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1. BAKGRUNN 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-
analysen skal ivareta dette kravet.  

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

2. METODE 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1. 
Analysen er basert på foreliggende skisse til kommunedelplan og tilhørende illustrasjoner. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» 
og kun unntaksvis kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig). 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år). 

 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 
100 år. 

 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser er: 
 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan 
føre til skade dersom 
reservesystem ikke 
fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av 
drift over lengre tid; 
alvorlig skade på 
eiendom 

 
1 Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (rev.2011). 
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4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller 
varig mén; mange 
skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig 
ut av drift; 
uopprettelig skade på 
eiendom 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 
Tabell 1 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

  12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig. 

 Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig. 

 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. 

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Analysen er gjennomført på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen 
og kilder som er angitt i kap.5.  

Det ble avholdt ROS-seminar 13.11.2017 hvor dette dokumentet med aktuelle funn ble 
gjennomgått med kommunens fagetater. 
 

3. RISIKOSITUASJON OG TILTAK KOMMUNEDELPLAN ÅRNES 

I dette kapitlet er det gjort en systematisk gjennomgang av uønskete hendelser, risiko og 
tiltak knyttet til kommunedelplan for Årnes. 

Enkelte temaer er utdypet i planforslaget. 

 

 

 

 



Kommunedelplan for Årnes

Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan Årnes 5 

 

 

 

 

3.1. Analyseskjema 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.  
 

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt
? 

Sanns
. 

Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Steinskred; 
steinsprang 

Nei     

2. Snø-/isskred Nei     

3. Løsmasseskred 
(kvikkleireras/ 
utglidning) 

Ja 2 4   

Se  kapittel 4.1 

4. Sørpeskred Nei     

5. Elveflom Ja  2 4  Se kapittel 4.1 

6. Tidevannsflom; 
stormflo 

Nei     

7. Klimaendring        
(nedbør; økt flomfare) Ja 2 4    

Se kapittel 4.1 

8. Radongass Ja 2 1  Moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon 
ifølge www.miljøstatus.no. 

Krav i teknisk forskrift (TEK) 
må dokumenteres i 
byggesak. 

9. Vindutsatt Nei     

10. Nedbørutsatt Ja 2 4  Se kapittel 4.1 

11. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare  

Nei     

12. Annen naturrisiko  Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

13. Vei, bru, knutepunkt Ja    Det er utarbeidet en egen 

http://www.milj%C3%B8status.no/
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trafikkutredning i 
forbindelse med 
kommunedelplanarbeidet. 

14. Havn, kaianlegg, 
farleder 

Nei    Båthavn/marina 

15. Sykehus/-hjem, andre 
institusjoner 

Nei     

16. Brann/politi/ambulanse
/ sivilforsvar 
(utrykningstid mm) 

Nei    Dagens situasjon 
Manglende stigebilkapasitet 
for å håndtere høyder det 
legges opp til i 
kommunedelplan. 
 
Fremtidig situasjon 
Kapasitet må sikres i 
forbindelse med fremtidig 
utvikling. 

17. Kraftforsyning  Nei     

18.  Vannforsyning og 
avløpsnett 

Ja 4 3   

Se kapittel 4.2 

19.  Forsvarsområde Nei     

20. Tilfluktsrom Nei     

21. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

22. Kilder til akutt 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei     

23. Tiltak i planområdet 
som medfører fare for 
akutt forurensning 

Nei     

24. Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

 

Nei    Dagens situasjon 
Uidentifisert forurensing fra 
deponi langs Drogga. 

 
Risikoreduserende tiltak 
Nes kommune må kartlegge 
forurensningskilde. 

25. Tiltak i planområdet 
som medfører fare for 
forurensning til grunn 
eller sjø/vassdrag 

Ja 4 3   
 
 
Se kapittel 4.3 

26. Forurenset grunn  Ja 4 2  Se kapittel 4.3 

27. Kilder til støybelastning 
i/ved planområdet (inkl. 
trafikk) 

Ja  

 

   Det stilles krav til 
støyutredning i påfølgende 
reguleringsplaner. 
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28. Planen/tiltaket 
medfører økt 
støybelastning 

    Det stilles krav til 
støyutredning i påfølgende 
reguleringsplaner. 

29. Skog-/lyngbrann Nei     

30. Dambrudd Nei    Dagens situasjon                              
Flere dammagasiner 
oppstrøms planområdet. 

 
Risikoreduserende tiltak 
Det er utført 
dambruddsberegninger for 
Svanfoss. Det forutsettes at 
det er utarbeidet gode 
varslingsrutiner.  

31. Regulerte 
vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker 
is, endringer i 
vannstand mm 

Nei    Glomma er regulert, ingen 
endringer som følge av 
planen. 

32. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Nei     

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver 
osv) 

Nei     

34. Område for 
avfallsbehandling 

Nei     

35. Oljekatastrofeområde Nei     
36. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk 
stråling) 

Ja 4 3   
Se kapittel 4.3 

37. Ulykke med farlig gods 
til/fra eller ved 
planområdet 

     

38. Ulykke i av-/påkjørsler       

39. Ulykke med 
gående/syklende  

     

40. Andre ulykkespunkter 
langs veg. 

     

41. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei    Ingen kjent informasjon om at 
anlegget blir et viktig 
sabotasje/terrormål. 

42. Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten?  

Nei     
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43. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av områder 
med sårbart plante- 
eller dyreliv, herunder 
verneområder 

Ja 

 

2 3  Naturmangfold er kartlagt for 
deler av planområdet. 
Kartlegging av naturmangfold 
er et krav etter 
naturmangfoldloven ved 
regulering.  
 
 
 
 

44. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av 
vassdragsområder 

Ja 

 

3 3   
 
Se kapittel 4.3 

45. Utilsiktet inngrep i 
automatisk fredete 
kulturminner / verdifulle 
kulturmiljø 

Nei 

 

   Hensynsoner sikres i 
plankartet med tilhørende 
retningslinjer i samsvar med 
KDP for kulturminner og 
innspill til planoppstart fra 
Akershus fylkeskommune.  

46. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av andre 
verdifulle områder 
(spesifiser)  

Nei     

47. Annen 
virksomhetsrisiko 

Nei     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

48. Grunnforhold/ 
geoteknikk 

Ja 3 4  Se kapittel 4.4 

49. Ulykke i forbindelse 
med anleggstransport 

Ja 1 3  Økt trafikk med tunge 
kjøretøy i nærområdet i 
forbindelse med 
anleggsarbeid. 

50.  Ulykke i forbindelse 
med byggegrop 

Ja 1 3  Anleggsplassen må sikres 
mot at uvedkommende kan 
komme til skade f.eks. ved 
fall jf § 28-2 i plan- og 
bygningsloven.  

51. Ulykke i forbindelse 
med riving. 

Nei     



Kommunedelplan for Årnes

Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan Årnes 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SAMMENSTILLING  

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1.  
 

Tabell 3 Endelig risikovurdering: 

Konsekvens: 

Sannsynlighe
t: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4.Svært alvorlig 
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4.Svært 
sannsynlig 

 
Forurenset grunn (26) Vannforsyning og 

avløpsnett (18) 

Tiltak i planområdet som 
medfører fare for 
forurensning til grunn eller 
sjø/vassdrag (25) 
 
Høyspentlinje 
(elektromagnetisk stråling 
(36) 

 

3. Sannsynlig  Utilsiktet inngrep i 
eller påvirkning av 
områder med sårbart 
plante- eller dyreliv, 
herunder 
verneområder (43) 

 

Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av 
vassdragsområder (44) 

Grunnforhold/ geoteknikk 
(48) 

2. Mindre 
sannsynlig 

Radon (8) 
  

Løsmasseskred                 
(kvikkleireras/ utglidning) 
(3) 

Elveflom (5) 

Klimaendring (7) 

Nedbørutsatt (10) 

1.Lite 
sannsynlig 

 
Ulykke i forbindelse 
med anleggstransport 
(49) 
 

Ulykke i forbindelse 
med byggegrop (50) 

 
 

 

 

Det er registrert fire hendelser i rød sone og seks hendelser i oransje sone som er vurdert i 
utformingen av planforslaget. Ved å gjennomføre tiltak beskrevet i planforslaget vil risikoen 
reduseres til akseptabelt nivå (gul sone). 

Forslag til risikoreduserende tiltak som fremkommer i ROS-analysen er innarbeidet i 
planforslaget gjennom arealløsninger og planbestemmelser. Risikosituasjon som krever tiltak 
oppsummeres i etterfølgende kapitler.  

 

 

 

4.1. Naturrisiko 

Hendelse 3 Løsmasseskred (kvikkleireras / utglidning) 
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Figur 4-1 Kvikkleireskred – moderat faregrad (NVE 08.11.2017). 
 

Hendelse 5 Elveflom 

Dagens situasjon 
Ifølge NVE (12.11.2017) er det et større område med moderat fare for kvikkleireskred øst i 
planområdet, og et område med lav faregrad nord i planområdet. På ROS seminaret med Nes 
kommune 13.11.2017 ble det opplyst at det også er lokalisert lommer med kvikkleire utenfor de 
avgrensende fareområdene. 
 
Konsekvens/sårbarhet 
Fare for kvikkleireskred kombinert med en svært utfordrende flom/overvannsituasjon krever særskilt 
aktsomhet i påfølgende reguleringsplanprosesser og ved tiltak i planområdet. 
 
Et større kvikkleireskred vil påvirke både liv og helse, stabilitet (kritisk infrastruktur, kritiske 
samfunnsfunksjoner) og eiendom (materielle verdier). 
 
Betydning for videre arbeid  
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser  
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Figur 4-2 Flom aktsomhetsområde (SWECO 2017).  
 

Flom & leirskred 

Dagens situasjon 
Området er ifølge NVE flomutsatt fra Glomma og sidevassdrag. Rapporten Utredning av 
overvann Årnes (Sweco 2017) viser en svært utfordrende overvannssituasjon med blant 
annet flom i flere sidevassdrag og sentrumsområdet. 
 
Konsekvens/sårbarhet 
Fare for flom, og spesielt i kombinasjon med kvikkleire krever særskilt aktsomhet i påfølgende 
reguleringsplanprosesser og tiltak i planområdet. 
 
Flom vil kunne påvirke både liv og helse, stabilitet (kritisk infrastruktur, kritiske 
samfunnsfunksjoner) og 
eiendom (materielle verdier). 
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens kart og bestemmelser  
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Under vises aktsomhetsområde flom og kvikkleire. En samvirkning flom/grunnforhold gir økt 
risiko. 

 
Figur 4-3 Flom og skred aktsomhetsområde (NVE 08.11.2017 og SWECO 2017). 
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Hendelse 7 & 10. Klimaendring, økte nedbørsmengder  

 

4.2. Teknisk og sosial infrastruktur 

Hendelse 18 Vannforsyning og avløpsnett 

Dagens situasjon 
Planområdet har i dag ingen overordnet overvannshåndtering og vil ved større nedbørsmengder ha 
problemer med håndtering av overvannet. Ifølge Miljøstatus (12.11.2017) er området kategorisert til 
å ha middels sårbarhet for klimaendring ifølge temakart på www.miljøstatus.no. 
Området er flomutsatt ved nedbørshendelser, og det er utfordringer mht. håndtering av overvann og 
begrenset kapasitet på overvannsnett. 

Utbygging medfører en økt andel harde flater. Økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer 
kan medføre overbelastning av vann- og avløpsnett, erosjon og vanskelig håndterbare 
snømengder. Utfordringene vil være spesielt store i perioder med tele hvor jordsmonn og 
vegetasjon ikke kan ta opp vann. 

Konsekvens/sårbarhet 
Klimaendringer med økte nedbørsmengder vil påvirke både liv og helse, stabilitet (kritisk 
infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner) og eiendom (materielle verdier). 
 

Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser, herunder krav til påslipp på kommunalt nett. Kapasitet 
og muligheter for påslipp skal avklares i forbindelse med reguleringsplan. 

Tiltak som skal sikre overvannshåndtering iht. tre trinns strategien er innarbeidet i planforslaget 
gjennom hensynssone flom og planbestemmelser (2.4.2 og 2.9.2) 
 
Viktige tiltak 
 
 Etablering av robust blågrønn infrastruktur 
 Håndtering av overvann i magasiner 
 Sikre flomveier 
 Flomsikre byggehøyder 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det dokumenteres hvordan vannet er tenkt ledet 
gjennom området og videre til vassdrag eller annen resipient. 

Dagens situasjon 
Klimaendringer og økt andel harde flater kan skape store utfordringer med et overvannsnett med 
svært begrenset kapasitet.   

Konsekvens/sårbarhet 
Manglende utbedring av overvannsnettet kan medføre flom og mulig kvikkleireskred som vil påvirke 
både liv og helse, stabilitet (kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner) og eiendom 
(materielle verdier). 
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser, herunder krav til påslipp på kommunalt nett.  

http://www.milj%C3%B8status.no/
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4.3. Virksomhetsrisiko 

Hendelse 25 Tiltak i planområdet som medfører fare for 
forurensning til grunn eller sjø/vassdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens situasjon 
Stort behov for utbedring av sidevassdrag for å redusere flomfare. Tiltak vil være 
nødvendig for å utbedre den svært utfordrende overvannssituasjonen i området.  
 
Konsekvens/sårbarhet 
Tiltak nær Glomma og sidevassdrag vil påvirke vannmiljø.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser.  
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Hendelse 26 Forurenset grunn  

 
Figur 4-4 Området kan brukes med restriksjoner. Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk 
(Miljøstatus 08.11.2017). 
 

 

 

 

Dagens situasjon 
Ifølge Miljødirektoratet (2017) er det fire lokasjoner med grunnforurensing innenfor planområdet. 
 
Konsekvens/sårbarhet 
Grunnforurensing kan påvirke både liv og helse, og eiendom (materielle verdier) i form av 
egnethet, eller store kostnader til opprydding. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser. Kartlegging utføres i forbindelse med reguleringsplan. 
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Hendelse 36 Høyspentledninger 

 
Figur 4-5 Høyspentledninger i planområdet 
 

Dagens situasjon 
Høyspentledning i dagen sentralt i planområdet. 
 
Konsekvens/sårbarhet 
Dersom ikke høyspentlinje graves ned i forbindelse med utvikling av rom for varig opphold kan liv 
og helse påvirkes negativt. 
 
Risikoreduserende tiltak 
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Hendelse 43 Utilsiktet inngrep i eller påvirkning av områder med 
sårbart plante- eller dyreliv, herunder verneområder 

 
Figur 4-6 Naturtyper og registrert verdifullt naturmangfold. 
 

I forbindelse med utvikling av området er det avgjørende at høyspentledningen legges i bakken i 
områder avsatt til varig opphold. 
Sikret i kommunedelplanens kart og bestemmelser. 
 

Dagens situasjon 
 Sannsynlighet for funn av verdifullt artsmangfold innenfor planområdet.  
 
Konsekvens/sårbarhet 
Behov for kartlegging og dokumentasjon av naturmangfold ved reguleringsplaner og tiltak.  
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Hendelse 44 Utilsiktet inngrep i eller påvirkning av 
vassdragsområder 

 

4.4. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Hendelse 48. Grunnforhold/geoteknikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser. Krav til utredning stilles i forbindelse med regulering. 

Dagens situasjon 
Området har trange og smale ravinedaler som gjør at du lett kan få endringer i strømningsforhold, 
sidekanter og vannmiljø. Bekker er lagt i rør innenfor planområdet. 

Konsekvens/sårbarhet  
Utbygging kan berøre vassdrag. Det er derfor stor sannsynlighet for utilsiktet påvirkning. 
Inngrep i vassdragsområder kan gi stor negativ konsekvens for naturmangfoldet.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser. Krav til utredning stilles i forbindelse med regulering. 

Dagens situasjon 
Det er kjent at det er grunnforhold som krever spesielle tiltak 

Konsekvens/sårbarhet 
Et større kvikkleireskred vil påvirke både liv og helse, stabilitet (kritisk infrastruktur, kritiske 
samfunnsfunksjoner) og eiendom (materielle verdier). 
 
Risikoreduserende tiltak 
Sikret i kommunedelplanens bestemmelser. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan skal 
det foreligge rapport over geotekniske forhold (områdestabilitet og lokalstabilitet)  og nødvendige 
tiltak. 



Kommunedelplan for Årnes

Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan Årnes 20 

 

 

5. KUNNSKAPSKILDER 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. (2017). Risiko, sårbarhet og beredskap. 
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/  

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. (2017). Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/ 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (2017, 11 08. ).Kart  http://kart.dsb.no/ 

Kartverket (2017, 11 08). Åpne WMS tjenester. http://status.kartverket.no/tjenester/openwms.py 

Miljøstatus (2017, 11 08). http://www.miljostatus.no/kart/ 

Norges vassdrags- og energidirektorat (2000). Dambruddsbølgeberegning 
for Svanfossdam i Vorma. 
http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2000/oppdragsrapport2000_04.pdf 
 
Statens vegvesen (2017, 11 08). Vegkart 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@30443
3,6670406,13/vegobjekt:83465628:58b02c:570 

6. VEDLEGG 

1. Utredning av overvannssituasjonen i Årnes (SWECO 2017) 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
http://kart.dsb.no/
http://status.kartverket.no/tjenester/openwms.py
http://www.miljostatus.no/kart/
http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/2000/oppdragsrapport2000_04.pdf
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@304433,6670406,13/vegobjekt:83465628:58b02c:570
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@304433,6670406,13/vegobjekt:83465628:58b02c:570

