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1. BAKGRUNN/BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET:  

Vurderingene for Bergliveien 6 er gjort av BAS arkitekter AS for Fredrikstad Bygg AS.  
ROS-analyse for Bergliveien 6 i Sarpsborg baserer seg på ”Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging” (2017, DSB), ”Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 
kommunen” (2014, DSB), samt ”Veileder ROS-analyser i arealplanlegging” (kartverket), 
2013, NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger, samt sjekkliste for risiko- og 
sårbarhetsanalyse og veileder for risiko og sårbarhetsanalyse (Oslo kommune).	
Analysen tar utgangspunkt i planlagt ny boligbebyggelse og at eksisterende eneboliger skal 
videreføres innenfor planområdet. 
	
Endelig planområde er ca. 7,1 daa, der fremtidig utbygging planlegges i hovedsak på en av 
tomtene, eiendom 737/368.. Tomten som tilrettelegges for fortetting er i dag eksisterende 
hage med vegetasjon, med stigende terreng mot øst. Planområdet er del av tett bebygd 
område, omkranset av skole og boliger. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt 
til bebyggelse og anlegg. Planarbeidet skal munne ut i forslag til detaljreguleringsplan.  
	

2. Sammendrag 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 10 uønskede hendelser ved 
gjennomgang av sjekklisten.  
 
Det er foreslått avbøtende tiltak for samtlige hendelser, der hendelser kategorisert i grønn 
sone er direkte kommentert i sjekklisten, og øvrige hendelser utdypet i kapittel 5. Her 
beskrives også anbefalte tiltak. 
 
Gitt at de avbøtende tiltakene gjennomføres som beskrevet, vil reduksjonen av risiko 
medføre en akseptabel situasjon ved gjennomføring av planforslaget.  
	

3. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE: 
ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale og forslag til 
detaljregulering. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller variabler som tidligere ikke 
var kjent, gjøres kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte ROS-analysen, og den bør 
revideres.  
 
ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle 
variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt, bakgrunnen for dette er at 
alle detaljer ikke er kjent eller enda ikke fastsatt i denne fasen av prosjektet. Generelt vil all 
menneskelig aktivitet innebære en viss risiko, kvantifisering av sannsynlighet og konsekvens 
vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon om og metoder for visse hendelser 
som gir eksakte beregninger av sannsynlighet. 
 
 
	
3.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 
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Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for planlagt 
utbygging og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Hensikten er at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø eller 
samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. I en 
risiko- og sårbarhetsvurdering gjøres det en risikovurdering av hver av de identifiserte 
uønskede hendelsene, det vil si en vurdering av sannsynlighet for om hendelsen inntreffer 
og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut ifra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv. Konsekvenser for og konsekvenser av planen.) Temaer som er 
med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen” 
Aktuelt?”, og kommentert i merknadsfelt. 
 
Kategorier for vurdering av sannsynlighet: 
Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig til stede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til – sporadisk hendelse 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er 
en teoretisk sjans for at den kan inntreffe 
 
Kategorier for vurdering av konsekvenser: 
Ufarlig (1) - ingen person- eller miljøskader, små økonomiske tap. 
En viss fare (2)– få og små personskader, mindre og lokale miljøskader, og økonomiske tap 
mellom to gitte beløp. 
Kritisk (3)- alvorlige personskader, omfattende miljøskader med regionale konsekvenser og 
restitusjonstid under 1 år, og økonomiske tap mellom to gitte beløp. 
Farlig (4)- skade som medfører 1 død/ alvorlige skader, omfattende miljøskader med 
regionale konsekvenser og restitusjonstid over 1 år, og økonomiske tap mellom to gitte 
beløp. 
Katastrofalt (5)- personskade som medfører en eller flere døde, svært alvorlige og 
langvarige miljøskader, uopprettelig miljøskade, og økonomiske tap mellom to gitte beløp. 
 
3.2 Akseptkriterier  
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen:  

- Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko  
- Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn 

bruken av omkringliggende områder.  
 
 
3.3 Risikomatrise:  
I denne ROS- analysen er følgende risikomatrise benyttet:  
 

Konsekvens 
 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5.Katastrofalt 
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Sannsynlighet 
4. Svært 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

1. Lite 
sannsynlig 

     

Tabellen viser karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens. 
 
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig for å redusere risiko til gul eller grønn                                                                                                                                                                                                            
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut i fra kostnad i fht. nytte. 
Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet for hendelsen vurderes først. Hvis dette ikke gir 
effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene av den uønskede 
hendelsen.  
	
	

4. IDENTIFISERTE FARER OG HENDELSER, 
KONSEKVENSER OG TILTAK  

	
 
4.1 Sjekkliste gjennomgang: 
	
RISIKO-	OG	SÅRBARHETSANALYSE		

A=	aktuelt?													S=sannsynlighet															K=konsekvens	
HENDELSE/FORHOLD	 A?	 S	 K	 RISIKO	 KOMMENTAR/TILTAK	
NATUR-	OG	MILJØFORHOLD	
Ras/skred/flom/grunnforhold.	Er	området	utsatt	for,	eller	kan	tiltakene	medføre	
risiko	for:	
1. Masseras/skred	 nei	 	 	 	 Området er vist med kategori 

bart fjell og stedvis tynt dekke i 
ngu sin kartdatabase. Det vil 
stilles krav til undersøkelser om 
grunnforhold og 
områdestabilitet i byggesaken. 
Utover informasjon i ngu sine 
kartdatabaser, er ingen 
informasjon gitt i relevante 
databaser om forholdet. 



 
	
 
BAS arkitekter AS        St. Marie gate 96/98     1706 Sarpsborg        www.bas-ark.no 

(Kilde: Kommuneplanens 
temakart, www.miljøstatus.no, 
www.ngu.no)	

2. Snø/isras	 nei	 	 	 	 Ingen terrengformer eller 
forhold som gjør eiendommen 
utsatt i fht dette. Ingen 
informasjon gitt i relevante 
databaser om forholdet. (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

3. Flomras	 nei	 	 	 	 Ingen terrengformer eller 
forhold som gjør eiendommen 
utsatt i fht dette. Ingen 
informasjon gitt i relevante 
databaser om forholdet.  (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

4. Elveflom	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette. 
Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

5. Tidevannsflom	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette. 
Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

6. Radongass/forurensning	 ja	 3	 1	 	 Området er i hht miljøstatus.no 
registrert med høy forekomst av 
radon. Forskrift om tekniske 
krav til byggverk (TEK17 §13-5), 
stiller krav til 
radonforebyggende tiltak. Det 
forutsettes at dette 
gjennomføres i forbindelse med 
tekniske planer, og 
byggesaksbehandling.	

Vær,	vindeksponering.	Er	området:	
7.	Vindutsatt	 ja	 2	 1	 	 Årsgjennomsnitt over en 

tidsperiode viser 
fremherskende vindretning syd-
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vest og nord-øst i Fredrikstad 
(kilde: www.e-klima.no) Vinden 
er ikke spesielt kraftig. Det 
anbefales likevel at 
uteoppholdsarealer legges 
slik/eventuelt skjermes, mot 
fremherskende vindretning.	

8.	Nedbørutsatt	 ja	 2	 1	 	 Ikke et utpreget problem på 
eiendommen. Terrenget er ikke 
kategorisert i ngu sin oversikt 
over infiltrasjonsevne. For å 
sikre at reguleringsplanen ikke 
hindrer fremtidige grep for 
overvannshåndtering, er det 
utarbeidet en 
overvannsberegning. Der 
fremkommer anbefalinger for 
løsninger, som viser hvordan 
kravene kan imøtekommes.  
Rekkefølgekrav til etablering av 
øsning for overvannshåndtering 
er innarbeidet i planen. s (kilde: 
ngu.no)	

Natur-	og	kulturområder.	Har	området,	eller	kan	tiltakene	få	konsekvenser	for:		
9.	Sårbar	flora	 nei	 	 	 	 Eiendommen er i dag privat 

hage. På eiendommen hvor det 
planlegges fortetting, vokser 
flere trær og busker, disse har 
estetisk kvalitet, men vurderes 
ikke som sårbar flora.	

10.	Sårbar	fauna/fisk	 ja	 1	 1	 	 Det er registrert 1 
artsobservasjon, i kategori LC, 
livskraftig. Denne kategoriseres 
ikke som sårbar, men det kan 
vurderes og etablere ny 
vegetasjon i planområdet for å 
sikre fauna for arter på 
eiendommen. (kilde: 
artsdatabasen.no)	

11.	Verneområder	 nei	 	 	 	 Planområdet befinner seg i et 
område hvor det er kjent svært 
mange fredete kulturminner, se 
illustrasjon planbeskrivelse kap 
5.5. I nærområdet dreier det 
seg først og fremst om 
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gravfunn, mens det i 
helningene litt lavere i terrenget 
er funnet flere helleristningsfelt. 
Det er ikke registrert 
kulturminner eller kulturmiljø av 
verdi innenfor planområdet. 
Det har vært dialog med 
fylkeskonservator i saken og 
gjennom dialog om 
utbyggingsplanene avklart med 
fylkeskonservator at det ikke 
kreves arkeologisk registrering 
som en del av planarbeidet. 
(kilde: kommuneplanens 
temakart og 
www.miljøstatus.no) 

12.	Vassdragsområder	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

13.	Fornminner	(fredet)	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

14.	Kulturminne/-miljø	 nei	 	 	 	 Det er ikke registrert 
kulturminner eller kulturmiljø av 
verdi innenfor planområdet. 
Det er registrert kulturminne på 
naboeiendom 737/167/144, en 
gravrøys fra 
bronsealder/jernalder (Hauge/ 
gravminne) i askeladdens 
databaser. Gravminnet er ifølge 
kulturminnesøk.no blitt fjernet. 
Det har vært dialog med 
fylkeskonservator i saken og 
gjennom dialog om 
utbyggingsplanene avklart med 
fylkeskonservator at det ikke 
kreves arkeologisk registrering 
som en del av planarbeidet. 
Dette omtales i 
planbeskrivelsens kapittel 5.5 
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(kilde: kommuneplanens 
temakart og 
www.miljøstatus.no) 

15.	Områder	for	idrett/lek	 nei	 	 	 	 Eiendommen er i dag privat 
hage. Haugåsen skole ligger i 
stor nærhet til planområdet, og 
flere boliger kan føre til noe økt 
bruk av Haugåsens skole 
utearealer utenfor skolens 
åpningstider. Omfanget er 
derimot såpass lite grunnet ant. 
boenheter, at det er vurdert til 
å ikke gi konsekvenser eller 
utgjør en risiko for kvaliteten på 
dette området. 

16.	Park/rekreasjonsområder	 nei	 	 	 	 Eiendommen er i dag privat 
hage. Flere boliger kan føre til 
noe økt bruk av avsatt friareal 
sør for planområdet. Omfanget 
er derimot såpass lite grunnet 
ant. boenheter, at det er 
vurdert til å ikke gi 
konsekvenser eller utgjør en 
risiko for kvaliteten på dette 
området.	

17.	Vannområde	for	friluftsliv	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

MENNESKESKAPTE	FORHOLD	
Strategiske	områder	og	funksjoner.	Kan	tiltakene	få	konsekvenser	for:	

18.	Vei,	bru,	knutepunkt	 nei	 	 	 	 Tiltaket gir liten økning i ÅDT i 
området. Ingen forhold som 
gjør eiendommen utsatt i fht 
dette. Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: nasjonal 
vegdatabank, Fredrikstad 
kommunes vegnorm 2016.)	

19.	Havn,	kaianlegg	 nei	 	 	 	 Ikke relevant.	
20.	Sykehus/-hjem,	kirke	 nei	 	 	 	 Ikke relevant.	
21.	Brann/politi/forsvar/		 nei	 	 	 	 Økt antall boenheter og ny 

bebyggelse kan gi 
konsekvenser for brannvesen. 
Det er utført en egen vurdering 
i fht brannvannskapasitet, for å 
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belyse temaet.  
Fremkommelighet for 
brannvesenets kjøretøy er 
ivartatt i planen, og omtalt i 
planbeskrivelsens kap. 
6.6 . 

22.	Kraftforsyning		 nei	 	 	 	 Området har etablert anlegg 
etter områdekonsesjon. Det er 
avklart mellom tiltakshaver og 
netteier at det ligger til rette for 
økt forsyning fra nærliggende 
trafo. 	

23.	Vannforsyning	 nei	 	 	 	 Eksisterende boliger i 
planområdet er tilknyttet 
offentlig vann og avløp. Ingen 
offentlige vann og 
avløpsledninger ligger over 
eiendommen som skal utvikles. 
Det ligger tilknytningspunkter 
for vann og avløp nordøst for 
planområdet, i Bergliveien, i 
kryss Råkollveien/ Bergliveien 
og ved eneboligene øst for 
planområdet. Se 
planbeskrivelse kap 5.12 for 
illustrasjon. (kilde: Fredrikstad 
kommune, info fra teknisk drift.)	

24.	Forsvarsområde	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanen og 
www.miljøstatus.no)	

25.	Tilfluktsrom	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. Nærmeste 
tilfluktsrom ligger i Fredrikstad 
sentrum, men Rolvsøyhallen 
skal også ha ett mindre areal for 
dette formålet. (kilde: lokalavis, 
Fredrikstad Blad, 
sivilforsvaret.no.)	

Forurensningskilder.	Er	området	utsatt	for:			
26.	Fare	for	akutt	forurensing	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 

relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
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kommuneplanens temakart og 
www.miljøstatus.no)	

27.	Fare	for	permanent	
forurensing	

nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanen og 
www.miljøstatus.no)	

28.	Støv,	støy,	fra	trafikk	 ja	 3	 2	 	 Merknad og tiltak utdypes i 
kap.5	

29.	Støv,	støy,	fra	andre	kilder	 nei	 	 	  Luftkvaliteten i Fredrikstad 
kommune overvåkes ved to 
målestasjoner, St Croix og 
Nygårdsgata. Luftkvalitet.no og 
rapporter for Nedre Glomma 
viser for januar og Februar 2018 
ingen overskridelser av 
døgnverdier. I 2017 ble det 
registert 8 overskridelser, og i 
2016 15 overskridelser. (kilde: 
luftkvalitet.no) 

30.	Forurenset	grunn	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 
relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanen og 
www.miljøstatus.no)	

31.	Forurensing	i	sjø	 nei	 	 	 	 Ikke relevant.	
32.	Høyspentlinje	(stråling)	 nei	 	 	 	 Ingen informasjon gitt i 

relevante databaser om 
forholdet. (kilde: 
kommuneplanen og 
www.miljøstatus.no)	

33.	Risikofylt	industri	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

34.	Avfallsbehandling	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

35.	Oljekatastrofeområde	 nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

Medfører	planen/	tiltaket:		 	 	 	 	 	
36.	Fare	for	akutt	forurensning	 nei	 	 	 	 Tiltaket vil omfatte nye boliger	
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37.	Støy	og	støv	fra	trafikk	 ja	 2	 1	 	 Tiltaket vil medføre liten økning 
av ÅDT i området, og er vurdert 
til å ikke bidra med store 
konsekvenser for området. 
(Med 16 nye boenheter med 
1,2 bil pr boenhet og 4 
passeringer vil det gi en økning 
i døgntrafikk på 77. Vegnettet 
har god kapasitet. 	

38.	Støy	og	støv	fra	andre	
kilder	

nei	 	 	 	 Ikke relevant.	

39.	Forurensning	i	sjø	 nei	 	 	 	 Ikke relevant.	
40.	Risikofylt	industri	 nei	 	 	 	 Ikke relevant.	
Transport.	Er	det	risiko	for:	
41.	Ulykke	med	farlig	gods	 nei	 	 	 	 ÅDT på Råkollveien er 800, en 

andel på 0 av disse er 
tungtrafikk. (kilde: ndvb.no) Det 
er ikke kjent at det fraktes farlig 
gods i området. 
	

42.	Vær/føre	begrenser	
tilgjengelighet	til	området	

nei	 	 	 	 Området er ikke utsatt for 
spesielle forhold som skulle 
hindre fremkommelighet.	

Trafikksikkerhet.	Er	området	utsatt	for,	eller	kan	tiltakene	medføre	risiko	for:			
43.	Ulykke	i	av-/påkjørsler	 ja	 1	 4	 	 Merknad og tiltak utdypes i 

kap. 5.	
44.	Ulykke	med	
gående/syklende	

ja	 1	 4	 	 Merknad og tiltak utdypes i 
kap. 5.	

45.	Ulykke	ved	
anleggsgjennomføring	

ja	 1	 4	 	 Merknad og tiltak utdypes i 
kap. 5.	

46.	Andre	ulykkespunkter	 ja	 1	 4	 	 Merknad og tiltak utdypes i 
kap. 5. 	

Andre	forhold:	Er	området	utsatt	for,	eller	kan	tiltakene	medføre	risiko	for:			
47.	Sabotasje	og	
terrorhandlinger	

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen eller tiltaket utsatt 
i fht dette.	

48.	Er	tiltakene	i	seg	selv	et	
sabotasje/terrormål	

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen eller tiltaket utsatt 
i fht dette.	

49.	Er	det	potensielle	
sabotasje/terrormål	i	nærhet	

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen eller tiltaket utsatt 
i fht dette.	
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50.	Regulerte	vannmagasiner,	
med	spesiell	fare	for	usikker	is,	
endringer	i	vannstand	med	
mer.		

nei	 	 	 	 Ikke relevant.	

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

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

52.	Gruver,	åpne	sjakter,	
steintipper	etc.	

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

53.	Spesielle	forhold	ved	
utbygging/gjennomføring	

nei	 	 	 	 Ingen forhold som gjør 
eiendommen utsatt i fht dette.	

	
	
	
4.2 Oppsummering:  
Etter gjennomgang av sjekklisten er det identifisert 9 uønskede hendelser.  
 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. 
Katastrofalt 

4. Svært 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

6,   28    

2. Mindre 
sannsynlig 

7, 8, 37     

1. Lite 
sannsynlig 

10   43,44,45,46  

 
Hendelser som er vurdert til å være sannsynlige til svært mindre sannsynlige og ha en viss 
fare til katastrofale konsekvenser (rød), krever tiltak. Det er identifisert 0 hendelser som 
krever tiltak.  
 
For hendelser som er vurdert til å kategoriseres i gul sone skal tiltak vurderes utifra kostnad i 
fht nytte. Det er identifisert 5 hendelser hvor tiltak skal vurderes. Disse er videre belyst, og 
utredet i kapittel 5.    
 
Det er identifisert 5 hendelser som er vurdert til å kategoriseres i grønn sone. For hendelser 
som faller inn under denne kategorien, er risikoen akseptabel. Tiltak som likevel anbefales i 
forhold til disse hendelsene, er kommentert direkte i merknadsfeltet i ”sjekkliste” avsnitt 
4.1, og utredes ikke videre i kapittel 5. 
 
	

5. UTFORDRINGER/UTREDNINGSTEMAER OG TILTAK 
Totalt er det identifisert 10 uønskede hendelser og farer, hvor 5 av disse krever spesiell 
oppmerksomhet og videre vurdering av avbøtende tiltak:  
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5.1 Trafikk – støy (28) 
STØV, STØY, TRAFIKK (DAGENS SITUASJON) (28) 
Råkollveien er kommunal vei med ÅDT på 800, og bidar med noe støy for planområdet. I 
kommuneplanens temakart er selve Råkollveien vist som gul støysone, og sonen berører 
ikke planlagt område for fortetting.  I støykartleggingen fra miljøstatus, ligger deler av 
eiendommen i gul støysone.  
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	01:	
Temakart fra 
arealplanen. 
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Figur	02:	
Støykartlegging 
fra 
miljøstatus.no: 
Gjennomsnittlig 
døgnlig vegstøy. 
	

 
TILTAK: Da det foreligger to kart, og dermed usikkerhet om hvor støygrenser går ble det 
innhentet uttalelse fra Sweco i fht støy. Deres konklusjon viser at gul støysone vil strekke seg 
3 meter fra veikant i Råkollveien. Da alle støykrav overholdes med god margin, er det ikke 
utført videre støyberegning. Det er likevel sikret i fht eventuelle fremtidige situasjoner at 
utearealer skal ikke overskride anbefaler i støyretningslinje. Boder er planlagt plassert mot 
Råkollveien for å kunne fungere som støyskjerm.  
	
	
5.2 Trafikale forhold (43,44,45,46) (kan tiltakene medføre risiko for..) 
 
ULYKKE I AV- OG PÅKJØRSLER (43)  
Adkomsten til planområdet, fra Bergliveien har tidligere vært avkjøring kun for en 
tomannsbolig. Belastningen på avkjøringen vil øke sammenliknet med dagens situasjon, 
men det er en oversiktlig strekning og det vil bli regulert inn frisiktlinjer som sikrer god sikt 
ved av- og påkjøring. Det vil også vurderes om det er mer hensiktsmessig å legge avkjøring, 
eventuelt fordele trafikk på to adkomster til Råkollveien for de nye boligene. Dersom 
adkomst fra Råkollveien skal etableres må dette bidra til økt trygghet og bedre forhold 
rundt eksisterende kantstenstopp for buss. Kommunen anbefaler at adkomst legges fra 
Bergliveien. 
 
TILTAK: Intern adkomstvei og utkjøringer utformes i tråd med krav i Statens vegvesens 
veileder N100, samt lokal vegnorm og renovasjonsforskrift. Krav til frisikt reguleres inn i 
plankartet.  
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ULYKKE MED GÅENDE/SYKLENDE (44) 
Det er ingen tilrettelegging langs Bergliveien for gående og syklende, men det er lav 
hastighet, både i Råkollveien og i Bergliveien. Råkollveien er tilrettelagt med ensidig fortau, 
nord for planområdet.  Bergliveien og Råkollveien er skolevei for barn som skal til Haugåsen 
ungdomsskole og Hauge barneskole. Området ved eksisterende utkjøring er oversiktlig.    
	
TILTAK: Det er viktig at ny avkjøring blir oversiktlig og at krav til siktlinjer overholdes. Hva 
angår veg reguleres eksisterende forhold inn i planen, noe som sikrer fremtidig areal for 
eventuell innregulering av fortau langs Bergliveien.  
	
 
ULYKKE VED ANLEGGSGJENNOMFØRING (45) 
Det vil alltid være risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring.  
 
TILTAK: Egnet verneutstyr skal benyttes og gjeldende sikkerhetstiltak og normer for HMS 
som gjelder på en byggeplass skal til en hver tid overholdes.  
 
ANDRE ULYKKESPUNKTER (46) 
Området skal fungere som skolevei også i anleggsperioden, det samme skal busstrafikk og 
stopp. Tiltaket kan endre forhold rundt eksisterende kantstenstopp for buss, dersom 
avkjøringer legges direkte til Råkollveien.  
 
TILTAK: Ved å unngå adkomst fra Råkollveien kan dette unngås. 
	
	

6. Konklusjon 
Totalt er det identifisert 10 uønskede hendelser og farer. Det foreligger ingen hendelser i 
rød kategori som vil kreve tiltak, men 5 hendelser i gul kategori er vurdert i fht kostnad og 
nytte, og det er gitt anbefalinger for videre tiltak. 5 tiltak i grønn kategori er også 
kommentert direkte i sjekklisten, med anbefalte hensyn for planleggingen. 
 
Etter gjennomgang av identifiserte hendelser og farer ansees risikonivået i planområdet som 
akseptabelt, forutsatt at det gjennomføres avbøtende tiltak slik det fremgår av kapittel 5. 
 
Risikoen for at det inntreffer uønskede hendelser eller farer i, eller i direkte tilknytning til 
planområdet ansees for øvrig som like høy for tilsvarende området på Rolvsøy i Fredrikstad. 


