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Innledning
I henhold til plan- og bygningslovens§ 4-3, skaldet gjennomføresrisiko- og sårbarhetsanalyse
ved
utarbeidelseav planer for utbygging:
” …Vedutarbeidelseav planer for utbyggingskal planmyndighetenpåseat risiko- og
sårbarhetsanaly
se gjennomføresfor planområdet,eller selvforeta slik analyse.Analysenskal vise
alle risiko- og sårbarhetsforholdsom har betydningfor om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelleendringeri slikeforhold som følge av planlagt utbygging.Område med fare, risiko
eller sårbarhetavmerkesi planensom hensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6 …”
Risikobenyttesfor å angi en fare, og er knyttet til uønskedehendelserder det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjonog/eller materielle verdier. Risikoi forbindelsemed arealplanlegging
defineressom produktet av sannsynlighetenfor en uønskethendelse,og konsekvensenav denne
hendelsen.

Risiko= sannsynlighetx konsekvens
Risiko- og sårbarhetsanalysen
skalkartleggehvilke uønskedehendelser det er aktuelt å forebyggeeller
planleggetiltak mot. Hendelsersom har stor sannsynlighetog store konsekvensergir størst risiko.
Hendelsersom har liten sannsynlighetog småkonsekvensergir liten risiko.

1.

Metode

I risiko- og sårbarhetsanalysen
for Gran,Jevnakerog Lunnerkommune,har en gått ut fra følgende
graderingskriterierfor graderingav sannsynlighet
:
o
o
o
o

Meget sannsynlig:
Sannsynlig:
Mindre sannsynlig:
Lite sannsynlig:

Skjeri gjennomsnittmer enn 1 gangper år
Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpet av 1-10 år.
Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpet av 10-100 år.
Skjeri gjennomsnittsjeldnereenn 1 gangper 100 år.

For vurderingav konsekvenserfølger risiko- og sårbarhetsanalysen
både «Samfunnssikkerhet
i
kommunensarealplanlegging»utgitt april 2017og Jevnakerkommunesin beskrivelse.Konsekvensene
er delt inn i følgendekonsekvenstyper«Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging»
; liv og
helse,stabilitet og materielle verdier. Konsekvenstypen
miljø tas ogsåmed i vurderingeniht. Jevnaker
kommunesin beskrivelseav vurderingerav konsekvenser.Konsekvenstypene
omhandlerfølgende:
o

A: Liv og helse
Liv og helsevurderesut fra antall omkomne,skadde(varigeog midlertidige)eller andre som er
påført helsemessigebelastningerpå grunn av den uønskedehendelsen.
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o

B: Stabilitet
Stabilitetvurderesut fra konsekvenserfor befolkningen(antall og varighet)som blir berørt av
hendelsengjennomsvikt i kritisk samfunnsfunksjoner,og som kan bidra til manglendetilgang
på mat, drikke, husly,varme,kommunikasjon,fremkommelighetetc.

o

C:Materielle verdier
Materielle verdier vurderesut fra direkte kostnadersom følge av den uønskedehendelseni
form av økonomisketap knyttet til skadepå eiendom.

o

D: Miljø
Miljø vurderesut ifra konsekvenserfor miljø og natur som følgeav den uønskedehendelsen.

Graderingav konsekvenserfor liv og helseer følgende:
o 1
Ufarlig:
Ingenpersonskader
o 2
Envissfare:
Fåog småpersonskader
o 3
Kritisk:
Få,men alvorligepersonskader
o 4
Farlig:
Opptil fem døde,og opp til 20 alvorligskadde/syke
o 5
Katastrofalt:
Mer enn fem døde,og mer enn 20 alvorligskadde/syke
Graderingav konsekvenserfor stabilitet er følgende:
o 1
Ufarlig:
Ingenskadepå eller tap av stabilitet
o 2
Envissfare:
Ubetydeligskadepå eller tap av stabilitet
o 3
Kritisk:
Kortvarigskadepå eller tap av stabilitet
o 4
Farlig:
Skadepå eller tap av stabilitet med noe varighet
o 5
Katastrofalt:
Varigeskaderpå eller tap av stabilitet
Graderingav konsekvenserfor materielle verdier er følgende:
o 1
Ufarlig:
Økonomiskekonsekvenseropp til 100 000kr
o 2
Envissfare:
Økonomiskekonsekvensermellom 100 000kr og 1 million kr
o 3
Kritisk:
Økonomiskekonsekvensermellom 1 og 10 millioner kr
o 4
Farlig:
Økonomiskekonsekvensermellom 10 og 100 millioner kr
o 5
Katastrofalt:
Økonomiskekonsekvenserover 100 millioner kr
Graderingav konsekvenserfor miljø er følgende:
o 1
Ufarlig:
Ingenmiljøskader
o 2
Envissfare:
Mindre miljøskader
o 3
Kritisk:
Omfattende miljøskader
o 4
Farlig:
Mulig irreversibelmiljøskade
o 5
Katastrofalt:
Irreversibelmiljøskadesom ødeleggerbiologiskmangfold
Risikograderingsom er basertpå sannsynlighetog konsekvenser illustrert i matrisenunder. Rødtfelt
indikerer en uakseptabelrisiko.Tiltak bør iverksettesfor å reduseredennet il gul eller hvit sone.Gult
felt indikerer risiko som bør vurderesfor å finne frem til mulige tiltak som kan redusererisiko. Hvitt felt
indikerer akseptabelrisiko.
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Kritisk
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Farlig

Katastrofalt

Sannsynlighet:
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Akseptabelrisiko.
Liten risiko, avbøtendetiltak kan vurderes.
Avbøtendetiltak er nødvendig.Vurder endringav plan.
Risikoer uakseptabel.Planarbeid skrinleggesdersomendringav plan og/eller
avbøtendetiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

2.

Forhold og uønskedehendelser

Emne Forhold og uønskethendelse Nei
Naturgitte forhold
1
Er området utsatt for snøeller steinskred?
2
Er det fare for utglidning(er
området geotekniskustabilt)?
3
Er området utsatt for flom i
Nei
innsjø/vann?
4
Er området utsatt for flom i
elv/bekk, herunderlukket
bekk?
5
Er det radon i grunnen?
6
Er området vindutsatt?
Nei
7
Er området nedbørutsatt?
Nei
Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte
hendelsersom kan inntreffe
på nærliggende
transportårer,utgjøre en
risiko for området?

Sannsynlighet

Konsekvens
typer
A
B
C

D

4

1

1

1

Meget sannsynlig 2

1

1

1

Lite sannsynlig

1

1

1

1

Meget sannsynlig 2

1

1

1

Lite sannsynlig

Risiko
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8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25

26

- Hendelserpå veg
- Hendelserpå jernbane
- Hendelserpå
innsjø/vann/elv
- Hendelseri luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte
hendelsersom kan inntreffe i
nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.), utgjøre
en risiko for området?
- Uslippav giftige
gasser/væsker
- Uslippav
eksplosjonsfarlige/br
ennbare
gasser/væsker
Medførerbortfall av tilgang
på følgendetjenester
spesielleulemperfor
området:
- Elektrisitet
- Teletjenester
- Vannforsyning
- Renovasjon/spillvann
Dersomdet går
høyspentlinjerved/gjennom
området:
- Påvirkesområdet av
magnetiskfelt fra el.linjer?
- Er det spesiellklatrefarei
forbindelsemed master?
Er det spesiellefarer
forbundet med bruk av
transportnett for gående,
syklendeog kjørendeinnenfor
området:
- Til skole/barnehage?
- Til nærmiljøanlegg(idrett
etc.)?
- Til forretning etc.?
- Til busstopp?
Brannberedskap
- Omfatter området spesielt
farlige anlegg?
- Har området utilstrekkelig
brannvannforsyning(mengde
og trykk)?
- Har området bare en mulig

Revisjon:2

Mindre sannsynlig 2

1

1

1

Lite sannsynlig

4

1

4

1

Lite sannsynlig

4

1

1

4

Lite sannsynlig

4

1

4

4

Meget sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Sannsynlig

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Meget sannsynlig 1

1

1

1

Lite sannsynlig

3

1

1

1

Meget sannsynlig 1

1

1

1

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
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atkomstrute for brannbil?
Tidligerebruk
Er det mistankeom
forurensningi grunnenfra
tidligere virksomheter?
27
- Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg
28
- Mekaniskverksted
29
- Galvaniserings
verksted
30
- Impregneringsverk
31
- Avfallshåndtering/deponi
32
- Gjentatte rivingsarbeider/
rehabiliteringav bygninger
fra 1950 -1980
33
- Gruver:åpnesjakter,
steintipper etc.
34
- Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringeretc.
Omgivelser
35
Er det regulerte
vannmagasineri nærheten,
med spesiellfare for usikker
is?
36
Finnesdet naturlige
terrengformasjonersom
utgjør spesiellfare (stup etc.)
Ulovlig virksomhet
Sabotasjeog terrorhandlinger
37
- Er tiltaket i segselv et
sabotasje-/terrormål?
38
- Finnesdet potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Konsekvens:

Revisjon:2

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Nei

Nei

Nei
Nei

Ufarlig

Envissfare

14, 15, 18,
26
16, 17

2, 5

Kritisk

Farlig

19

1, 11, 12, 13

Katastrofalt

Sannsynlighet:
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

8
4
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Oppsummeringog vurdering

Følgenderedegjøresdet for bakgrunnenfor risikovurderingen,samt eventuelleavbøtendetiltak for
forhold og uønskedehendelseri gul, oransjeog rød risikosone.

3.1. Naturgitte forhold
Skred
Utenfor planområdeti sørøster det iht. NVEet områdemed fare for løsmasseskred.
Områdetgår
hovedsakeligutenfor planområdet, men er så vidt innenfor planområdetsavgrensning.Det medfører
en risiko for løsmasseskred
. Områdeter i dag dekket av skog.
Avbøtendetiltak
Til tross for at aktsomhetssonenfor skredså vidt går innenfor planområdetsavgrensninganbefalesdet
å etablere en hensynssonesom hindrer utbyggingav løypenett i området.
Flom
Iht. NVEsin kartdataomfattes planområdetav et aktsomhetsområdefor flom i forbindelsemed
Brennaelvanord i planområdet,denssidebekkøst i planområdetog en annenbekkvest i planområdet.
Maksimalvannstandstigning(dH) langsBrennalvaer oppgitt som 4,5 m. Der Kanadaveienkrysser
Brennaelvaer det fare for at det kan oppstå en barriere som igjen fører til flomfare i planområdet.
Flomfarenberegnesopp til kote 330, 4,5 m høyereen krysningspunktetfor elven og veien.
I fareområdetfor flom er det i dagenssituasjonskog.
Myke flater som absorberervann er viktig i flomutsatte områder.Planområdetbestår hovedsakeligav
myke flater som absorberervann.
Avbøtendetiltak
- Det bør lagesbestemmelserfor oppføringav tiltak innenfor område for flom
- Det bør lagesbestemmelsersom sikrer god overvannshåndteringgjennomgode
dreneringssystemer
.
- Det bør lagesbestemmelsersom skjermer Brennaelvamed kantsone,der kantskogenkan få
utvikle segfritt. Formåleter at en funksjonellkantsoneblant annet skaldempeavrenning.
Dette innebærerat rulleskibanenblir flyt tet vekk fra dennehensynssoneneller at det foreslås
andre løsningerfor å dempeavrenningog annenbelastning. Asfalterte flater slik som
rulleskibanenabsorbererikke vann men bidrar til økt avrenning.
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Radon

Figur1: Radonkart.Sort stiplet linje viserplanområdetsavgrensning.(http://geo.ngu.no/kart/radon/)
Planområdeter utsatt for radongass.Områdeneliggeri det geologiskeområdet som kallesOslofeltet,
som har alunskiferi berggrunnen.Alunskiferer en kilde til radongass.Kartet over (figur 1) viser
Aktsomhetsgradav radon i området. Kartet viser at bebygdområdepå plankartet har moderat til lav
gradav radon.
Kildertil radon i bygninger
Byggegrunnener den klart viktigste kilden til forhøyderadonkonsentrasjoneri bygninger.Radon
fremstillesnaturlig i berggrunnenog siverinn med luften i bygningergjennomsprekker og utettheter
mellom byggegrunnenog bygningen.Husholdningsvann
fra borebrønneri fast fjell kan inneholdehøye
konsentrasjonerav radon, og ved bruk av vannet til dusj,oppvaskmaskinog lignendefrigjøresradon til
inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norgeer dette
sjeldenen viktig kilde. Tilkjørtemasser,pukk og grusi byggegrunnenkan likevel bidra til problemer
med radon i områder som ellers er lite utsatt.
Andre viktige faktorer som påvirkerradonkonsentrasjonenei inneluft er byggetskonstruksjonog
tetthet mot byggegrunnen,ventilasjon,geologiskeforhold, og klima. Oppvarmingav bygningeri
vinterhalvåretfører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannesi de lavesteetasjene.I en
bygning som ikke er tett mot grunnen,og der det er trykkforskjellmellom jordluft en i byggegrunnen
og inneluften, vil den radonholdigejordluften kunnestrømmeinn og gi forhøyedekonsentrasjoneri
inneluften. (http://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=54&FilId=3226
)
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Avbøtendetiltak
- Det anbefaleså byggenybygginnenfor aktsomhetssonenmed moderat til liten grad av radon
fremfor aktsomhetssonenmed høy gradav radon så fremt det lar seggjøre.
- Eventuelleavbøtendetiltak må gjennomføresfor å tilfre dsstillebyggtekniskforskrift som stiller
krav om at nybyggskalha et radonnivåi inneluft under 200 Bq/m3. Forskriftensfulle navn er
forskrift om tekniskekrav til byggverk.

3.2. Infrastruktur
Trafikksikkerhet
Det må tas høydefor at det kan forekommeulykkerpå vegnettet forbundet til planområdet.
Iht. «Nasjonalvegdatabank»har det ikke forekommet trafikkulykkerpå Kanadaveien.Det har
imidlertid forekommet trafikkulykkerpå beggeavkjøringenefra E16.EttersomE-16 er vedtatt flyttet
minskerrisikoenfor trafikkulykkeri overnevntekryssbetraktelig,da dagensE16vil gå over til å
fungeresom en lokalvei.
Planområdeter i dag kollektiv til gjengelighet ved busstoppved Gullentorget (ca. 750 m) og Olimb
vestre (E16,ca. 1000m). Kollektivtransportenvurderessom tilfredsstillende.
Myke trafikanter er imidlertid ikke adskiltfra kjørendeved adkomsttil planområdet, da det ikke er
etablert fortau eller sykkelstipå E16eller Kanadaveien.Det øker risikoenved bruk av transportnettet
for myke trafikanter. Jevnakerkommunevurderer imidlertid i sin ROSanalysefor kommuneplanenat
det ikke er spesiellefarer forbundet med bruk av transportnettet for myke trafikanter, men man kan
ikke utelukkeat uhell kan forekomme,og at utfallet i så fall kan væresvært alvorlig.I.h.t. «Nasjonal
vegdatabank»har det ikke forekommet trafikkulykkerpå Kanadaveien.
Trafikksikkerhet en i planområdetvurderessom aksept abel for brukerne sidenparkeringsplassenligger
inne på selve planområdet. Planforslagetleggertil rette for egnetraseer for rulleskiløpereinne på
planområdet,noe som hindrer risikoenfor ulykkermed rulleski i trafikken. Det forventesimidlertid at
rulleskiløpernevil benytte veinettet ved adkomsttil planområdet.
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Giftige stoffer
I risiko- og sårbarhetsanalyse
i kommuneplanensarealdel2015- 2025 for Jevnakerkommunestår det
at et søkutført i ROSiDSBsFAST
-anleggog kart- tjeneste,en oversiktover anleggmed farlig stoff, viser
at det er 11 anleggmed farlige stoffer i Jevnakerkommune.Dette er i hovedsaklagringav ulike gasser
og drivstoff. Utslipp av dissestoffene under frakt eller på stedet vil potensielt få store konsekvenser.
Her må en stole på at de involverte forholder segtil gjeldendelover og forskrifter, slik at risikoenfor
utslipp holdespå et absolutt minimum.

Teknisketjenester
Bortfall av teknisketjenester vil skapeulempe. Det kan skapeproblemerom vannforsyningenog
håndteringenav avløpog renovasjonikke fungerersom det skal.Langvarigestrømbruddnår det er
kaldt kan ogsåføre til problemer for bruk av idrettsanlegg.Risikonivåeter imidlertid lavt, og tiltak for å
hindre bortfall av teknisketjenester løsesikke i planen.

Høyspentlinjer

Planområdet

Figur 3. Nettanlegg. Rødstiplet linje viserplanområdetsavgrensning.
(http://gis3.nve.no/link/?link=nettanlegg
)
Langsøstsidenav planområdetgår det en trase med høyspentlinje. Påvestsidenav planområdeter det
ogsåen trase med høyspentkabelsom så vidt går innenfor planområdetsavgrensning.Begge
høyspentlinjener eid av Hadelandenerginett ASog har en spenningpå 22 kV. Høyspenningsanlegg
og
masterer vist i kartet over (figur 3).
Jf. for skrift om elektriskeforsyningsanleggskalHøyspenningsanlegg
ha tilstrekkeligeavstandtil
omgivelsenefor å unngåfare for allmennhetenog materielle verdier.
I følge Statensstråleverner det ikke påvistat det er en sammenhengmellom elektrisk
magnetfeltseksponeringog helseskader.Inntil det er utført omfattende forskninganbefalerlikevel
helsemyndigheteneat en er føre var og sikrer at det ved arealplanleggingikke leggestil rette for varig
.
.
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opphold i nærhetenav høyspentanlegg.For 22 kV linjer angis 15 meter fra ledningensom avstandfor
omfangav elektromagnetiskfelt.
Høyspentlinjeneer montert på høyemaster.Klatringi mastenekrever spesialutstyr.Det ansesikke
som sannsynligat uvedkomneklatrer og skadersegi dissemastene.
Avbøtendet iltak
Med utgangspunkti veiledningsmateriellutgitt av Statensstrålevernog Norgesvassdrags
- og
energidirektoratsanbefalesdet at faresonenfor høyspenningsanlegg
plassersmed avstandpå 15
meter fra midtfasepå HSP-luftstrekk.

Brann og beredskap
Brannberedskapeni kommunener god, med eget brannvesenog sentralt plassertbrannstasjon.Det er
kun en adkomstfor brannbiler, men det vurderesikke som noen stor risiko.

4.

Konklusjonog anbefaling

Gjennomgangenav ulike farlige forhold og uønskedehendelser viserat risikobildetfor planområdeter
lavt. For følgendepunkter listet opp under er imidlertid risikoenvurdert som liten og det kan vurderes
avbøtendetiltak beskreveti kapittel 4 «oppsummeringog vurdering»
-

Punkt 2 som omhandlerrisiko for skred.
Punkt 4 som omhandlerrisiko for flom fra elv/bekk.
Punkt 18 som omhandlerrisiko for magnetiskefelt fra høyspentlinjer.

Konsekvensen
for følgendepunkter er vurdert i konsekvensutredning
en for tiltaket, kapittel 4 i
«Planbeskrivelse
og konsekvensutr
edningfor MyrskogenSkianlegg
).
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Kilder
-

Jevnakerkommuneshjemmeside:http://www.jevnaker.kommune.no/
Nasjonalvegdatabankpå vegvesenetsnettsider (NVDB):http:// www.vegvesen.no/
Norgesgeologiskeundersøkelsesaktsomhetskartfor radon: http://geo.ngu.no/kart/radon/
Norgesvassdrags
- og energidirektoratsaktsomhetskartfor; steinsprang,snø- og steinsprang,
snøskred,flom og jord- og flomskred: http://gis3.nve.no/link/?link=aktsomhet
Risikoog sårbarhetsanalyse
for kommuneplanensarealdel2015-2025,for Jevnakerkommune:
(http://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=54&FilId=3226
)

14.09.2018
Pilot Arkitekter AS

________________________
Underskrift
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