt næringsområde på Kjellstad (gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19) utarbeidet av Meinich 
Arkitekter AS.  
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2 ANALYSE 

 

2.1  Modell 

Risiko beskrives ofte slik:  Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens 

Et annet begrep for sannsynlighet er årsak. 

Vi bruker følgende modell til å beskrive en kjede som kan føre til ulykke: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendelsesforløp fra trussel via uønsket hendelse til ev ulykke. 

Til venstre har vi årsakskjeden. Denne viser trusler som via årsakskjeder kan bli til uønsket 
hendelse (UH). Barrierer og sikkerhetssystemer kan redusere eller hindre en slik utvikling. Til 
høyre har vi konsekvensanalysen. Denne viser nye trusler som kan forsterke utviklingen fra 
uønsket hendelse til fatal ulykke, samt nye barrierer og sikkerhetssystemer som reduserer 
eller hindrer en slik utvikling. 

Felles for de fleste hendelser er at det er en rekke faktorer som kan ha medvirket til den. Det 
er umulig å peke ut en bestemt av dem som avgjørende. Hendelsene er et resultat av et sett 
av medvirkende årsaker som til sammen var tilstrekkelig til å utløse den. Dess bedre 
barrierene eller sikkerhetssystemene er dess mindre sannsynlig er det at en trussel utvikler 
seg til en hendelse, eller videre til en fatal ulykke.  

Det kan være glidende overganger mellom uønskede hendelser og ulykker. I vår modell kan 
vi betrakte en bil som sklir av en glatt veg som en hendelse. Dersom verken personer eller 
materiell blir skadet kan vi betrakte dette som en uønsket hendelse, men ingen ulykke. 
Barrierene har forhindret en ulykke. I andre analyser kan en definere at selve utforkjøringen 
er en ulykke. Da er skadegraden i ulykken en del av forskjellige utfall. 

 

 UH 

 

Årsakskjede Konsekvenskjede 

Trusler Barrierer 

Tegnforklaring: 

UH: uønsket hendelse 
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2.2 Trusler 

ROS-analysen er vurdert i forhold til vedlagt sjekkliste for uønskede hendelser. Der vi ikke 
har identifisert mulige trusler eller uønskede hendelser har vi ikke gått videre med spesifikke 
vurderinger. 

I de tilfellene der vi har merknader til forhold som kan oppstå, har vi forfulgt disse videre i 
analysen. Disse kan oppsummeres til følgende punkter sortert etter vedlagt sjekkliste: 

 

 Naturgitte forhold  
1. Grunnforhold 
2. Radon 
 

 Infrastruktur 
1. Ulykker med farlig gods 

 

2.3 Naturgitte forhold 

2.3.1 Grunnforhold 

Kvartærgeologisk kart viser at tomta ligger i et område som i hovedsak består av marine 
avsetninger, med enkelte områder med elveavsetninger. Det må dermed forventes at mas-
sene i grunnen består av silt og leire, men enkelte områder kan også bestå av en del sand. 
Dybden til berg kan være betydelig. Terrenget i området er relativt flatt.  

Det ligger en større vannledning i retning nord-sør parallelt rett vest for, og parallelt med, St. 
Hallvards vei. Vi har i tillegg blitt opplyst om at det ligger en rørgate for vanningsanlegg tvers 
over området, på tvers av veien. Utover dette har vi ikke kjennskap til kabler og ledninger i 
grunnen. Dette må undersøkes nærmere. 

For å kunne gi en vurdering av bæreevne- og setningsforhold ved utbygging, må det utføres 
en geoteknisk undersøkelse i området der dybden til berg, samt massenes deformasjons- og 
styrkeegenskaper blir utredet. Valg av fundamenteringsmetode vil avhenge av resultatene fra 
grunnundersøkelsene.  

2.3.2 Radon 

Vinteren 2003 ble det foretatt en kartlegging av radon i inneluft i Lier kommune, i forbindelse 
med den landsomfattende undersøkelsen RaMAP. En andel på 4 % av kommunens 
husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 30 % av disse har en radon-
konsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft. Gjennomsnittlig 
årsmiddelverdi av radon er beregnet til 190 Bq/m3.  

Lier kommune har et omfattende radonproblem. Planområdet på Kjellstad anslås å ha 
middels høy sannsynlighet for høye radonverdier.  

Da næringsbygg av den størrelse som søkes oppført her har en stor grunnflate tilsier det at 
det også kan være større sannsynlighet for å plassere bygningen over en radonkilde.  



Gnr 23, bnr 1, Kjellstad - ROS analyse  Sweco Norge AS 

  

P:\141\12565001 Kjellstad - Tafikkanalyse\08 Rapporter - Notater\ROS 11 

 

Områdekart for Lier kommune. Oversikt over måleresultater fra ”Kartlegging av radon i Lier kommune/RaMAP ”, 
der radonkonsentrasjonen i inneluft ble målt i 4 % av boligmassen i kommunen. Planområdet er markert med 
svart sirkel. [Kilde: Kartlegging av radon i Lier kommune, Statens strålevern v/ Jerstad/ Jensen/ 
Ramberg/Ruden/Ånestad/Strand]. 
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Kart som viser sannsynligheten for radonforekomster. Planområdet er markert med svart stiplet strek. Mørk lilla 
viser områder med sannsynlighet for høye radonforekomster, lys lilla viser områder med sannsynlighet for mode-
rate radonforekomster.[Kilde: NGUs aktsomhetskart for radon] 

Årsakskjede 

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

 Radon frigjøres lett til jordluften, og ved utettheter i bygningskonstruksjoner mot bakken 
kan gassen oppkonsentreres i inneluften.  

 Radon brytes videre ned til de radioaktive isotopene av polonium, bly og vismut som med 
et fellesnavn kalles radondøtre. Dersom det er radongass i luften dannes radondøtre 
kontinuerlig, og det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding.  

Konsekvenskjede 

Epidemiologiske undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljø med høye 
radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Det er anslått at radon i inneluft 
er årsak til mellom 5 – 15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkning.  

Resultater 

Det mangler konkrete radonmålinger for planområdet. Det bør gjøres radonmålinger for å 
kontrollere om radonforekomsten er over tiltaksgrensen når byggene på de tre tomtene er 
oppført. Dette bør fremkomme i reguleringsbestemmelsene. 
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Vurderte risikoreduserende tiltak 

De viktigste radonreduserende tiltak mot radon fra byggegrunn kan deles inn i tre kategorier: 
tetting, trykksenking av byggegrunnen og ventilasjon. I de fleste tilfeller er det mulig å 
forebygge høye radonkonsentrasjoner i bygninger ved å konstruere bygningen med: 

 Radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette 
rørgjennomføringer i gulv og vegger) 

 Aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget 

 Balansert ventilasjonssystem 

 

2.4 Infrastruktur 

2.4.1 Ulykke med farlig gods 

Planområdet ligger tett inntil E18 og St Hallvards vei går igjennom planområdet.  

Det foreligger følgende trafikktall for området:  

 I følge tellinger utført i 2013 er det for St Hallvards vei en ÅDT på ca. 7000 kjt/døgn. 

Ved full utbygging av området vil ÅDT på St. Hallvars vei gjennom planområdet mulig ligge 
på et nivå med ÅDT på mellom 9000 -10 000 kjt/døgn i år 2029. Ved full utbygging av 
næringsområdet forutsettes det at hele området bygges ut med kontorer da dette gir størst 
trafikale konsekvenser. Trafikkgrunnlaget for planforslaget er vurdert med hensyn til både 
generell vekst i trafikken frem til 2029 og nyskapt biltrafikk som følge av næringsutbyggingen. 
Trafikkprognosene for år 2029 anses derfor som høye, men beregningene av selv et slikt 
«worst case» scenario viser fortsatt akseptable avviklingsforhold i de vurderte kryssene. 

Årsakskjede  

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

 Lekkasjer ved farlig gods 

Trafikksikkerhetshåndboka behandler temaet ulykker med farlig gods. Den sier bl.a. at i 1994 
ble det registrert 48 uhell i på landsbasis. Av disse skjedde 32 under kjøring. 4 av ulykkene 
var personskadeulykker. I disse ulykkene ble til sammen 3 personer skadet og 1 person 
drept. 

Den vanligste ulykkestypen er utforkjøringsulykker, ofte med velt og påfølgende lekkasje av 
brannfarlig vare. Ved utforkjøringer er det mange som oppgir «vanskelige kjøreforhold» som 
årsak til uhellet. Trolig skjer flere ulykker på glatt føre (Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern 1995). 

 

Konsekvenskjede 

Konsekvensene av ulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge er som regel 
nokså beskjedne. Figuren på neste side viser sannsynligheten for ulike konsekvenser av 
ulykker under kjøring, beregnet på grunnlag av alle registrerte ulykker i perioden i 1990-
1995. 
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Sannsynlighetstre for konsekvenser av ulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge 1990-1995. 
[Kilde: TØI] 

 

Teksten i kursiv nedenfor er gjengitt fra Trafikksikkerhetshåndboka: 

Sannsynligheten for at det kun oppstår materiell skade ved en ulykke under transport av 
farlig gods er ca 85 %. I ca to av tre materiellskadeulykker forekommer lekkasje av 
brannfarlig vare, mens dette bare forekommer i ca en av tre personskadeulykker. 
Forklaringen på disse forskjellene er trolig at ulykkene har ulik fordeling mellom ulykkestyper. 
De fleste materiellskadeulykker er utforkjøringer med velt. De fleste personskadeulykker er 
kollisjoner. Brann forekommer svært sjelden, i til sammen knappe 3 % av ulykkene. De 
potensielle konsekvensene av ulykker under transport av farlig gods er likevel meget store. 

Som vi ser oppstår lekkasjer av brannfarlig vare hyppigst ved utforkjøringsulykker med velt, 
dvs med hendelsen materiell skade i hendelsestreet over. Sannsynligheten for brann er også 
størst i dette tilfellet. Hendelsen personskade medfører mindre sannsynlighet for lekkasje, og 
mindre sannsynlighet for brann. Hendelsen personskade i dette tilfelle tilsvarer i stor grad 
kollisjon.  

Det må skilles mellom vanlige trafikkulykker og katastrofelignende hendelser med stort 
skadeomfang for å beskrive hvordan de forannevnte tiltak virker på ulykkene. Erfaringer med 
tiltak for å redusere sannsynligheten for katastrofer og deres konsekvenser er få, fordi det er 
sjeldne hendelser. 

Ulykkesrisiko under transport av farlig gods sammenlignet med annet gods 

Beregning av risikoen for personskadeulykker under transport av brannfarlig vare 
sammenlignet med annen godstransport foreligger for Norge for periodene 1980-1985 (Elvik 
1988) og 1990-1994 (Borger 1996), samt for Sverige for perioden 1988-1990 (Nilsson 1994). 
Resultatene av beregningene er vist i tabell 4.28.3. 
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Tabell: Risiko under transport av farlig gods sammenlignet med annen godstransport på veg. [Kilde: TØI] 

    Personskadeulykker pr million kjøretøykilometer 

Land Periode Brannfarlig vare Annet gods 

Norge 1980-85 0,15 0,59 

Norge 1990-94 0,12 0,48 

Sverige 1988-90 0,49 0,46 

 

Risikoen for personskadeulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge var både 
i perioden 1980-85 og i perioden 1990-94 ca 75 % lavere enn risikoen for personskade under 
transport av annet gods. En tilsvarende forskjell er ikke funnet i Sverige. 

Det stilles strengere sikkerhetskrav til transport av brannfarlig vare enn til transport av annet 
gods. I den grad disse kravene etterleves, er det nærliggende å anta at forskjellen i risikonivå 
mellom brannfarlig vare og annet gods i det minste delvis skyldes sikkerhetskravene. Det er 
imidlertid ikke mulig å si mer konkret hvilke sikkerhetskrav det er som forklarer forskjellen i 
risikonivå. Forklaringen på det overraskende høye risikonivået for tankbil for brannfarlig vare 
i Sverige er heller ikke kjent. 

Resultater 

De siste 10 årene er det registrert 2 politirapportert ulykker på E18 langs planområdet jamfør 
Norsk vegdatabank (NVDB) på nett. Begge ulykkene var med lettere skade.  

I krysset mellom St Hallvards vei og avkjøring fra E18 er det registrert 9 ulykker de siste 10 
årene. Ulykkene var med lettere skade. I forbindelse med utbyggingen av planområdet er det 
lagt opp til å bygge om krysset til en rundkjøring. Dette vil gi et mer oversiktlig kjøresystem, 
bedre trafikksikkerheten og vil sannsynligvis føre til at ulykkestallet går ned.  

Det er ingen ulykker registrert på strekningen gjennom planområdet de siste 10 årene, noe 
som kan tyde på lite trafikk og få ulykker. Det vil i så måte være naturlig å anta at ulykke med 
farlig gods langs St. Hallvards vei, som medfører fare for 3.person innenfor planområde, vil 
kunne inntreffe svært sjelden. Det er heller ikke funnet spesielle ulykkespunkter.  
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Trafikkulykker siste 10 år (2004-2013) [Kilde: NVDB, Statens vegvesen] 

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Følgende frekvensreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak kan eventuelt 
iverksettes: 

 Begrense mengden som transporteres i tidspunkter for skolestart og skoleslutt. 

 Spesiell oppmerksomhet i vintervedlikeholdet på glatte partier 

 Bedre kunnskaper om godsets egenskaper for de som står for transport og 
forsvarlig lasting, merking og sikring 

Som beskrevet vurderer vi at det er svært liten risiko for ulykke på vegen som medfører tap 
av liv innenfor tiltaksområdet.  

ROS-analysen viser for øvrig til analysen for trafikk som er gjennomført for området. 
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3 SAMLET RESULTAT  

Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket (Kjellstad gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19) 
skal ikke være høyere enn det som er akseptert for ny bebyggelse i Norge”. 

Analysegruppen vurderer at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for ny 
bebyggelse i Norge for temaene: naturgitte forhold, infrastruktur, tidligere bruk, omgivelser og 
ulovlig virksomhet. 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som 
kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko 
for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. Under 
oppsummeres kort hvilke temaer som bør følges opp i den videre planleggingen. 

 

Tema til oppfølging: 

 Grunnforhold. Det må gjennomføres en geoteknisk undersøkelse i området der dybden til 
berg, samt massenes deformasjons- og styrkeegenskaper blir utredet.  

 Radon. Det mangler konkrete radonmålinger for planområdet. Det bør gjøres 
radonmålinger for å kontrollere om radonforekomsten er over tiltaksgrensen når byggene 
på de to tomtene er oppført.  
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VEDLEGG 

Sjekkliste 

 

Emne  Forhold eller uønsket hendelse  Vurdering  

Nei Merknad  

Naturgitte forhold  Er området utsatt for snø- eller steinskred?   X   

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

 Grunnundersøkelser må 
gjennomføres. 

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

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

X   

  Er det radon i grunnen?   Usikkert, målinger/tiltak bør 
gjennomføres.  

  Annet (angi)  X   

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

   

                 -hendelser på veg  X  

                 -hendelser på jernbane  X   

                 -hendelser på sjø/vann/elv  X   

                 -hendelser i luften  X   

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

   

                  -utslipp av giftige gasser/væsker  X  

  -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker                                                      

X  

 -radioaktivt nedfall X  

 -industribrann X  

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

   

                   -elektrisitet  X  

                   -teletjenester  X  

                   -vannforsyning  X  

                   -renovasjon/spillvann  X  

 -transportnett X  

  Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:   

   

  -påvirkes området av magnetisk felt fra 
el.linjer?  

X   

  -er det spesiell klatrefare i forbindelse 
med master?   

X   

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

   

                  -til skole/barnehage?  X  

                  -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?  X  

                  -til forretning etc.?  X  

                  -til busstopp?  X  

  Brannberedskap     

  -omfatter området spesielt farlige anlegg?  X  

  -har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)?  

X  

  -har området bare en mulig atkomstrute 
for brannbil?  

X  

Tidligere bruk   Er det mistanke om forurensning i grunnen fra    
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tidligere virksomheter?  

  -bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg  X   

  -mekanisk verksted/skipsverft  X   

  -galvaniseringsverksted  X   

  -impregneringsverk  X   

  -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/hastighet til nærliggende bekk/elv 

X  

 Vil tiltaket føre til forurensing av drikkevann X  

 Vil tiltaket kunne føre til olje- og 
kjemikalieforurensing 

X  

 Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann X  

  Annet (angi)  X   

Ulovlig virksomhet  Sabotasje og terrorhandlinger     

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

  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

X  

 


