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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering for Aslakveien 20-28 har Rambøll Norge AS på
oppdrag for Aslakveien 20 AS utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som
vedlegg til reguleringsplanen, jf. pbl § 4-3. Hensikten med analysen er å identifisere og analysere
risiko knyttet til aktuelle hendelser og sårbarhetsforhold i og rundt planområdet, samt å avklare
behov for risikoreduserende tiltak som bør gjennomføres.
Planområdet er i dag regulert til industri, og ønskes omregulert til boligformål. Reguleringsplanen
legger opp til bebyggelse av fem boligblokker på området, med varierende høyder (mellom fem
og ti etasjer). Det planlegges en variert leilighetssammensetning med totalt 409 boliger.
Uteoppholdsarealer legges til områder mellom blokker, balkonger, takterrasser og markterrasser.
Mellom blokkene planlegges det romlige åpninger, særlig mot Mærradalen. Parkering planlegges i
to kjelleretasjer, antall plasser beregnes etter parkeringsnormen for tett by. Adkomst blir fra
Aslakveien, to avkjørsler.

1.2

Planområdet
Planområdet ligger sør for Røa, i bydel Vestre Aker (Figur 1), ca. 900 m luftlinje sør for Røa og
Hovseter T-banestasjoner. I øst grenser planområdet til naturområdet Mærradalen. Den
omkringliggende bebyggelsen er hovedsakelig boligbebyggelse, blokk- og småhusbebyggelse. I
Aslakveien 14 finnes det næringsbebyggelse. På motsatt side av Mærradalen ligger Huseby
leir/Gardeleiren.
Planområdet skråner fra ca. kote 170 i sør til 152 i nord. Sør i området faller terrenget mot øst.
Øst for planområdet skrår terrenget relativt bratt ned mot Mærradalsbekken.
Planområdet har i dag næringsbebyggelse i 4-5 etasjer. Bebyggelsen skal rives for å muliggjøre
gjennomføring av planen. Uteområdene er i stor grad asfaltert og benyttes til parkering. Mot
Mærradalen går asfalten noen meter ut over eiendomsgrensene/planområdet. Det er flere
avkjørsler fra Aslakveien til planområdet. Umiddelbart sør for området går det høyspentledning i
retning øst-vest.
Det finnes kun flekkvis vegetasjon i planområdet i dag. Det går turveiforbindelse sør for
planområdet, fra Mærradalen og vestover.
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Figur 1: Oversiktskart, planområdets omtrentlige plassering markert med rød stiplet linje.
(Bakgrunnskart fra finn.no)
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Avgrensning
Planområdet er avgrenset slik det fremgår av plankartet, og er skissert i Figur 2.

Figur 2: Planområdets omtrentlige avgrensning (Bakgrunnsfoto fra finn.no)

Figur 3 - Illustrativ skisse av mulig utforming av planområdet ved ferdigstilt utbygging, A-Lab AS
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ROS-analysen omfatter planområdet i sin helhet, samt områdeeksterne hendelser eller farer som
kan få direkte eller indirekte konsekvenser for området. Dette kan for eksempel være ulykker i
forbindelse med industri/transport i nærheten av området, så vel som klimaendringer,
naturkatastrofer og terrorangrep.

1.4

Metode
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen benytter en metodikk basert på sjekklisteidentifikasjon av
uønskede hendelser og farer, samt en vurdering av sannsynlighet og konsekvens med
sammenstilling i en risikomatrise for de identifiserte hendelsene. Det er også fremmet forslag til
avbøtende tiltak og foreslått innspill til nye planbestemmelser.
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), Plan- og temadatautvalget i Oslo og
Akershus veileder til ROS-analyse i arealplanlegging (2013), Miljøverndepartementets veileder for
utarbeidelse av reguleringsplaner, vedlegg 1, ROS-analyser (T-1490) samt Rambølls erfaring
innenfor ROS-analyser. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet,
samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og
bygningslovens § 4-3.
ROS-analysen er basert på offentlig tilgjengelig materiale (databaser ol.), grunnlagsinformasjon
fra oppdragsgiver og utredninger gjennomført i forbindelse med planarbeidet, herunder
trafikkanalyse, støyanalyse og prinsippforslag VA. Det videre innholdet i dokumentet utgjør
hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende deler:
1. Analyse av risiko: analysen er basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet,
konsekvens og risiko for i alt 53 forskjellige hendelser/situasjoner.
2. Evaluering av risiko: evalueringen inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av
risikoreduserende tiltak.
3. Konklusjon
En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de
aktuelle kapitlene i rapporten. ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med
ytterligere kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til områderegulering
kan godkjennes. Analysen gir også innspill til reguleringsbestemmelser og eventuelle
hensynssoner.

1.5

Usikkerhet i ROS-analyser
Denne ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale,
gjennomførte utredninger og forslag til detaljregulering for Aslakveien 20-28. 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 da gjennomgå revisjon.
ROS-analysen er utført på detaljreguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler
og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at ikke alle detaljer
er kjent eller 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 og metoder for å påvise
hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet.
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ANALYSE AV RISIKO
En sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 53 ulike
hendelser/situasjoner er fylt ut og foreligger i kapittel 6. Innholdet i sjekklisten er basert på
eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Følgende hendelser vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser etter gjennomgang av
vedlagt sjekkliste (tall i parentes refererer til nummer i sjekklisten):














2.1

Skred og geoteknisk ustabilitet (1 og 2)
Overvann/drenering (3 og 4)
Radon i grunnen (6)
Sårbar flora og fauna (11)
Verneområder og kulturminner (12 og 13)
Hendelser på vei (14, 36-39)
Utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige gasser/væsker (19 og 29)
Høyspent (26, 34 og 35)
Forurenset grunn (43)
Luftforurensning (46)
Støy – trafikkstøy (47)
Sabotasje/terror (48 og 49)
Brannsikkerhet (51-53)

Skred og geoteknisk ustabilitet (1 og 2)
Det er ikke registrert fare- eller risikoområder for kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.
Kvikkleire og marin leire finnes i områder som tidligere har vært havbunn. Planområdet ligger
under marin grense og kan derfor inneholde marine sedimenter. I følge NGUs løsmassekart er
løsmassene i området forvitringsmateriale (Figur 4). Dette er løsmasser som har forvitret på
stedet, og har gradvis overgang til berggrunnen.

Figur 4: Registrerte løsmasser i og rundt planområdet (Kilde: NGU – løsmasser)
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Normalt finnes det ikke marine avsetninger i områder som er kartlagt med forvitringsmateriale.
Kartet er grovmasket, og må tolkes varsomt. Rundt planområdet finnes det flekkvis områder
kartlagt med tykk marin avsetning. Dette er hav- og fjordavsetninger som kan inneholde
skredmasser fra kvikklerieskred. Planområdet grenser til bratt skråning ned mot
Mærradalsbekken. I Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøte
opplyses det om at det har vært utglidninger i skråningen.
Rambøll har gjennomført totalsonderinger i totalt 13 borpunkter i Aslakveien 20. Resultatene fra
totalsonderingene viser at grunnen består av faste fyllmasser (granulære masser av fylling eller
naturlig avsatte løsmasser). Disse massene består antagelig vis av grus/sand eller knust stein
over fjell. Undersøkelsene viser at det kun er fra 0,5 til 4,5 meter ned til fast fjell. På grunnlag av
det ovennevnte vil det ikke være kompliserende forhold ved fundamentering av bygg eller
skredfare i planområdet (områdestabilitet). Det vises for øvrig til Datarapport fra
grunnundersøkelse datert 23.6.2014, Rambøll.

2.2

Overvann/drenering (3 og 4)
Rambøll har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet utarbeidet prinsippforsalg VA og teknisk
infrastruktur for området. Det henvises til VA-notat datert 2014-06-19. Fra eksisterende
vannledning i Aslakveien skal ny bebyggelse tilknyttes på to punkter. I tillegg blir det utvendige
vannledninger frem til 2 stk. brannhydranter. Overvann håndteres lokalt og føres så ut i
eksisterende overvannsledning til Merradalsbekken.

Figur 5 - Utsnitt av foreløpig VA-plan, Rambøll 2014

2.3

Radon i grunnen (6)
Radongass er en radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av radium (fra uran som finnes i
berggrunnen). Radongass kan fremkalle lungekreft, og utgjør en helsetrussel. Radongass
konsentreres innendørs, mengden varierer ut ifra berggrunn, løsmasser og bygninger.
Statens strålevern anbefaler tiltaksgrense på radonkonsentrasjon på 100 Bq/m3 og
maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. Generelt anbefaler Statens strålevern at alle bygg der
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mennesker har kortvarig, eller varig opphold, har så lave konsentrasjoner av radongass som
mulig. Tiltaksgrensen var tidligere på 200 Bq/m3, og kart presentert på de følgende sidene er
basert på dette.
Planområdet med omkringliggende områder er kartlagt med moderat fare for radon (NGU) (Figur
6). NGUs kart er basert på innemålinger, flybåren geofysikk, løsmasser og bergarter.
Oppløsningen i kartet er for dårlig til å bruke på enkelttomter og små områder. Allikevel er kartet
nyttig, da planområdet ligger i et stort område med moderat fare kartlagt, og det er grunn til å
tro at boliger i og rundt planområdet kan oppleve høyere konsentrasjoner av radon enn anbefalt.
Det er ikke kartlagt alunskifer (bergart som avgir mye radon) i/rundt planområdet.

Figur 6: Aktsomhetskart for radon (Kilde: NGU – radon – aktsomhet)

Statens strålevern gjennomførte i 2008/2009 kartlegging av radon i Oslo kommune (Figur 7).
Kartleggingen er basert på 5800 målinger av radon i bygninger. Undersøkelsen konkluderer med
at 9 % av boligene i Oslo har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, det samme som på
landsbasis. Det ble målt konsentrasjoner i 200 Bq/m3 i alle bydeler. I bydel Vestre Aker, der
planområdet ligger, ble det foretatt 597 målinger. Den gjennomsnittlige middelverdien var 104
Bq/m3 (over tiltaksgrense). Høyeste målte verdi var 1199 Bq/m3, dette var den høyeste målte
verdien i Oslo.
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Figur 7: Radongass i boliger i Oslo sammenliknet med landsgjennomsnittet i 2008/2009 (9 % av
boligene har på landsgjennomsnitt radonnivå over tiltaksgrense i 2008/2009, 200 Bq/m 3). Gul farge vier
områder der andelen av boliger med radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3 er under landsgjennomsnitt,
og oransje farge viser områder der andelen av boliger er over landsgjennomsnittet. (Kilde: Oslo
kommune – Helse- og velferdsetaten)
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Det er grunn til å tro at planområdet kan oppleve høyere konsentrasjoner av radon enn anbefalt
tiltaksgrense. Bygg der mennesker skal ha varig opphold (bolig- og næringsbygg) bør i forkant
og etterkant av oppføring kontrolleres for radongass. Ved påvisning av forhøyede
konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres avbøtende tiltak. Ved utbygging legges
radonduk, luftig i bygg mv. ihht. Krav slik det fremgår av teknisk forskrift (Tek 10).

2.4

Sårbar flora og fauna (11)
Det er registrert flere lokaliteter med kartlagte naturtyper rundt planområdet (Figur 8). I
Mærradalen øst for planområdet finnes flere svært viktige (verdi A) og viktige (verdi B)
naturtyper.

Figur 8: Registrerte naturtyper i nærheten av planområdet. (Kilde: Miljødirektoratet – Naturbase)

Umiddelbart øst og sør for planområdet finnes gammel barskog av utformingen gammel granskog
(naturtype F08 Direktoratet for naturforvaltning, håndbok 13). Det er registrert en rekke
rødlistede arter i Mærradalen, og skogområdet har trolig potensial for flere arter enn de som er
registrert. Det pågår planarbeid i Mærradalen for å omregulere naturområdene fra park og
friområde til spesialområde naturvernområde.
Planområdet grenser til den verdifulle naturtypen, og det er fare for påvirkning på naturverdiene.
I forslag til planbeskrivelse for Aslakveien 20-28 opplyses det om at skråningen ned fra
planområdet mot Mærradalen består av tippmasser med mye grov stein. Asfaltert område går ut
over eiendomsgrensa. Videre opplyses det om at det er dumpet avfall i skråningen. Det
planlegges gangvei i planområdets østre kant, mot naturområdet.
Det er svært viktig at gjennomføring av tiltak etter planen ikke påfører naturverdiene ytterligere
skader. Dumping av hageavfall i skråningen kan få store konsekvenser for den verdifulle
naturtypen, da det vil være fare for at hageplanter sprer seg i området. Det anbefales derfor at
det ryddes opp i skråningen, og settes opp skilt med informasjon om at dumping av søppel og
hageavfall er forbudt.
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Slik planbeskrivelsen legger opp til, bør det etableres en buffersone mot den kartlagte
naturtypen, med stedegne arter. Dette vil være med på å minske kanteffekten for naturtypen, og
eventuelle påvirkning fra planområdet.
Innenfor planområdet finnes det ikke nevneverdige naturverdier. Det kan finnes svartelistede
arter i og rundt planområdet. Dersom det oppdages svartelistede arter må disse fjernes på en
forsvarlig måte. Jordmasser som kan inneholde frø eller andre levedyktige deler må behandles
med tanke på å hindre spredning. Beplantning i planområdet bør være stedegne arter, for å
hindre spredning av arter inn i naturområdet.

2.5

Verneområder og kulturminner (12 og 13)
Det er ikke registrert automatisk fredete, vedtaksfredete eller andre vernede kulturminner i
Riksantikvarens database Askeladden i planområdet.
Vest for planområdet, i Øvre Myrhaugen og Ostadalsveien, finnes flere boliger som er oppført på
byantikvarens gule liste. Boligene i Ostadalsveien er beskrevet som kjedete boliger med
«svensketak» og kvadratisk grunnplan. Boligene i Øvre Myrhaugen er ikke beskrevet i databasen.
Byantikvaren opplyser i sin uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid at området utgjør et
helhetlig bomiljø fra etterkrigstiden.
Av arkeologiske minner er det, i nærheten av planområdet, registrert:





gravfelt, ID 142022, automatisk fredet, 400 m fra planområdet
funnsted (øks), ID 128934, status uavklart, 500 m fra planområdet
funnsted (øks), ID 129085, status uavklart, 670 m fra planområdet
funnsted (øks), ID 80749, status uavklart, 650 m fra planområdet

Byantikvaren uttaler at eiendommen har lavt potensial for bevarte automatisk fredete
kulturminner. Det blir derfor ikke stilt krav om å utføre geologiske registreringer i planområdet.

2.6

Hendelser på vei (14, 36-39)
Rambøll har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet utarbeidet trafikkanalyse for området.
Analysen konkluderer med at utbygging etter planen vil føre til en økning i antall bilturer per
døgn på ca. 311 turer. Tungtrafikk som i dag går til/fra planområdet forsvinner med
utbyggingen. Økningen i biltrafikk som følge av planen er marginal, og vil ikke være merkbar i
forhold til kapasitet på veinettet.
Trafikkmengder i ÅDT (årsdøgntrafikk) for veinettet rundt planområdet er hentet fra NVDB og
vist i Figur 9.
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Figur 9: ÅDT (årsdøgntrafikk) rundt planområdet. Årstall i parentes. (Kilde: Statens vegvesen – NVDB,
bakgrunnskart fra finn.no)

De siste 10 årene (siden 2004-01-01) er det registrert 15 trafikkulykker i området vist i Figur 10.
Alvorligste skadegrad for disse 15 ulykkene fordeler seg slik:

Drepte: 0

Meget alvorlig skadd: 2

Alvorlig skadd: 1

Lettere skadd: 12

Uskadd: 0
For de to ulykkene registrert innenfor planområdet var alvorligste skadegrad lettere skadd.
Ulykkene skjedde i 2005 og 2011. Den ene ulykken dreier seg om et enslig kjøretøy som kjørte
av veien, mens den andre ulykken involverte både fotgjenger, personbil og lastebil. I tillegg har
det skjedd en rekke ulykker knyttet til Sørkedalsveien og spesielt Røa-krysset.
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Figur 10: Trafikkulykker i og rundt planområdet (Kilde: NVDB)

Det er få gang- og sykkelforbindelser i området med unntak av i Mærradalen og forbindelse til
Ullerntoppen. Aslakveien har ensidig fortau, på vestsiden av veien. Videre har Ostadalsveien
tosidig fortau fram til Aslakveien nordlige kryss, deretter ensidig fortau ned til sørlige kryss. I
forhold til dagens situasjon vil planen trolig skape noe mer gang- og sykkeltrafikk rundt
planområdet. Trafikksikkerheten ventes ikke å bli merkbart endret som følge av tiltak etter
planen. Det er svært positivt at antall avkjørsler fra planområdet reduseres fra seks til to.
Det bør etableres tosidig fortau i Aslakveien og gateparkering langs planområdet bør fjernes.
For ytterligere informasjon om trafikk rundt planområdet vises det til Trafikkanalyse – Aslakveien
20-28.

2.7

Utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige gasser/væsker (19 og 29)
Planområdet ligger ikke i nærheten av industri eller annen virksomhet med fare for utslipp av
giftige eller eksplosjonsfarlige gasser eller væsker. Men planområdet ligger kun 250 meter fra
Gardeleiren (Huseby leir), her oppbevares våpen og ammunisjon. Leiren er hovedkvarter for
Hans Majestets Kongens Garde. Selv ved en ulykke eller annen hendelse i Huseby leir er det lite
sannsynlig at planområdet blir direkte berørt.

2.8

Høyspent (26, 34 og 35)
Høyspenningsanlegg danner elektromagnetiske felt som kan deles inn i elektriske felt og
magnetiske felt. Elektriske felt stoppes av bygningsvegger og tak, og utgjør derfor en ikke en
stor fare innendørs. Magnetiske felt, stoppes ikke i samme utstrekning av bygg, og avstand til
høyspentledningene er derfor vesentlig for å redusere feltstyrke i oppholdsrom.
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Forskning viser at eksponering for elektriske felt ved høyspentanlegg kan gi en svak økning i
antall forekomster av leukemi hos barn. Utover dette er det ikke påvist noen negative
helseeffekter ved opphold i nærheten av høyspentledninger.
I henhold til strålevernforskriften skal all eksponering holdes så lav som praktisk mulig. Det er
krav om utredning og vurdering av tiltak for nybygg og nye anlegg som berøres av magnetfelt på
over 0,4 µT (mikrotesla).
Det går høyspentledning sør for planområdet, med én mast plassert tett på plangrensen (Figur
11). Horisontal avstand til eksisterende bebyggelse er på det minste ca. 16-18 m (målt på
flyfoto). Ny bebyggelse planlegges enda tettere på høyspentledningen. Dette anbefales ikke.
Ny bebyggelse bør ligge i god avstand til eksisterende høyspentledning i sør.

Figur 11: Høyspentledninger og master utenfor planområdet. (Flyfoto fra finn.no)

Ledningen eies av Statnett. Hafslund og Statnett har på telefon opplyst at det går 300 kV
spenning i ledningen. Ledningen er i drift og går fra Bærum til Smestad. Høyspentledningens
høye spenning sammen med kort avstand til planlagt bebyggelse kan skape behov for å
gjennomføre utredninger, da styrken på elektromagnetisk felt i planområdet trolig er over 0,4 µT.
Mulig tiltak for å redusere mengden og styrken på magnetisk felt som mennesker utsettes for
kan være plassering av bygg med så stor avstand til luftledningen som mulig, plassering av rom
der det forventes mye opphold (f. eks. soverom og stue) i den delen a v bygningen som ligger
lengst vekk fra luftledningen, eller omlegging av luftlinje til kabel.
I tillegg går det høyspentledning i Mærradalen. Avstanden til planområdet er over 100 m, og det
vil trolig ikke være behov for utredninger eller tiltak for denne ledningen.
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Forurenset grunn (43)
Det er registrert forurenset grunn på planområdets nabotomt, Aslakveien 16-18, i Miljøstatus og
Oslokart (Figur 12). Det har vært gjennomført undersøkelser av forurensningen og laget
tiltaksplan med sluttrapport (2002-2003) i forbindelse med utbygging av eiendommen. Saken er
avsluttet.
I Oslokart er det registrert potensielle forurensningskilder i planområdet (Figur 12). Det dreier
seg om bilverksted, trykkeri og limfabrikk. Med tanke på dagens bruk og tidligere bruk av
planområdet, er det ikke usannsynlig at det finnes forurensede masser på stedet.

Figur 12: Registrert forurenset grunn (Kilde: Oslo kommune – Oslokart)

I henhold til forurensningsforskriften del 1 kapittel 2, stilles det krav til tiltakshaver når det er
mistanke om forurenset grunn, om å gjennomføre undersøkelser for å kartlegge omfanget og
betydningen av eventuell forurensning. Ved terrenginngrep i områder med forurenset grunn
plikter tiltakshaver å gjennomføre tiltak for å sikre at grunnen ikke lenger er forurenset og at
anleggsarbeider ikke medfører spredning av forurensning.
Det må gjennomføres grunnundersøkelser og eventuelt utarbeides tiltaksplan (jf.
forurensningsforskriften del 1, kapittel 2) slik at området blir egnet til ønsket utbyggingsformål.

2.10 Luftforurensning (46)
Den viktigste luftforurensningskilden i Norge i dag er trafikk. Tidligere var utslipp fra industri og
fyringsanlegg dominerende, men på 1980-tallet tok biler gradvis over som den viktigste
luftforurensningskilden. I byer og tettsteder utgjør nitrogenoksider og svevestøv de største
forurensningskomponentene.
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Forurensningsforskriften del 3 kapittel 7 omhandler lokal luftforurensning, med juridisk bindende
grenseverdier og målsettinger. I tillegg har Norge nasjonale mål for reduksjon av lokal
luftforurensning.
Det er ikke gjennomført utredning av luftforurensning for planområdet. Området ligger i et
boligfelt og grenser til den mindre trafikkerte Aslakveien i vest. I øst ligger naturområdet
Mærradalen. Området ligger i Oslo, og har derfor trolig noe dårligere luftkvalitet enn man finner i
mer landlige omgivelser. Det er likevel ikke grunn til å tro at det er spesielt dårlige luftforhold i
og rundt planområdet, ettersom det ikke finnes spesielt forurensende aktiviteter i nærområdet.

2.11 Støy – trafikkstøy (47)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. T1442 anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige støykilder, en
rød og en gul sone:



Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Rambøll har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet utarbeidet støyutredning for området.
Utredningen viser at støyforholdene i planområdet generelt sett er gode. Slik støysonekartene i
Figur 13 og Figur 14 viser, har de tre blokkene mot Aslakveien fasader i gul støysone.
Gjennomsnittlig lydtrykknivå er ikke spesielt høyt, men punktberegninger viser at fasadene har
høye maksimalnivåer.
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Figur 13: Støysonekart, 4 m over terreng. (Kilde: Rambøll 2014a)

Figur 14: Støysonekart, 2 m over terreng. (Kilde: Rambøll 2014a)
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I videre arbeid må luftisolerende egenskaper for fasader og glass vurderes for å sikre at
innendørs støynivåer holder krav. I de mest støyutsatte blokkene bør støyfølsomme rom, som
soverom, stue og kjøkken, plasseres vekk fra støyutsatt fasade. Balkonger nær veien vil være
støyutsatte, og skjermende tiltak som tette dekker og tette rekkverk for balkonger bør vurderes.
For ytterligere informasjon om støyforholdene i planområdet vises det til Aslakveien 20-28 –
Støyutredning.

2.12 Sabotasje/terror (48 og 49)
Tiltak etter planen synes ikke å være et potensielt sabotasje-/terrormål, da dette omfatter
boligbebyggelse. Området vil trolig ikke ha større sannsynlighet for å bli rammet av terror enn
tilsvarende boligbebyggelse i Oslo.
Huseby leir/Gardeleiren ligger omtrent 250 m øst for planområdet. Huseby leir er hovedkvarter
for Hans Majestet Kongens Garde, og alle Gardens kompanier, med unntak av ett, holder til her.
Huseby leir har 24 timers væpnet vakthold.
Huseby leir kan være et potensielt terror-/sabotasjemål. En eventuell hendelse rettet mot leiren
kan får direkte eller indirekte virkninger på planområdet.
I tillegg vil den nye Amerikanske ambassaden på Huseby ligge i underkant av 800 meter øst for
planområdet. Når ambassaden er ferdigstilt vil den være et potensielt terrormål. Det antas at den
nye Amerikanske ambassaden vil ha et høyt sikkerhetsnivå og kontinuerlig væpnet vakthold,
samt et omfattende område og adgangssikring. Det er lite trolig at terrorangrep mot ambassaden
vil få direkte konsekvenser for ny boligbebyggelse i Aslakveien 20-28.
Terrorangrep er ofte uforutsigbare, og man kan aldri utelukke muligheten for å bli direkte eller
indirekte berørt av terrorangrep eller sabotasje. Det er lite som er aktuelt å gjøre i planområdet
for å senke risikoen ved dette.

2.13 Brannsikkerhet (51-53)
Brann- og redningsetaten skriver i sin uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid, datert
2014-06-04, at det må legges til rette for rednings og slukkeinnsats i planområdet. Krav for
tilrettelegging fremgår av byggeteknisk forskrift (TEK10) § 11-7, Tilrettelegging for rednings- og
slukkemannskap. Utforming av brannkonsept og detaljert plassering av brannvannstilkobling og
trykkbehov må avklares i videre prosjektering. Brann- og redningsetaten (BRE) har utarbeidet en
veiledning for tilrettelegging for rednings og slukkemannskaper i Oslo kommune (publisert
14.8.2012). Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging for redningsog slukkemannskap. Veiledningen gir altså løsninger som i stor grad utdyper Teknisk forskrift slik
at funksjonskravene ihht. § 11-7 i TEK10 ivaretas.
Brannvannforsyning
Erfaringsmessig har brannvesenet behov for et beregnet vannforbruk på 2.500 l/min pr.
mannskapsbil. Objektets (bebyggelsen) størrelse må legges til grunn for beregningen av antall
mannskapsbiler. Det forutsettes at konkrete beregninger, og spesifisering av blant annet
trykkbehov i strålerør, akseptabelt trykktap og evt. nødvendig vanntrykk på uttak til slokkevann
spesifiseres nærmere av Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Dette håndteres mer i detalj
i prosjekteringsfasen, og etter dialog med Brann – og redningsetaten samt Vann- og
avløpsetaten som er anleggseier.
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Da planforslaget omfatter parkeringsanlegg under bakkenivå bør det legges til rette for
tilpasninger til særskilt redning og slukkeinnsats. En hendelse i form av brann eller røykutvikling
vil være spesielt krevende i parkeringsanlegg under bakkenivå.
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Fremkommelighet for rednings- og slukkemannskap
Forslag til detaljregulering omfatter formål avsatt til boligbebyggelse og muliggjør således
etablering av bygg der mennesker har varig opphold. Det er derfor viktig at det er god
tilgjengelighet for rednings- og slukkeinnsats ved en brann eller annen hendelse.
Ny bebyggelse må tilrettelegges slik at rednings- og slukkemannskap får frie angrepsveier ved en
eventuell hendelse. Dette omfatter kjørbar adkomst til bebyggelsen, og tilgjengelighet rundt ny
bebyggelse, oppstillingsplasser for høydeberedskap, og tekniske detaljer mht. kjørebredde,
stigning mv. De tekniske detaljene må avklares i samarbeid med brannvesenet, TEK 10, slik det
fremgår over.
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3.

EVALUERING AV RISIKO

3.1

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
1.

Lite sannsynlig/ingen tilfeller:

Ingen kjente tilfeller, men tilsvarende kan ha skjedd i
andre områder.

2.

Mindre sannsynlig/kjenner
tilfeller:

Ett tilfelle i løpet av en 10-års periode er registret.

3.

Sannsynlig/flere enkelttilfeller:

Årlige hendelser/ tilfeller med kortere varighet er
registrert.

4.

Meget sannsynlig/periodevis,
lengre varighet:

Månedlige hendelser/ forhold som opptrer i lengre
perioder (flere måneder).

5.

Svært sannsynlig/kontinuerlig:

Ukentlige hendelser/ forhold som er kontinuerlig til stede
i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i følgende kategorier:

3.2

1.

Ubetydelig/ufarlig:

Ingen person- eller miljøskader, men enkelte tilfeller av
misnøye.

2.

Mindre alvorlig/en viss fare:

Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for
enkeltpersoner.

3.

Betydelig/kritisk:

Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for
en gruppe personer.

4.

Alvorlig/farlig:

Behandlingskrevende person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner.

5.

Svært alvorlig/katastrofalt:

Personskade som medfører død eller varig mén, mange
skadde og/eller langvarige miljøskader.

Risikomatrise
Risikomatrisen (Tabell 1) gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og
sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten i kapittel 6.
Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med
nummerering fra 1 til 53 angir nummer i vedlagte sjekkliste. 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.
Punktene i vedlagte sjekkliste med nr. 51, 52 og 53 er ikke risikovurdert direkte. Bakgrunnen for
dette er at hendelsene er av en konstant karakter, men kan allikevel ha en indirekte betydning
for risikoen.
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Tabell 1: Risikomatrise med kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5

10

15

20

25

4. Meget
sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet
3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

4

8

12

16

20

3

6

9
4, 6, 11,
26, 34, 43

12
14

15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2

6
23, 27, 29,
35, 46, 47

8
1, 2, 28,
36, 37, 38,
39

10
49

1. Lite
sannsynlig/ingen
tilfeller

1
7, 10, 12,
15, 16, 17,
44, 50

4
8, 9, 13,
19, 20, 21,
22, 24, 25,
30, 31, 32,
33, 41, 42,
45
2

3
5, 40

4
18

5
48

Sannsynlighet:
5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

3.3

Risikoreduserende tiltak
Med utgangspunkt i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes innarbeidet i
reguleringsplan og videre planer for tiltaket:
Tabell 2: Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for
tiltaket.

Rambøll

Nr.
1 og 2

Hendelse/fare
Skred og geoteknisk
ustabilitet

Beskrivelse av tiltak
Ingen.

3 og 4

Overvann/drenering

6

Radon i grunnen

Etablering av nye vannledninger, tilkoblingspunkter
for brannvann og tilkobling til eksisterende
overvannsledning til Merradalsbekken.
Tiltak må gjennomføres i henhold til Tek 10.
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Nr.

Hendelse/fare

Beskrivelse av tiltak

11

Sårbar flora og fauna

Det bør etableres en buffersone med stedegen
vegetasjon mellom kartlagt naturtype i Mærradalen
og planområdet. Beplantning i planområdet bør være
stedegne arter.
Det bør ryddes i skråning mot Mærradalen, og settes
opp skilt om at dumping av søppel og hageavfall er
forbudt. Svartelistede arter må fjernes forsvarlig, og
jordmasser der disse har stått må ikke brukes andre
steder. Planforslaget har en egen planbestemmelse
om overgangssone mot Merradalen for å ivareta
biologisk mangfold på 1,5 meter, vi anbefaler at
denne utvides.

12 og
13

Verneområder og
kulturminner

Ingen

14, 3639
19 og
29

Hendelser på vei

Det bør etableres tosidig fortau i Aslakveien og
gateparkering langs planområdet bør fjernes.
Ingen.

26, 34
og 35

Høyspent

Utslipp av
giftige/eksplosjonsfarlige
gasser/væsker

Det må vurderes om det skal gjennomføres
utredninger på magnetfeltets styrke ved bebyggelse.
Mulig tiltak for å redusere mengden og styrken på
magnetisk felt som mennesker utsettes for kan være
plassering av bygg med så stor avstand til
luftledningen som mulig, plassering av rom der det
forventes mye opphold (f. eks. soverom og stue) i
den delen a v bygningen som ligger lengst vekk fra
luftledningen.
På grunnlag av avstanden til høyspentkabelen i sør
bør kabel i luftstrekk legges om til kabel i grunn.

43

Forurenset grunn

Det må gjennomføres grunnundersøkelser for å
avdekke om det finnes forurenset grunn, og rydde
opp i dette, dersom det er aktuelt.

46
47

Luftforurensning
Støy/trafikkstøy

Ingen
Luftisolerende egenskaper for fasader og glass må
vurderes for å sikre at innendørs støynivåer holder
krav. I de mest støyutsatte blokkene bør
støyfølsomme rom, som soverom, stue og kjøkken,
plasseres vekk fra støyutsatt fasade. Balkonger nær
veien bør ha tette dekker og tette rekkverk for
balkonger.

48 og
49

Sabotasje/terror

Ingen.

51-53

Brannsikkerhet

Videre prosjektering gjennomføres ihht. TEK10, § 117 og i utarbeidelsen av fremtidig brannkonsept.
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Evaluering
Tabell 3 viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller
farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i kapittel 3.3.
Tabellen baserer seg på følgende skala:
Økt risiko
Uendret risiko
Redusert risiko

Tabell 3: Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget

3.5

Nr.
1 og 2

Hendelse/fare
Skred og geoteknisk ustabilitet

Endring i risiko
Uendret risiko

3 og 4
6

Overvann/drenering
Radon i grunnen

Uendret risiko
Redusert risiko

11
12 og 13

Sårbar flora og fauna
Verneområder og kulturminner

Uendret risiko
Uendret risiko

14, 36-39
19 og 29

Hendelser på vei
Utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige gasser/væsker

Redusert risiko
Uendret risiko

26, 34 og 35
43

Høyspent
Forurenset grunn

Uendret risiko
Redusert risiko

46
47

Luftforurensning
Støy/trafikkstøy

Uendret risiko
Uendret risiko

48 og 49
51-53

Sabotasje/terror
Brannsikkerhet

Uendret risiko
Uendret risiko

Forslag til reguleringsbestemmelser
For videre oppfølging og på bakgrunn av det identifiserte risikobildet er det behov for å
implementere tiltak gjennom reguleringsbestemmelser på følgende områder:




Rambøll

Forurensning i grunn
Bestemmelser som sikrer gjennomføring av tiltak for beskyttelse av naturmangfoldet i
Mærradalen.
Rekkefølgekrav til omlegging av høyspentkabel i grunn.
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KONKLUSJON
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 13 aktuelle hendelser og faremomenter som har
betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av detaljreguleringen.
Hendelsene er som følger:














Skred og geoteknisk ustabilitet (1 og 2)
Overvann/drenering (3 og 4)
Radon i grunnen (6)
Sårbar flora og fauna (11)
Verneområder og kulturminner (12 og 13)
Hendelser på vei (14, 36-39)
Utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige gasser/væsker (19 og 29)
Høyspent (26, 34 og 35)
Forurenset grunn (43)
Luftforurensning (46)
Støy – trafikkstøy (47)
Sabotasje/terror (48 og 49)
Brannsikkerhet (51-53)

Det er forslått gjennomføring av avbøtende tiltak for 8 av hendelsene. Som det fremgår av
kapittel 3 vil gjennomføring av planen gi noe redusert risiko i planområdet, gitt at de foreslåtte
tiltakene gjennomføres.
Det er gitt forslag til hvilke områder planforslaget må utarbeide reguleringsbestemmelser som
bør inkluderes i reguleringsplanen (kapittel 3.6).
Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot høyspentledning og elektromagnetisk felt rundt denne
og anbefales at høyspentledning forbi bebyggelsen sør i planområdet legges i bakken.
Planområdet ligger i forlengelsen av eksisterende boliger i Ostadalsveien på Røa og vil
transformere eksisterende næringsbebyggelse til boliger. Området er således velegnet til
boligfortetting og de største risikoene knytter seg til naturverdier, høyspent og forurensning i
grunn.
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KILDER
Artsdatabanken – Artskart
Rødlistearter
Svartelistede arter
http://artskart.artsdatabanken.no
Finn
Kart
Flyfoto
www.finn.no/kart
FOR-2004-06-01-931
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
FOR-2010-03-26-489
Byggteknisk forskrift (TEK 10)
FOR-2010-10-29-1380
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
Google
Kart
Satellittfoto
www.maps.google.com
Kartverket
www.norgeskart.no
Miljødirektoratet (2014), Veileder til retningslinje for behandling av støy I arealplanlegging (T1442/2012)
Miljødirektoratet – Miljøstatus
www.miljostatus.no/Tema/Luftforurensning/Lokal-luftforurensning
Miljødirektoratet – Miljøstatus kart
Forurenset grunn
www.miljostatus.no
Miljødirektoratet - Naturbase
Utvalgte naturtyper
Naturtyper
Prioriterte arter
Arter
www.naturbase.no
NGU
Skrehendelser – skredtype
Skredhendelser – konsekvens
Snøskred – aktsomhet
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Steinskred – aktsomhet
Kvikkleire – faresoner
Kvikkleire – risikokart
Marin grense
Løsmassegeologi
Løsmasser – infiltrasjonsevne
Radon – aktsomhet
Radon - alunskifer
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
Norsk institutt for luftforskning
http://www.nilu.no/Forskning/Luftkvalitet/tabid/100/language/nb-NO/Default.aspx
www.luftkvalitet.info
NVE Atlas
ELVIS elvenett
Vannkraft
Magasin
Dam
Kraftanlegg
http://atlas.nve.no
Oslo kommune – Helse- og velferdsetaten (2009), Kartlegging av radon i Oslo kommune
2008/2009
Oslo kommune – Oslokart
Forurensede områder
Potensielle forurensningskilder
Fredete kulturminner
Natur og miljø
Parker/friområder
http://webhotel2.gisline.no/oslokart/
Rambøll (2014a), Aslakveien 20-28 – Støyutredning
Rambøll (2014b), Trafikkanalyse – Aslakveien 20-28
Riksantikvaren
http://askeladden.ra.no
Statens strålevern, Bebyggelse nær høyspent – informasjon til kommuner og utbygger
Statens strålevern, Bolig nær høyspentanlegg
Statens vegvesen – NVDB (Nasjonal vegdatabank)
Trafikkulykker
ÅDT (årsdøgntrafikk)
https://www.vegvesen.no/vegkart/
Statnett
http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/
http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/Statnettsinstrukser-for-arbeid-pa-eller-ved-elektriske-anlegg/
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SJEKKLISTE
Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for
identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som
aktuell, er hendelsen nærmere analysert i kapittel 2. Hendelser som ikke anses som aktuelle er
ikke videre utredet.
Nr.

Hendelse/
situasjon
Naturgitte forhold
Er området utsatt
for snø- eller
steinskred?

Aktuelt

Sannsynlig

Konsekvens

Risiko

Kommentar

Ja

Alvorlig/
farlig

8

Se vurdering i kapittel
2.

Er det fare for
utglidning (er
området geoteknisk
ustabilt)?
Er området utsatt
for overvannsproblematikk
Vil drenering av
området føre til
oversvømmelse i
nedenforliggende
områder?
Er området utsatt
for flom i
elv/bekk/lukket
bekk?

Ja

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller
Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Alvorlig/
farlig

8

Se vurdering i kapittel
2.

6

7

1

2

3
4

5

Ja

Se vurdering i kapittel
2.

Ja

Sannsling/
flere
enkelttilfell
er

Betydelig/
kritisk

9

Se vurdering i kapittel
2.

Nei

Lite
sannsynlig/
ingen
tilfeller

Betydelig/
kritisk

3

Er det radon i
grunnen?

Ja

Betydelig/
kritisk

9

Skader ved
forventet
havnivåstigning/
springflo?

Nei

Sannsynlig/
flere
enkelttilfell
er
Lite
sannsynlig/
ingen
tilfeller

Nærmeste bekk er
Mærradalsbekken
som ligger betydelig
lavere i terrenget enn
planområdet.
Se vurdering i kapittel
2.

Ubetydelig

1

Planområdet ligger
ca. 150 moh., og vil
ikke bli påvirket av en
eventuell
havnivåstigning.

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller
Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller
Lite
sannsynlig/
ingen
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

Planområdet er ikke
spesielt vindutsatt

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

Planområdet er ikke
spesielt nedbørutsatt

Ubetydelig

1

Planområdet ligger
ca. 150 moh., og vil
ikke bli påvirket av en
eventuell
havnivåstigning.

Værforhold

Rambøll

8

Er området spesielt
vindutsatt?

Nei

9

Er området spesielt
nedbørutsatt?

Nei

10

Vil klimaendringer
medføre økt
havstigning?

Nei
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Natur og kulturområder
11

12

13

14

15

16

Sårbar flora og
fauna, herunder
rødlistearter?

Ja

Se vurdering i kapittel
Sannsynlig/ Betydelig/
9
2.
flere
kritisk
enkelttilfell
er
Se vurdering i kapittel
Verneområder,
Ja
Lite
Ubetydelig
1
2.
herunder
sannsynlig/
kulturlandskap eller
ingen
bymiljø?
tilfeller
Se vurdering i kapittel
Kulturminner
Ja
Mindre
Mindre
4
2.
(automatisk
sannsynlig/ alvorlig/ en
fredete) eller
kjenner
viss fare
verneverdige bygg?
tilfeller
Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?
Se vurdering i kapittel
Hendelser på vei?
Ja
Sannsynlig/ Alvorlig/
12
2.
flere
farlig
enkelttilfell
er
Det går ikke jernbane
Hendelser på
Nei
Lite
Ubetydelig
1
i nærheten av
jernbane?
sannsynlig/
planområdet.
ingen
tilfeller
Nærmeste THendelser på metro
Nei
Lite
Ubetydelig
1
banelinje går omtrent
(T-bane)?
sannsynlig/
750 m fra
ingen
planområdet. En
tilfeller

Lite
sannsynlig/
ingen
tilfeller
Lite
sannsynlig/
ingen
tilfeller

Ubetydelig

1

Alvorlig/
farlig

4

hendelse på T-banen
vil trolig ikke påvirke
planområdet i
nevneverdig grad.
Det går ikke trikk i
nærheten av
planområdet.

17

Hendelser på trikk
(sporvogn)?

Nei

18

Hendelser i luften
(flyaktivitet)?

Nei

19

Infrastruktur/ industri, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?
Det ligger ikke
Utslipp av giftige
Nei
Mindre
Mindre
4
virksomhet i
gasser/væsker?
sannsynlig/ alvorlig/ en
nærheten som skaper
kjenner
viss fare
fare for utslipp av
tilfeller

20

Akuttutslipp til
sjø/vassdrag?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

21

Akuttutslipp til
grunn?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

Planområde har ikke
større risiko for å bli
utsatt for en hendelse
i lufta enn andre
tilsvarende områder i
Oslo.

farlige stoffer.
Akuttutslipp til
sjø/vassdrag vil trolig
ikke utgjøre en risiko
for planområdet, med
unntak av
forurensning av
drikkevannet.
Det ligger ikke
virksomhet i
nærheten som skaper
fare for utslipp av
farlige stoffer.
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22

Avrenning fra
fyllplasser?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

23

Ulykker fra industri
med
storulykkepotensiale
?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Betydelig/
kritisk

6

24

Støv/støy/lukt fra
industri?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

25

Kilder for uønsket
stråling?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

4

26

Elektromagnetiske
felt ved
høyspentledninger?

Ja

Betydelig/
kritisk

9

27

Ulykker med farlig
gods
(brennbar/farlig
veske el.
gass/eksplosiver
mv.)

Nei

Sannsynlig/
flere
enkelttilfell
er
Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Betydelig/
kritisk

6

28

Er det bebyggelse
med spesielt stor
fare for
brannspredning?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Alvorlig/
farlig

8

29

Utslipp av
eksplosjonsfarlige/
brennbare
gasser/væsker?

Nei

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Betydelig/
kritisk

6

30

31

32

33
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Konsulent bekjent
finnes det ikke
fyllplasser eller
tidligere fyllplasser i
nærheten av
planområdet.
Konsulent bekjent
ligger det ikke
industri med
storulykkepotensial i
nærheten av
planområdet.
Konsulent bekjent
ligger det ikke
industri med utslipp
av støy/støv/lukt i
nærheten av
planområdet.
Konsulent bekjent
finnes det ikke kilder
til uønsket stråling i
nærheten av
planområdet.
Se vurdering i kapittel
2.

Aslakveien er lite
trafikkert, og det
ligger stort sett
boligområder rundt
planområdet. Det
kjøres trolig lite
trafikk med farlig
gods i nærheten av
planområdet, og
sannsynligheten for
ulykker er derfor lav.
Det ligger ikke tett
trehusbebyggelse i
nærheten av
planområdet.
Brannspredning vil
alltid være en fare.
Det ligger ikke
virksomhet i
nærheten som skaper
fare for utslipp av
farlige stoffer.

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?:
Bortfall av tjenester
-Elektrisitet
Nei
Mindre
Mindre
4
vil ikke medføre
(kraftlinjer)?
sannsynlig/ alvorlig/ en
spesielle ulemper for
kjenner
viss fare
området.
tilfeller
Bortfall av tjenester
-Teletjenester?
Mindre
Mindre
4
Nei
vil ikke medføre
sannsynlig/ alvorlig/ en
spesielle ulemper for
kjenner
viss fare
området.
tilfeller
Bortfall av tjenester
-Vannforsyning?
Mindre
Mindre
4
Nei
vil ikke medføre
sannsynlig/ alvorlig/ en
spesielle ulemper for
kjenner
viss fare
området.
tilfeller
Bortfall av tjenester
-Renovasjon/
Mindre
Mindre
4
Nei
vil ikke medføre
spillvann?
sannsynlig/ alvorlig/ en
spesielle ulemper for
kjenner
viss fare
området.
tilfeller
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42

43

44
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
Se vurdering i kapittel
Påvirkes området av Ja
Sannsynlig/ Betydelig/
9
2.
magnetisk felt fra
flere
kritisk
el. linjer?
enkelttilfell
er
Se vurdering i kapittel
Er det spesiell
Ja
Mindre
Betydelig/
6
2.
klatrefare i
sannsynlig/ kritisk
forbindelse med
kjenner
master?
tilfeller
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende
og kjørende innenfor området?:
Se vurdering i kapittel
- til
Ja
Mindre
Alvorlig/
8
2.
skole/barnehage?
sannsynlig/ farlig
kjenner
tilfeller
Se vurdering i kapittel
- til
Ja
Mindre
Alvorlig/
8
2.
nærmiljøanlegg?
sannsynlig/ farlig
(idrett etc.)
kjenner
tilfeller
Se vurdering i kapittel
- til forretning etc.?
Ja
Mindre
Alvorlig/
8
2.
sannsynlig/ farlig
kjenner
tilfeller
Se vurdering i kapittel
- til busstopp?
Ja
Mindre
Alvorlig/
8
2.
sannsynlig/ farlig
kjenner
tilfeller
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
Området er ikke
Gruver: åpne
Nei
Lite
Betydelig/
3
påvirket/forurenset
sjakter, steintipper
sannsynlig/ kritisk
av tidligere
etc.
ingen
gruvevirksomhet.
tilfeller
Konsulent bekjent
Militære anlegg:
Nei
Mindre
Mindre
4
finnes det ikke
fjellanlegg,
sannsynlig/ alvorlig/ en
militære anlegg e.l.
piggtrådsperringer
kjenner
viss fare
på planområdet.
tilfeller
Konsulent bekjent har
Industrivirksomhet,
Nei
Mindre
Mindre
4
området ikke tidligere
herunder
sannsynlig/ alvorlig/ en
vært avfallsdeponi.
avfallsdeponering?
kjenner
viss fare
tilfeller
Se vurdering i kapittel
Forurenset grunn?
Ja
Sannsynlig/ Betydelig/
9
2.
flere
kritisk
enkelttilfell
er
Omgivelser
Det finnes ikke
Er det regulerte
Lites
Ubetydelig
1
Nei
regulerte
vannmagasiner i
sannsynlig/
vannmagasin i
nærheten, med
ingen
nærheten av
spesiell fare for
tilfeller
planområdet.
usikker is?
Planområdet er noe
Finnes det naturlige
Mindre
Mindre
4
Nei
kuppert, og grenser
terrengformasjoner
sannsynlig/ alvorlig/ en
til skråning mot
som utgjør spesiell
kjenner
viss fare
Mærradalen. Utover
fare (stup etc.)?
tilfeller

Luftforurensning

Ja

Mindre
sannsynlig/
kjenner
tilfeller

Betydelig/
kritisk

6

dette finnes det ikke
spesielt farlige
terrengformasjoner.
Se vurdering i kapittel
2.
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47

48

49

50

51

52

53
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Støy - trafikkstøy

Ja

Mindre
Betydelig/
sannsynlig/ kritisk
kjenner
tilfeller
Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger:
Er tiltaket i seg selv
Ja
Lite
Svært
et sabotasjesannsynlig/ alvorlig/
/terrormål?
kjenner
katastrofal
tilfeller
t
Finnes det
Ja
Mindre
Svært
potensielle
sannsynlig/ alvorlig/
sabotasjekjenner til
katastrofal
/terrormål i
feller
t
nærheten?
Omfatter
Nei
Lite
Ubetydelig
planområdet
sannsynlig/
spesielt farlige
ingen
anlegg?
tilfeller
Har området
Ja
utilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?
Har området to
Ja
adkomstveier for
rednings- og
slukkemannskap?
Vil planforslaget
Ja
medføre redusert
fremkommelighet
for rednings- og
slukkemannskap for
tilliggende
bebyggelse?

6

Se vurdering i kapittel
2.

5

Se vurdering i kapittel
2.

10

Se vurdering i kapittel
2.

1

Det finnes ikke
spesielt farlige anlegg
innenfor
planområdet.

-

Se vurdering i kapittel
2.

-

Se vurdering i kapittel
2.

-

Se vurdering i kapittel
2.

