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1 Sammendrag 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for detaljregulering Klokkerstuveien 2 har identifisert 
13 mulig uønskede hendelser/farer som kan påvirke risikosituasjonen i planområdet. ROS-analysen 
gir et overordnet bilde av risikosituasjonen i planområdet gjennom å vurdere risikonivået i dagens 
situasjon, og risikonivået etter planlagt endring og foreslåtte risikoreduserende tiltak. ROS- analysen 
gjør også rede for konsekvensene av gjennomføring av reguleringsplanen for de ulike hendelsene. 

Det er særlig hendelse som overvann, flom, geoteknikk og tilgjengelighet for rednings- og 
slukkemannskap som er hendelser med potensielle konsekvenser. Når avbøtende tiltak er 
gjennomført i planen er det ingen av de identifiserte hendelsene som vurderes å medføre 
uakseptabel risiko (rød).  

 

Figur 1 Illustrasjon av planforslaget  
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2. Innledning 
2.1 Bakgrunn 
AART architects utfører risiko- og sårbarhetsanalyse på vegne av Solid Prosjekt AS, for vinnerforslaget 
i en konkurranse i 2019 for Klokkerstuveien 2 i Gamle Fredrikstad. Hensikten med planen er å legge 
rammer for gode boligarealer i form av ca. 30 rekkehus, i en variasjon av størrelser (small, medium 
og large) med tilhørende uteoppholdsareal. Det er ønskelig å tilføre området boliger og utearealer 
med kvaliteter som ytterligere styrker og vitaliserer Gamle Fredrikstad. 

Plangrepet har interne trygge ferdselsårer med beplantning, og det planlegges varierte grønt- og 
lekeområder for å skape gode og sosiale soner for beboerne og besøkende. Planområdet legger til 
rette for innkjøring med bil til private parkeringsgarasjer og gjesteparkering, men hvor myke 
trafikanter er vektlagt.  

2.2 Planområdet 
Planområdet dekker ca. 13.000 m2 og ligger ca. 5km øst for Fredrikstad sentrum, i Gamle 
Fredrikstad, på byens marker som inngår som byens kulturlandskap. Planområdet ligger i tilknytning 
til et etablert boligområde med frittliggende eneboliger og landbruksareal. Eiendommen omkranses 
av en allé i sør, vegetasjon og landbruk i vest, Torsnesveien med bebyggelse i nord og 
Klokkerstuveien i øst.  

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og pågående arbeider med forslag til 
Fredrikstads kommunedelplan 2019-2031, og er dermed i henhold til overordnede planer. 

 

Figur 2 Illustrasjonen viser planavgrensningen for detaljreguleringen. 
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2.3 Avgrensning 
Denne ROS-analysen er gjennomført i tidligfase og baserer seg på kjent og tilgjengelig materiale. 
Databaser på web, informasjon fra Fredrikstad kommune og gjennomførte fagrapporter som nevnt i 
kapittel 6 (kilder). ROS-analysen vurderer både områdeinterne og områdeeksterne hendelser 
(hendelser i og utenfor planens avgrensning).  

2.4 Forslag til detaljregulering – Klokkerstuveien 2 
Hensikten med planen er å legge gode rammer for utbygging av 30 rekkehus på Gnr/Bnr 303/1845, 
med adresse Klokkerstuveien 2. Planområdet avgrenses av planavgrensning vist i kart, og tar for seg 
den kommunale eiendommen nord for planområdet, og marken som i dag er lagt i brakk. 
Eiendommen ligger i et etablert boligområde, og omkranses av hvit småhusbebyggelse som er 
karakteristiske for Fredrikstad. Rekkehusene- og uteoppholdsarealenes utforming er stedstilpasset 
nærliggende bebyggelse og landskap. 

Plangrepet presenterer rekkehus i tre ulike størrelser; small, medium og large. Rekkehusene er 
designet med løsninger som kan tilpasses den enkelte husholdnings behov innvending. Dette gjør 
boligene egnet for ulike brukergrupper og livsfaser. I tilknytning til boligene etableres det felles 
utearealer, lekeplass, parkeringsgarasjer, ferdselsårer og beplantning. Det er ønskelig at 
rekkehusutbyggingen tilfører området god boligkvalitet, og er med på å bidra til at Fredrikstad blir et 
attraktivt sted å bo. 

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og pågående arbeider med forslag til 
Fredrikstads kommunedelplan 2019-2031, og er dermed i henhold til overordnede planer. 

2.5 Metode 
Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste 
(vedlegg 2), vurdering av utredelser som fremkommer ved planarbeidet og basert på erfaring fra 
tilsvarende ROS-analyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder, metode for 
risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, samt NS5814, Norsk standard, krav til risikovurderinger. 
De identifiserte uønskede hendelsene er etter kartleggingen og identifiseringen vurdert fagspesifikt 
og opp mot planforslagets gjennomførte utredninger. Sikkerhetskrav som fremgår av Teknisk 
forskrift, er der det er aktuelt vurdert i forhold til hver enkelt identifisert hendelse dersom dette er av 
relevans.  

ROS-analysen følger DSBs trinn for gjennomføring av slike analyser ved å: 
 

A) Beskrive planområdet 
B) Identifisere de mulige uønskede hendelsene og farene 
C) Vurdere risiko og sårbarhet (herunder sannsynlighet/konsekvens/risiko) 
D) Identifisere de aktuelle tiltakene for å redusere risikoen og sårbarheten 
E) Dokumentere hvordan eventuelle avbøtende tiltak påvirker risikoen og planforslaget 

 
I tillegg til momentene som fremgår over legges kommuneplanens arealdel til grunn samt andre 
aktuelle og overordnede planer på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. 

2.6 Usikkerhet i ROS-analyser 
ROS-analysen er gjennomført på nivå tilpasset detaljregulering og med det kjente kunnskapsnivået 
på analysetidspunktet. Følgelig vil ikke analysen fange opp alle variabler som kan komme frem på et 
senere tidspunkt eller informasjon som ikke er tilgjengelig på analysetidspunktet.  
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Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet og 
konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å påvise 
hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet.  

3. Analyse av risiko 
For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko 
for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner. Identifiserte hendelser er videre studert i et enkelt skjema for 
hver hendelse, dette er vedlagt denne ROS-analysen i vedlegg 1. Utvalg av hendelser er gjennomført 
ved hjelp av sjekklisten, og AART architects tidligere erfaring med ROS-analyser. 

Den omfattende sjekklisten i vedlegg 2 benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 
identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige eller uaktuelle 
for akkurat dette prosjektet. Slike tilfeller blir ikke videre risikovurdert.   

For å få vurdert aktuelle hendelser, er det hentet gjeldende informasjon i eksisterende databaser, 
utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 
risikobilde av planområdet. 

Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil avbøtende tiltak 
komme frem av vedlegg 1. Nedenfor kommer det et sammendrag for de identifiserte hendelsene i 
delkapitler.  

Aktuelle hendelser er som fremkommer av sjekklisten i vedlegg 2 er: 
nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 9, nr. 10, nr. 13, nr. 19, nr. 29, nr. 37-40, nr. 47, nr. 48 og nr. 52-54. 

Geoteknisk ustabilitet - nr. 2 

Gjennomgang av NVE-faresonekart for flomsone, kvikkleire og skred viser ingen kartlagt faregrad av 
kvikkleire, flom eller andre typer skredhendelser (jordskred, flomskred eller løsmasseskred).  
Området består primært av folierte dypbergarter som granitt og granittisk og granodiorittisk gneis 
med kvartfeltspatøyne. Det er ikke fjell i dagen og over fjell er det avsatt store mengder med gammel 
sjøbunn og siltig leire. Olderbekken er nærmeste vassdrag like øst for planområdet, men den 
vurderes å ikke være reell fare for områdeskred knyttet til vassdrag. 

Det er gjennomført geoteknisk notat (Notat RIG 01, Multiconsult datert 6.12.2019), i henhold til TEK 
17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredstillende sikkerhet 
mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. NVE stiller krav om vurdering av sikkerhet 
mot skred (kvikkleire eller sprøbruddsmateriale), det er etter gjennomførte geotekniske prøver og 
etterfølgende vurdering som nevnt over ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale på 
tomta. Planområdet er flatt og stabilt i dagens situasjon, som det fremgår av notatet vil et initialras 
utenfor tomten ikke få konsekvenser for planområdet. Etter vurderingen fra geoteknikker og kravene 
i TEK 17 § 7 om sikkerhet mot skred ivaretatt.   

Overvannshåndtering - nr. 3 

Tomten er i dag ubebygget og består av udyrket mark. Terrenget er tilnærmet flatt. NGU-søk viser at 
tomten er middels godt egnet for infiltrasjon. Utbygging vil føre til økt areal av tette flater og 
reduksjon av permeable flater og vegetasjon.  
Overvannet må håndteres iht. kommunens overvannsrammeplan. Vann fra harde flater og 
internveier vil ledes ut på grønne/permeable overflater som forsinker påslipp på nettet.  
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Flom i elv eller lukket bekk - nr.4 

Fra flomfrekvensanalysen har vi at det hovedsakelig forekommer flommer på høsten, oktober-
november og enkelte flommer vinterstid mens sommerflommer er sjeldne. Også planområdets 
naboeiendommer ligger i områder som er flomutsatt.  
 
Fare for oversvømmelse hos naboer øker ikke som følge av utbygging på Klokkerstuveien 2.  
Oldenborgbekken renner i dag nedover langs Klokkerstuveien på motsatt side av planområdet, og 
kan benyttes som flomvei. Det er ingen registrerte farer forbundet med at flom i bekken kan påvirke 
planområdet, men planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for flom.  

Radon i grunnen - nr. 5 

Oversiktskart fra miljostatus.no viser at aktsomhetsgraden for radon på planområdet er «moderat til 
lav» (lys gul farge). Dette innebærer en lav sannsynlighet for radonforekomster på planområdet. 
Radon utgjør ingen spesiell risiko for liv og helse ved nyanlegg, da sikringen ivaretas gjennom 
byggeforskriften. Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende tiltak slik at 
innstrømming av radon fra grunn begrenses, iht. til gjeldende TEK. Radonkonsentrasjon i inneluft skal 
ikke overstige 200 Bq/m3. 

Økt havstigning som følge av klimaendringer - nr. 9 

Det er ikke ventet at havstigning vil gi store utslag i Fredrikstad. Planområdet ligger ca. 800 meter fra 
havet i sør, og omtrent 1,2 kilometer fra Glomma i vest. Planområdet ligger ca. 4,5 meter over 
havnivå. Lokasjonen ligger ifølge miljøstatus.no innenfor «sone for aktsomhet» under flom som følge 
av klimaområder, men blir ikke berørt av 200 års stormflo.  

Sårbar flora/ fauna eller rødlistearter - nr. 10 

BioFokus har på oppdrag for Solid Prosjekt AS kartlagt naturverdier i Klokkerstuveien 2 i Fredrikstad 
kommune i forbindelse med omregulering til boligformål. Det ble ikke gjort funn av naturtyper etter 
DN håndbok 13 eller rødlistearter ut over ask og alm. Det finnes en del av fremmedarten 
kanadagullris som er vurdert som en høyrisiko art som bør behandles deretter i forbindelse med 
masseforflytning. 

§ 8 i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vurderes som oppfylt i og med denne 
undersøkelsen som er gjennomført og dokumentert. § 9 om å være føre var utgår derfor.  

§ 10 i naturmangfoldloven gjelder samlet belastning. Området som planlegges omregulert til 
boligformål har få registrerte viktige naturkvaliteter. En utbygging her vil i liten eller ingen 
grad føre til ytterligere tap av biomangfold i et område som allerede er svært hardt utnyttet 
til boliger, intensivt jordbruk, infrastruktur og industri. Med god planlegging, og en ikke for 
høy tetthet av bygninger, vil man innenfor prosjektets rammer potensielt også kunne øke 
arealet som har en funksjon for biologisk mangfold i fremtiden. 

 

Verneområder, kulturlandskap eller bymiljø - nr. 11 
Området definert som byens marker inngår i Fredrikstads register over KULA (Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse). Etter at Borg (Sarpsborg) brant i 1567 ble østsiden av Glommas utløp 
gjenoppbygget. Her var det store sletteområder som kunne dyrkes og beites. Disse har fått navnet 
byens marker og var vesentlige for bydannelsen. Ved utbygging av planområdet er det viktig å 
hensynta sammenhengen og overgangen mellom byen, markene og småhusbebyggelsen.  
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Hendelser på vei - nr. 13 

I krysset Torsnesveien/Klokkerstuveien er det hos Statens Vegvesen registret to trafikkulykker i 
perioden 1977 til 2019.  I 1997 er det registrert en ulykke hvor sykkel og personbil var involvert, med 
ulykkekode «høyresving foran kjørende i motsatt retning». I 2009 ble det registrert en trafikkulykke 
hvor personbil og dyr av typen «tamdyr (ku ol.)» var involvert, med ulykkeskode «uhell med dyr 
innblandet».  

Strekningen mellom Klokkerstuveien og den nye tverrforbindelsen til fv. 107 vil få den største 
beregnede belastningen på 280 ÅDT etter utbyggingen, men dette er likevel 1730 ÅDT mindre enn 
den tidligere trafikken på vel 2000 ÅDT på denne strekningen (øst for Klokkerstuveien) før 
omleggingen av veien. Det nye krysset med Rv 22 vil få en trafikkøkning på vel 100 ÅDT sml. med 
tidligere trafikk eller ca. 15 biler/time mer i ettermiddagsrushet. Dette vil ikke føre til noen merkbar 
forverring av avviklingen i krysset. 

Vil drenering av området føre til oversvømmelser i nedenforliggende områder - 
nr. 19 

Det er utarbeidet et eget overvannskonsept for planområdet som viser prinsipper for håndtering av 
overvannet. Ing. Svendsen & Co har utarbeidet et VA- og overvannsnotat, datert 19.12.2019. 
Utbyggingen vil medføre et økt areal av tette flater og reduksjon i permeable flater og vegetasjon. 
Eksisterende masser i planområdet er delvis eller lite egnet for infiltrasjon.  

Overvannskonseptet legger til grunn en avrenning som i dag med 60 l/s som i dag. Med et prinsipp 
om tillatt påslipp til resipient på henholdsvis 24 l/s mot vest og 36 l/s mot Oldenborgbekken i øst. All 
overvannshåndtering vil gjennomføres på terreng, vann fra harde flater og interne veger kan ledes ut 
på grønne flater og samles i forsenkningene i gresset. Det er ikke tatt høyde for infiltrasjon i den 
gjennomførte beregningen, infiltrert vannmengde vil derfor komme som en ytterligere forbedrende 
faktor til de gjennomførte beregningene. 

På grunnlag av det som fremgår over og på bakgrunn av gjennomførte beregninger ansees det som 
mindre sannsynlig at planområdet kan medføre oversvømmelser i nedenforliggende områder. 

Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning - nr. 29 

Langs Torsnesveien ligger det spredt småhusbebyggelse, nærmeste hus ligger ca. 3 meter fra 
planavgrensningen, men ny bebyggelse planlegges med tilstrekkelig avstand til nærliggende boliger. 
Det ligger ikke konsentrert trehusbebyggelse i nærheten av planområdet. 

Transport for gående, syklende og kjørende innenfor planområdet - nr. 37-40 

I dagens situasjon er det ikke tilrettelagt for transport for gående, syklende eller kjørende innenfor 
planområdet ettersom at planområdet er ubebygget mark i brakk. Det finnes en liten kjørevei som 
fører inn til pumpehuset nord på planområdet. Torsnesveien og Klokkerstuveien er i all hovedsak 
forbeholdt biltrafikk da veiene mangler fortau. De siste årene er det etablert en ny strekning for Rv. 
107 Torsnesveien (nord for den eksisterende Torsnesveien). Eksisterende Torsnesvei er stengt i 
begge ender, med tilkomst fra ny omlagt vei. Dette tilsier at nåværende trafikksituasjon er vesentlig 
redusert med hovedvekt av trafikk som tilkomst til frittliggende boliger. Det er registrert svært få 
politirapporterte ulykkeshendelser.  
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Støy / trafikkstøy - nr. 48 

Det er gjort en enkel beregning av om vegtrafikkstøy fra nye, omlagte Torsnes vei fra 2017 eller 
Fv109 kan gjøre at boligområdet «Byens marker» kan tenkes å havne i gul støysone. 

Beregningene, utført iht. forskriftene, men uten å ta hensyn til demping fra mark og 
skjermingseffekter fra boliger nærmest Torsnesveien, viser at området ligger klart utenfor 
gul støysone og det er derfor ikke behov for å lage en detaljert støyberegning. 

Planområdet ligger i hvit sone og det er ikke behov for noen støytiltak eller skjermingstiltak i 
planområdet. 

Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap – nr. 52-54 

Fredrikstad brann- og redningskorps har i møte gitt en instruksjon av prosjektet Klokkerstuveien 2. 
Møtet omhandlet avklaring av brannvesenets behov mht. tilkomst- og slokkemuligheter for området. 
I etterkant av møtet er det utarbeidet et brannvannsnotat fra Cowi, datert 18.12.2019.  

Det ligger 2 brannkummer i direkte tilknytning til planområdet, i Klokkerstuveien og Gamle 
Torsnesvei (Ø 160 PVC og Ø 225 PVC) bakover forsynes disse med enda større rørtyper med 
hovedkum fra Habornveien. Trykket skal være stabilt og tilstrekkelig. Som det fremgår av notatet er 
det stort uttakspotensial for slukkevann for begge punktene, i tillegg antas det etablering av ny 
brannvannkum internt i planområdet.  

Tilkomsten for rednings- og slukkemannskap via Klokkerstuveien vises på diagram for 
brannoppstilling. Nye internveger vil gi god tilgjengelighet ved eventuelle uønskede hendelser.  
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4. Evaluering av risiko 
Tabeller som er benyttet i denne risiko- og sårbarhetsanalysen er hentet fra DSB, men er også delvis 
endret og tilpasset denne aktuelle analysen.  

4.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 
Disse skalaene utgjør grunnlaget for risikomatrisen i kapittel 4.2. De ligger også til grunn for 
vurderingene gjort i vedlegg 2, og evalueringen presentert i kapittel 4.4. 

Tabell 1: Sannsynlighet 
Sannsynlighet Forklaring av sannsynlighet 
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. 

Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til 

tilfeller med kortere varighet 
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i 

løpet av en 10-års periode 
1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller: Mindre enn en gang i løpet av 50 år /Kjenner ingen 

tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 
 
Tabell 2: Konsekvens 

Begrep Liv/ helse Miljø 
1.Ubetydelig/ ufarlig 
 

Ingen personskader Ingen miljøskader 

2.Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

Få eller små 
personskader 

Mindre miljøskader  

3.Betydelig/ kritisk 
 

1 død og/eller få men 
alvorlige personskader 

Alvorlige skader på 
miljøet 

4.Alvorlig/ farlig 
 

1-10 døde og/eller 20 
alvorlig skadde og/eller 
over 100 evakuerte 

Omfattende skader på 
miljøet 

5.Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

Over 10 døde og/eller 
20 alvorlig skadde 
og/eller over 100 
evakuerte 

Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet 

4.2 Risikomatrise 
Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering 
mellom 2 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Kun identifiserte hendelser er plottet inn i tabellen. 
Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule 
felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan 
vurderes.  

Hendelsene 52,53 og 54 er konstante faktorer (tilstrekkelig brannvannforsyning, tilkomst for 
rednings- og slukkemannskap og fremkommelighet og gis derfor ikke en risikofaktor. 
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Tabell 3: Risikomatrise 
                Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig/ 
Ufarlig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
Kritisk 

4. Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/  
Katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 
11 
 

15 20 25 

4. Meget 
sannsynlig/periodevis 
 

4 
 

8 
 

12 
 

16 20 

3. Sannsynlig/flere 
enkelttilfeller 
 

3 
 

6 
3,47,48 

9 
4,19 
 

12 15 

2. Mindre 
sannsynlig/kjenner 
tilfeller 

2 4 
 

6 
2, 13, 37,38, 
39, 40 

8 10 

1. Lite 
sannsynlig/ingen 
tilfeller 

1 
 
 

2 
5,9,10 

3 
 

4 
29 

5 

4.3 Risikoreduserende tiltak 
Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen blir det anbefalt tiltak i reguleringsplan og 
videre planer for prosjektet: 

Tabell 4: Forslag til avbøtende tiltak  
Nr. Hendelse Forslag til tiltak 

2 Geoteknikk 
Lastberegning for ny bebyggelse bør avklares samtidig med innsendt 
rammesøknad. Behov for videre undersøkelser skal vurderes. 

3 Overvann 
Helhetlig håndtering av overvann, med infiltrasjon og fordrøyning. Valg 
av overvannshåndtering skal vises i utomhusplanen og redegjøres for i 
forbindelse med byggesøknad. 

4 Flom i elv eller bekk Ved behov kan bekkeløpet utbedres og flomvoller opprettes.  

5 Radon i grunnen 

Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende 
tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, iht. til 
gjeldende TEK. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 
Bq/m3. 

9 Økt havstigning Planområdet berøres ikke av økt havstigning. Ingen tiltak.  

10 Naturmangfold 
Svartelistede arter fjernes og håndteres forsvarlig. Det skal 
dokumenteres hvordan relevante miljøforhold og miljøvirkninger 
ivaretas i etterfølgende fase.  

11 
Verneområder, 
kulturlandskap eller 
bymiljø 

Ny bebyggelse bør tilpasses omgivelsene med fargebruk og høyder. 
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13 Hendelser på vei 
Kryssoppstramming av innkjøring til planområdet. Torsnesveien x 
Klokkerstuveien. 

19 Drenering av området Lokal håndtering av overvann og utslipp til resipient.  

29 Brannspredning 
Bygninger vil bli utformet etter gjeldende TEK. Alle dekker hvor brannbil 
skal ferdes dimensjoneres for utrykningskjøretøy. 

37-40 
Fare for myke 
trafikanter 

Adskilte soner for myke trafikanter og kjørefelt. Myke trafikanter blir 
prioritert i planområdet. 

47 Luftforurensing Ingen særskilte tiltak.  

48 Støy / trafikkstøy 
Tilgang til stille side, tilfredsstille kravene i TEK17. Alle 
støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis. 

52-54 
Slukkevann, 
tilgjengelighet og 
beredskap 

Plan, vannkapasitet og oppstillingsplasser skal godkjennes av 
Fredrikstad brann- og rednings korps. 

  

4.4 Evaluering 
Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 
eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 
kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala (Redusert risiko - uendret risiko - Økt risiko) 

Tabell 5: Endring i risiko    

Nr. Hendelse Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

2 Geoteknikk  X   
3 Overvann  X   
4 Flom i elv eller bekk  X   
5 Radon i grunnen X    
9 Havstigning  X   
10 Naturmangfold X    
13 Hendelser på vei  X   
19 Drenering av området  X   
29 Brannspredning  X   
37-40 Fare for myke trafikanter X    
47 Luftforurensing  X   
48 Støy / trafikkstøy  X   
52-54 Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap  X     
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5 Konklusjon 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 13 aktuelle hendelser som kan ha betydning for 
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. Noen punkter fra 
sjekklisten har blitt slått sammen til en utredningshendelse.  

Følgende hendelser er indentifisert: 

• Geoteknikk 
• Overvann 
• Flom i elv eller bekk 
• Radon i grunnen 
• Økt havstigning 
• Naturmangfold 
• Hendelser på vei 
• Oversvømmelse i nedenforliggende områder 
• Brannspredning 
• Fare for myke trafikanter 
• Luftforurensing 
• Støy / trafikkstøy 
• Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap 

Det er foreslått avbøtende tiltak eller behov for videre utredninger for de identifiserte farene og 
uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 
reduseres på en tilfredsstillende måte når planforslaget skal gjennomføres. Planområdet er egnet til 
foreslått utbyggingsformål, og utbyggingen kan skje uten vesentlig fare eller ulempe for fremtidige 
brukere eller øvrige omgivelser. 

Dette forutsetter at det gjøres tiltak for å sikre omgivelsene ved å sikre tilfredsstillende 
overvannshåndtering, tilfredsstillende radonnivåer i inneluft og nødvendige tiltak for å sikre vann og 
avløp. Det bør også gjennomføres tiltak for trafikantsikkerhet både for anleggsfase og driftsfase.  
Planområdet vurderes ikke å ha høyere risiko enn sammenlignbare områder med boligbebyggelse i 
Fredrikstad kommune og på Østlandsområdet for øvrig. 

Reguleringsplanens bestemmelser bør stille krav til nødvendige risikoreduserende tiltak. Visse tema 
blir også håndtert gjennom andre lovverk. Miljø, herunder forurenset grunn og planområdets 
geotekniske forhold må undersøkes videre som del av plansaken eller senest samtidig med 
innsendelse av søknad om tiltak. Konsulenten vurderer planområdet til å være godt egnet for nybygg 
i form av rekkehus. 
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6 Kilder 
 

AART architects - forslag til detaljregulering 
Reguleringskart - desember, 2019 
Planbeskrivelse desember, 2019 
Reguleringsbestemmelser - desember, 2019 
Illustrasjonsplan, snitt, desember, 2019 
 
Utomhusplan - InSitu - desember 2019 
Brannoppstilling- InSitu - desember 2019 
Internveger, snøopplag, parkering - InSitu - desember 2019 
Renovasjonsteknisk plan - InSitu - desember 2019 
 
Konsulentrapporter: 
VA- rapport / overvann - Ing. Svendsen & Co, datert  
Trafikkanalyse - Multiconsult, RIT-NOT-01 
Notat Geoteknikk - 10215026 - NOT - RIG- 001 
Naturverdier, Biofokus Notat - 2019-60 
Effektbudsjett - Sarpsborg Elektro, datert 15.11.2019 
Støyberegninger - Asplan Viak, datert 23.10.2019 
Rapport Oldenborgbekken - Sweco - R01-HYD-10210217 (for Fredrikstad kommune) 
 
 
Fredrikstad kommune planinnsyn, kommuneplanens arealdel  
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-
kommunen/planer/alleplaner/arealdel/ 
 
Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, Fredrikstad kommune 
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/samfunnssikkerhet-
beredskap/vedlegg-a---overordnet-risiko--og-sarbarhetsanalyse-ros-analyse-2014.pdf 
 
Statens strålevern 
https://www.dsa.no/dav/cd98018d89.pdf 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/ 
Veileder ROS-analyse/ Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
 
Vegkart/ Statens vegvesen 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@266060,6627270,16 
 
Fylkesmannen 
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-
beredskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/fmos-fylkesros-16-oktober-2017.pdf 

 
 
 

https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/alleplaner/arealdel/
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/alleplaner/arealdel/
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/samfunnssikkerhet-beredskap/vedlegg-a---overordnet-risiko--og-sarbarhetsanalyse-ros-analyse-2014.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/samfunnssikkerhet-beredskap/vedlegg-a---overordnet-risiko--og-sarbarhetsanalyse-ros-analyse-2014.pdf
https://www.dsa.no/dav/cd98018d89.pdf
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@266060,6627270,16
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/fmos-fylkesros-16-oktober-2017.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/fmos-fylkesros-16-oktober-2017.pdf
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7 Vedlegg 



 
 

Side 17 av 34 
 

Vedlegg 1 
Hendelse / Situasjon - Geoteknisk ustabilitet - nr. 2 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Prøveserien viser at det øverst er et rundt 1 m tykt lag med fast leire. 
Derunder er det bløt leire som øverst er siltig og organisk. Leiras udrenerte 
skjærfasthet Su~ 10 -15 Kpa. Prøveserien indikerer at det ikke kvikkleire 
eller sprøbruddsmateriale i planområdet. Det er ca. 33 – 9 meter til antatt 
berg.  
 
Vanninnholdet i leira er rundt 50 -60 % noe som indikerer en meget 
kompressibel leire, og som bekreftes av ødometerforsøket.  
Totalsonderingene har en jevn økende bormotstand med dybden, noe som 
indikerer at det ikke er kvikkleire/sprøbruddsmateriale på området.  
Vingeboringen utført like nordøst for området, viser en udrenert 
skjærfasthet Su~ 18 -20 Kpa. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Grunnundersøkelser skal normalt utføres i minst to omganger: 
forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt) og 
prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjektering).  

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for a bedømme nødvendig omfang for geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante 
problemstillinger. Tilsvarende er det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende grunnundersøkelser, utover de 
undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Kvikkleire og setningsskader 2 3 6 Tiltaket kan gjennomføres uten særskilte tiltak. Det bør gjennomføres 

beregninger av laster for nybygg i neste fase. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

Figur 3: Utklipp av løsmassekartet til NGU viser fyllmasse 
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Hendelse / Situasjon - Overvann - nr. 3 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Tomten er i dag ubebygget og består av udyrket mark. Terrenget er 
tilnærmet flatt. NGU-søk viser at tomten er middels godt egnet for 
infiltrasjon. Utbygging vil føre til økt areal av tette flater og reduksjon av 
permeable flater og vegetasjon.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Overvannet må håndteres iht. kommunens overvannsrammeplan. Vann fra 
harde flater og internveier vil ledes ut på grønne/permeable overflater som 
forsinker påslipp på nettet og til resipient.  

 

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Overvann 3 2 6 Overvannet håndteres etter kommunens overvannsprinsipper og ved påslipp til 

resipient og lokalt nett. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

 

Figur 4  Skissen viser føringsveier for avrenning og flomvann. 
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Hendelse / Situasjon - Flom i elv eller bekk - nr. 4 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Området er svært flatt, landskapet består i hovedsak av landbruks- og urbaniserte områder. På 
arealet mellom FV 110 og FV 107 utgjøres store deler av arealet av en golfbane, med en viss andel 
mindre forsenkninger og dammer som kan virke fordrøyende på tilsiget. 

Flomfrekvensanalysen viser at det hovedsakelig forekommer flommer på høsten, oktober-
november og enkelte flommer vinterstid, mens sommerflommer er sjeldne.   

Risikoen for flomskader øker noe ved å bygge på flomutsatte områder.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Ved behov kan bekkeløpet utbedres og flomvoller opprettes.  

 

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Flom i elv eller bekk 3 3 9  

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

Figur 5:Flomsone i nærheten av planområdet. Sweco 

 

Figur 6: Skissen viser føringsveier for avrenning og flomvann. 
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Hendelse / Situasjon - Radon i grunnen - nr. 5 

 
Beskrivelse av hendelsen 
Oversiktskart fra miljostatus.no viser at aktsomhetsgraden for radon på 
planområdet er «moderat til lav» (lys gul farge). Dette innebærer en lav 
sannsynlighet for radonforekomster på planområdet. Radon utgjør ingen 
spesiell risiko for liv og helse ved nyanlegg, da sikringen ivaretas gjennom 
byggeforskriften.  

 
Risikoreduserende tiltak 
Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende tiltak 
slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, iht. til gjeldende TEK. 
Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Radonforekomst i grunnen 1 2 2 Planområdet er godt egnet for boliger iht. radonforekomst. TEK17 stiller krav til 

avbøtende tiltak ift. radon. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

Figur 6: Aktsomhet for radon er moderat til lav. Miljøstatus.no 
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Hendelse / Situasjon – Havstigning – nr. 9 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Det er ikke ventet at havstigning vil gi store utslag i Fredrikstad. 
Planområdet ligger ca. 800 meter fra havet i sør, og omtrent 1,2 kilometer 
fra Glomma i vest. Planområdet ligger ca. 4,5 meter over havnivå. 
Lokasjonen ligger ifølge miljøstatus.no innenfor «sone for aktsomhet» 
under flom, men blir ikke berørt av 200års stormflo.  

 
Risikoreduserende tiltak 
Det er ikke behov for å sette inn risikoreduserende tiltak for flom pga. 
havstigning på planområdet.  

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Havstigning på planområdet 1 2 2 Havstigning utgjør ikke en fare for planområdet.  

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

  

 

Figur 7: Planområdet ligger med god avstand til sjøen. 
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Hendelse / Situasjon – Naturmangfold – nr. 10 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Ingen rødlistearter er registrert bortsett fra ask og alm, som begge er 
vurdert som sårbare (VU) på rødlisten. Området vurderes ikke å ha noen 
spesielt viktig funksjon for disse artene. Ask finnes kun med ett tre, mens 
det for alm sin del er noe uklart hvorvidt det er vanlig alm eller en variant. 
Området vurderes å ha begrenset funksjon for sjeldne og truete arter per i 
dag. På deler av området er det i dag stor oppblomstring av kanadagullris, 
en fremmed art med høy trusselstatus. 
 
Risikoreduserende tiltak 
I forbindelse med anleggsarbeidene må det gjøres tiltak for å unngå 
spredning av fremmede arter. Jordmasser som trolig er infisert (som 
inneholder frø eller røtter) av fremmede arter må behandles spesielt.  

Alle planter i kategori SE og HI bør graves opp med hele rotsystemet, og 
leveres til godkjent mottak/forbrenning. Jordmassene skal beholdes i 
planområdet.  

Rekken med alm mot sør skal forsøkes bevart. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Tap av naturverdier/spredning 
av fremmede arter 

3 2 6 Rekken med almetrær som kan sees i bakgrunnen på bildet skal bevares.  

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

 

 

Figur 8: Bilde fra planområdet 
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Hendelse / Situasjon -Verneområder, herunder kulturlandskap 
eller bymiljø - nr. 11 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Området definert som byens marker inngår i Fredrikstads register over 
KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). Etter at Borg 
(Sarpsborg) brant i 1567 ble østsiden av Glommas utløp gjenoppbygget. Her 
var det store sletteområder som kunne dyrkes og beites. Disse har fått 
navnet byens marker og var vesentlige for bydannelsen. Ved utbygging av 
planområdet er det viktig å hensynta sammenhengen og overgangen 
mellom byen, markene og småhusbebyggelsen.  

Risikoreduserende tiltak 
Ny bebyggelse bør tilpasses i farge, materialvalg og høyder.  

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Tap av naturverdier/spredning 
av fremmede arter 

5 2 10 Omkringliggende landskap flettes inn i planområdet med etableringen av felles 
uteoppholdsområder. Planforslaget tilpasser seg omkringliggende bebyggelse i 
høyder og materialvalg. 

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

Figur 9: Bilde fra planområdet 
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Hendelse / Situasjon – Hendelser på vei - nr. 13 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Tomta har atkomst fra omlagt Torsnesvei (fv. 107) via den nye 
tverrforbindelsen og den gamle Torsnesvei frem til Klokkerstuveien. Omlagt 
Torsnesvei er koblet til nytt kryss med Rv. 22 ca. 120 m nord for det 
tidligere østre krysset med gml. Torsnesvei som nå er stengt. Det betyr at 
den gamle Torsnesveien etter omleggingen er en boligvei med minimal 
trafikk. 
Krysset mellom Klokkerstuveien og Torsnesveien (gammel del) er ellers 
under utbedring til et mer rettvinklet T-kryss. 
 
Dersom vi legger laveste turproduksjonstall pr. døgn til grunn for 
beregningene, så gir dette en gjennomsnittlig trafikk på 105 biler/døgn 
(ÅDT). Høyeste turproduksjonstall gir en biltrafikk på 120 ÅDT. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Veier i planområdet blir utformet etter Statens vegvesens håndbøker. Det 
er ikke behov for spesifikke tiltak for trafikksikkerheten i området. Etter 
stengingen av gamle Torsnesvei er det i dag betydelig mindre biltrafikk i 
planområdets nærhet.  

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Hendelser på vei 2 3 6 Det er i dag mindre trafikk i nærområdet enn tidligere og lav ulykkesfrekvens de 

siste 10 årene. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

  

 

Figur 10:Trafikk på veinettet etter utbygging. Multiconsult 
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Hendelse / Situasjon – Drenering av området fører til 
oversvømmelser i nedenforliggende områder – nr. 19 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Fra flomfrekvensanalysen (utarbeidet for Fredrikstad kommune) fremgår 
det at håndtering av store flomtopper er en utfordring i hele distriktet, 
særlig lavereliggende områder er utsatt.   
 
Fare for oversvømmelse hos naboer øker ikke som følge av utbygging på 
Klokkerstuveien 2, det henvises for øvrig til gjennomførte beregninger av 
håndtering av overvann mv.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Området generelt trenger mer drenering og styring av flomvann. 
Avbøtende tiltak bør gjennomføres i lys av situasjonen i hele nedbørsfeltet 
og på et kommunalt nivå. 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Flom på nedenforliggende 
områder 

6 3 9 Planforslaget vil ikke bidra signifikant til å øke risikoen for oversvømmelser i 
nedenforliggende områder.  

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

Figur 11: Oversvømmelse ved undergangen Kathrineborg. Fredrikstad kommune. 
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Hendelse / Situasjon - Brannspredning - nr. 29 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Langs Torsnesveien ligger det spredt småhusbebyggelse, nærmeste hus 
ligger ca. 3 meter fra planavgrensningen, men ny bebyggelse planlegges 
med tilstrekkelig avstand til nærliggende boliger. Det ligger ikke konsentrert 
trehusbebyggelse i nærheten av planområdet. 

Risikoreduserende tiltak 
Ny bebyggelse utformes iht. Gjeldende regelverk og med god avstand til 
omkringliggende bebyggelse. Iht. TEK17 §11-1. Risikoklasse 4. 

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Brannspredning 1 4 4 Ny bebyggelse vil utformes iht. gjeldende TEK og med god avstand til 

omkringliggende bebyggelse.  
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 
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Hendelse / Situasjon – Fare for myke trafikanter - nr. 37-40 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Statens vegvesen har to registrerte trafikkulykker i krysset Torsnesveien x 
Klokkerstuveien i perioden 1977 til 2019. I 1997 er det registrert en ulykke 
hvor sykkel og personbil var involvert med ulykkekode «høyresving foran 
kjørende i motsatt retning» (grønn markering i kart). 
I 2009 ble det registrert en trafikkulykke hvor personbil og dyr av typen 
«tamdyr (ku ol.)» var involvert, med ulykkeskode «uhell med dyr 
innblandet» (hvit markering i kart).  

Risikoreduserende tiltak 
Planforslaget har sikttrekanter og veilinjer for å opprettholde 
trafikksikkerheten ved realisering av prosjekt. Prosjektet planlegges og 
bygges i henhold til Fredrikstad Kommunes vei og belysningsnorm. 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Ulykke med myke trafikanter 2 3 6 Nærområdet har i dag betydelig mindre biltrafikk enn tidligere. 

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

Figur 13: Gamle Torsnesveien har i dag betydelig mindre trafikk enn da ulykkene inntraff. 
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Hendelse / Situasjon – Luftforurensing – nr. 47 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Det er i dag lite luftforurensing på planområdet. Både for dagens situasjon 
og fremtidig situasjon vil konsentrasjonene av PM10 og NO2 ligge under 
nedre grense for gul sone i henhold til retningslinje T-1520. 

 
Risikoreduserende tiltak 
Tiltak mot luftforurensing kan være å plassere luftinntak der det er best 
luftkvalitet. Vinduer og fasade bør utformes med tanke på å ivareta god 
luftkvalitet inne i bygningen. Uteoppholdsarealer skal få så god luftkvalitet 
som mulig innenfor sonen. Planforslaget har høye klimaambisjoner, og vil 
ikke bidra til luftforurensingen i området. 

 

 

 

 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Skadelig luftforurensing 3 2 6 Planforslaget bidrar ikke til luftforurensing av betydning. 

 
Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

  

 

Figur 14: Fargen på illustrasjonen angir PM10 utslipp til luft, miljøstatus.no.  
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Hendelse / Situasjon - Støy / trafikkstøy - nr. 48 
 
Beskrivelse av hendelsen 

Det er gjort en enkel beregning av om vegtrafikkstøy fra nye, omlagte 
Torsnes vei fra 2017 eller Fv109 kan gjøre at boligområdet «Byens marker» 
kan tenkes å havne i gul støysone. 

Beregningene, utført iht. forskriftene, men uten å ta hensyn til demping fra 
mark og skjermingseffekter fra boliger nærmest Torsnesveien, viser at 
området ligger klart utenfor gul støysone og det er derfor ikke behov for å 
lage en detaljert støyberegning. 

Risikoreduserende tiltak 

Planområdet ligger i hvit sone og det er ikke behov for noen støytiltak eller 
skjermingstiltak i planområdet. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
Skadelig støy  1 3 3 Nye bygninger blir utformet etter kravene i TEK17 eller senere gjeldende 

forskrifter. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

 

 

 

  

 



 
 

Side 30 av 34 
 

Hendelse / Situasjon – Slukkevann, tilgjengelighet, beredskap – 
nr. 52 - 54 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Det ligger 2 brannkummer i direkte tilknytning til planområdet, i 
Klokkerstuveien og Gamle Torsnesvei (Ø 160 PVC og Ø 225 PVC) bakover 
forsynes disse med enda større rørtyper med hovedkum fra Habornveien. 
Trykket skal være stabilt og tilstrekkelig. Som det fremgår av notatet er det 
stort uttakspotensial for slukkevann for begge punktene, i tillegg antas det 
etablering av ny brannvannkum internt i planområdet.  

Tilkomsten for rednings- og slukkemannskap via Klokkerstuveien vises på 
diagram for brannoppstilling. Nye internveger vil gi god tilgjengelighet ved 
eventuelle uønskede hendelser.  

 
Risikoreduserende tiltak 
Kryssoppstramming og etablering av ny tilkobling for slukkevann.  
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 
52-54 - - - Etablering av ny tilkobling for slukkevann internt i planområdet. For øvrig er det 

god tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap, samt kryssoppstramming. 
 

Evaluering av risiko Redusert 
 Uendret 
 Økt risiko 

  

 

Figur 16: Tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap 
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Vedlegg 2 
Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 
 Naturgitte forhold 
1 Er området utsatt for 

stein eller snøskred? 
- - - -  

2 Er det fare for 
utglidning? (Er området 
geoteknisk ustabilt? 

Aktuelt 2 3 6 Se merknader i 
kap. 2 

3 Er området utsatt for 
overvannsproblematikk? 
 

Aktuelt 3 2 6 Se merknad i kap. 
2.  

4 Er området utsatt for 
flom i elv/lukket bekk? 

Aktuelt 2 3 9  

5 Er det radon i grunnen? 
 

Aktuelt 1 2 2 Se merknad i kap. 
2.. 

6 Skader ved forventet 
havstigning/ springflo? 

- - - - Planområdet ligger 
med god avstand 
til sjøen.  

 Værforhold 
7 Er området spesielt 

vindutsatt? 
- - - -  

8 Er området spesielt 
nedbørsutsatt? 

- - - -  

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Aktuelt 1 2 2 Se merknader i 
kap. 2. 

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på: 
10 Sårbar flora/fauna/fisk 

eller rødlistearter? 
 

Aktuelt 2 2 4 Se merknader i 
kap.2.   

11 Verneområder, herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Aktuelt 5 2 10 Se merknader i 
kap.2. 

12 Kulturminner, 
automatisk fredete eller 
verneverdige bygg? 
 

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

13 Hendelser på vei? Aktuelt 2 3 6 Det er i dag 
mindre trafikk i 
nærområdet enn 
tidligere. 

14 Hendelser i tunnel? - - - -  

15 Hendelser på jernbane? - - - -  

16 Hendelser på metro (T-
bane)? 

- - - -  

17 Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

- - - -  

18 Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

- - - -  

19 Vil drenering av området 
føre til oversvømmelser i 
nedenforliggende 
områder? 

Aktuelt 2 2 4 Se merknader i 
kap. 2.   

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

20 Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

- - - -  

21 Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

- - - -  

22 Akuttutslipp til grunn? - - - -  
23 Avrenning fra 

fyllplasser? 
- - - -  

24 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensial? 

- - - -  

25 Støv/støy/lukt fra 
industri? 

- - - -  

26 Kilder for uønsket 
stråling? 

- - - -  

27 Elektromagnetisk 
stråling fra 
høyspentlinjer? 

- - - -  

28 Ulykker med farlig gods 
(brennbar/farlig veske 
el. Gass/eksplosiver 
m.v.)? 

- - - -  

29 Er det bebyggelse med 
spesielt stor fare for 
brannspredning? 

-     

30 Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/brenn
bare gasser/væsker? 

- - - -  
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 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 
31 Elektrisitet (kraftlinjer)? - - - -  
32 Teletjenester? - - - -  
33 Vannforsyning? - - - -  
34 Renovasjon/spillvann? - - - -  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
35 Påvirkes området av 

magnetisk felt fra 
el.linjer? 

- - - -  

36 Er det spesiell klatrefare 
i forbindelse med 
master? 

- - - -  

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

37 Til skole/barnehage? Aktuelt 2 3 6 Se merkand i kap. 
2.  

38 Til nærmiljøanlegg 
(idrett etc.)? 

Aktuelt 2 3 6 Se merkand i kap. 
2. 

39 Til forretning? Aktuelt 2 3 6 Se merkand i kap. 
2. 

40 Til busstopp? Aktuelt 2 3 6 Se merkand i kap. 
2. 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
41 Gruver: åpne sjakter, 

steintipper etc.? 
- - - -  

42 Militære anlegg: 
fjellanlegg/ 
piggtrådsperringer? 

- - - -  

43 Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

- - - -  

44 Forurenset grunn? -     
 Omgivelser 
45 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
området, med spesiell 
fare for usikker is? 

- - - -  

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

- - - -  

47 Luftforurensing? Aktuelt 2 2 4 Se merkand i kap. 
2. 

48 Støy - trafikkstøy? Aktuelt 1 3 3 Se merkand i kap. 
2. 

 Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger? 
49 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål? 
- - - -  
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50 Finnes det potensielle 
sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

- - - -  

 Brannsikkerhet 
51 Omfatter planområdet 

spesielt farlige anlegg? 
- - - - Se vurdering i 

kap.2 
52 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Aktuelt - - - Se vurdering i 
kap.2 

53 Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Aktuelt - - - Se vurdering i 
kap.2 

54 Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende bebyggelse? 

Aktuelt - - - Se vurdering i 
kap.2 
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