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Sammendrag 

Med utgangspunkt i forslag til detaljreguleringsplan for Nes strandhager er det gjennomført en risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-
analyser ved all planlegging (jf. §4-3). 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat 
sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de 
temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Brann/eksplosjonsfare ved marina 
• Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning  
• Transport farlig gods  

Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak:  

• Planområdet må sikres for 200-årsflom gjennom utfylling/kantsikring eller bygge strukturer 
som tåler en 200-årsflom. 

• Det må etableres gode og lokale løsninger for håndtering av overvann. 
• Det forutsettes at krav i TEK 10 vedrørende tetting og ventilering mot radon følges. 
• Ved etablering av marina skal gjeldende lover og forskrifter følges til enhver tid, samt at det 

må sikres at alle ledninger og tanker er tette for å minimere brannfare. Det bør innføres et 
totalt bål- og grillforbud i nærheten av bensintank/pumper, samt at slokkemiddel alltid er 
tilgjengelig. 

• Ved etablering av marina skal gjeldende lover og forskrifter følges til enhver tid, og marinaen 
må sikres for en 200-årsflom for å hindre forurensning til Glomma. 

• I anleggsperioden må entreprenør ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå 
hendelser som kan gi utslipp. 

• Eksisterende VA-anlegg og ledningsnett må kartlegges og hensynstas. 
• Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under anleggsarbeidet. 
• Utbyggingen må ikke komme i konflikt med kulturminnet registrert i området (hulvegen).  
• Redningsstasjoner skal etableres ved strandkant, samt at det settes opp leidere med jevne 

mellomrom langs hele bryggen. 
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I nnledning

Bakgrunn

Plan - og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko - og sårbarhetsanalyser (ROS - analyser)
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten
påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse.
Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold so m følge av planlagt utbygging. Område
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avver ge skade og tap."

Byggteknisk forskrift (TEK 10) gir sikkerhetskrav med tanke på naturfare (TEK 10 § 7 - 1 til § 7 - 4), og
det er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende
sikk erhet mot fremtidige natur farer . Videre stiller NVEs retningslinjer 2 - 2011 «Flaum og skredfare i
arealplanar» krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og
forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregnin ger om fremtidens
klima. Se oversikt over styrende dokumenter i kapittel 1.4.

Denne ROS - analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det
aktuelle planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets - og risikoreduserende tiltak i forbindelse
med fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av
analysen.

Forutsetninger og avgrensninger

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen:

• ROS - analysen e r en overordnet og kvalitativ grovanalyse.
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av D irektoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (D SB ) .
• Analysen omfatter farer for tredje person, ytre miljø og materielle verdier.
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet.
• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt

spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.
• Analysen omh andler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende

hendelser.
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Begreper og forkortelser

Tabell 1.3 Begreper og forkortelser

Uttrykk Beskrivelse

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller
materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hva som vil bli
konsekvensene.

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en
uønsket hendelse.

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser.

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for el ler konsekvensen av en uønsket
hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og
konsekvensreduserende tiltak.

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller flere
tilfeldigheter.

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former
for påkjenninger.

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe.

Security Sikkerhet mo t uønskede hendelser som er resultat av overlegg og
planlegging.

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.

Ekom Elektronis k kommunikasjon. Med EKOM menes all form for elektronisk
kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at
kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags - og energidirektorat

SVV Statens vegvesen

Styrende dokumenter

Tabell 1.4 Styrende dokumenter

Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge

1.4.2 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk
forskrift – TEK 10). FOR - 2010 - 03 - 26 - 489

2010 Kommunal - og
regionaldepartementet
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Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og
bygningsloven)

2008 Miljøverndepartementet

1.4.4 Brann - og eksplosjonsvernloven 2002 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.5 Forurensningsloven 1981 Klima - og
miljødepartementet

1.4.6 Forurensningsforskriften 2004 Klima - og
miljødepartementet

1.4.7 Storulykkeforskriften 2016 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.8 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2010 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.9 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 2011 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.10 Samfunnssikkerhet i plan - og bygningsloven 2011 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.11 NVEs retningslinjer nr. 2 - 2011: Flaum og skredfare i
arealplan a r , revidert 22. mai 2014

2014 Norges vassdrags - og
energidirektorat

1.4.12 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i
plansaker etter plan og bygningsloven

2010 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.13 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Statens strålevern

1.4.14 Havnivåstigning. Estimater av framtidig
havnivåstigning i norske kystkommuner. Revidert
utgave.

20 09 Klimatilpasning Norge

1.4.15 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen -
Veiledning

2006 Mattilsynet m.fl

Grunnlagsdokumentasjon

Tabell 1.5 Grunnlagsdokumentasjon

Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver

1.5. 1 Forslag til planprogram 2016.04.07 Rak arkitektur AS

1.5. 2 Konsekvensutredning 2016.09.01 Norconsult

1.5.3 Referat fra regionalt planforum 2015.12.08 Akershus fylkeskommune

1.5.4 Prosjektbeskrivelse strandhager 2015.04.12 Smartbo AS

1.5 .5 Veiledning om tekniske krav til byggverk
(Publikasjonsnummer HO - 2/2011)

2011 Direktoratet for
byggkvalitet

1.5. 6 NVE - v eileder nr. 7 - 2014: Sikkerhet mot 2 014 Norges vassdrags - og
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. 

energidirektorat 

1.5.7 NVE-veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging 
og byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.8 Veileder ROS-analyser i arealplanlegging 2013 Plan- og 
temadatautvalget i Oslo 
og Akershus 

1.5.9 GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging 2011 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, FM Rogaland, 
FM Hordaland, FM Sogn 
og Fjordane, Statens 
kartverk 

1.5.10 Håndtering av havnivåstigning i kommunal 
planlegging 

2015 Klimatilpasning Norge 

1.5.11 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.12 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved 
høyspentanlegg 

2005 Statens strålevern 

1.5.13 Åpen trusselvurdering 2016 Politiets 
sikkerhetstjeneste 

1.5.14 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering 2016 Etterretningstjenesten 

1.5.15 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, Norges 
geologiske undersøkelse, 
Statens vegvesen, 
Miljødirektoratet, Statens 
strålevern, 
Riksantikvaren, Statens 
kartverk, m.fl. 

1.5.16 Temaveiledning: sikkerheten rundt anlegg som 
håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte 
og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel 
risiko. 

2012 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.17 Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen 
(forskrift om håndtering av farlig stoff)  

2010 
(versjon 7) 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.18 Temaveiledning om innhenting av samtykke 
(forskrift om håndtering av farlig stoff § 17) 

2010 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.19 Veiledning - Tilrettelegging for rednings- og 2014 Oslo kommune, brann- 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

slokkemannskap (4. utgave) redningsetaten. 
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Om analyseobjektet

Beskrivelse av analyseområdet

Smartbo AS ønsker å utvikle dagens Hagen camping ved Glomma i Nes kommune til
kolonihytteområdet Nes strandhager. Planområdet ligger ved bredden av Glomma, rett nedenfor
Funnefoss, og omfatter tidligere dyrket mark, område for campingplass, strandstrand, friområd e med
skog, samt en boligeiendom. Planområdets størrelse er til sammen 98,7 daa.

Figur 2.1 Flyfoto med planavgrensning i stiplet linje.

Planlagte tiltak

Det er i plan området planlagt å bygge 97 hytter i størrelsen 25 - 35 m2, og hver hytte vil ha en
tilh ø rende hageparsell på ca. 200 m2. Det er planlagt å bygge hyttene i det miljøvennlige materialet
massivtre, og de skal designes spesielt for området, med vekt på arkitektoniske elementer som er
tilpasset landskapet omkring.



 

 

Oppdragsnr.: 5162711   Dokumentnr.: 5162711-ROS   Versjon: A01 
Detaljregulering Nes Strandhager   |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

n:\516\27\5162711\5 arbeidsdokumenter\57 ros\ros-analyse nes strandhager.docx 2016-09-15  |  Side 11 av 24 
 

Det er i området også tenkt bygget restaurant, konsertscene, kiosk og bar. Det planlegges også et 
flytebryggeanlegg som gir mulighet for båtplass eller leie av båt. Bryggeanlegget skal tilrettelegges for 
at båten Elvekongen skal kunne anløpe ifm. konserter/arrangementer og utfartsdager. På 
flytebryggeanlegget er det planlagt etablert marina med bensinpumper, bensintank og drivstoffutsalg. 
Det skal videre tilrettelegges for parkering i området.  

 

 

Figur 2.2 Skisse over planområdet og planlagte tiltak.  
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Metode

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier følger
hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1).

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens)
av hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.7).

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert
risikoanalyse i Vedlegg I (dersom det er aktuelt).

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som
foreslås implementert. Disse sårbarhets - og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5.2.

Fareidentifikasjon

Med fare menes forhold som kan med føre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke
stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4.1 gjøres det en
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSBs veiledning
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.7) og andre veiledninger utarbeidet av relevante
myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen.

Sårbarhetsvurdering

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas vider e til en
sårbarhetsvurdering i kapittel 4.2. I denne analysen graderes sårbarhet slik:

• Svært sårbart
• Moderat sårbart
• Lite sårbart
• Ikke sårbart

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller
svært sårba rt.

Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt
av konsekvensene av en inntruffet hendelse.
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Risikoanalyse

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.2, tas videre til en detaljert hendelsesbasert
risikoanalyse i Vedlegg I (dersom det er aktuelt).

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.

Konsek vensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. For
“Materiell verdi“ inngår også samfunnsverdier, slik som brudd i viktige samfunnsfunksjoner.

Tabell 3.4 - 1 Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivels e (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100 - 1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10 - 100 år

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1 - 10 år

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år

Tabell 3.4 - 2 Konsekvenskategorier

Konsekvenskategori Beskrivelse

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade
Ubetydelig miljøskade
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av
samfunnsverdier

2. Liten konsekvens Personsk ade
Lokale* miljøskader
Materielle skader 100 000 - 1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller
tap av samfunnsverdier

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade
Regional** miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år
Materielle s kader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvarig skade på eller
tap av samfunnsverdier

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person.
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller
tap av samfunnsverdier med noe varighet

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer
Irreversibel miljøskade
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige skader på
eller tap av samfunnsverdier

* Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslip psområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet.
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet

Sannsynlighets - og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks.
klima) og f aglig skjønn.
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Flom er relevant for planområdet, og skal analyseres i henhold til akseptkriterier gitt i TEK 10 og det
benyttes egne intervaller for sannsynlighet og konsekvens. Disse er gjengitt nedenfor:

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynlighet

F1 Liten 1/20

F2 Middels 1/200

F3 Stor 1/1000

Krav til sikkerhetsklasse i TEK 10 for byggverk beregnet for personopphold som bolig og næring er
sikkerhetsklasse F2. Dette innebærer at utbyggingsområdet skal v ære sikkert mot flom slik at største
nominelle sannsynlighet ikke overskrider 1/200 for materielle verdier og 1/1000 for tap av liv.

Vurdering av risiko

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko - risikoredus erende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko - risik oreduserende tiltak må vurderes
RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor.

Tabell 1 .4 - 3 Risikomatrise

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone
og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at
klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.

Hendelser i matri sens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig
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Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den 
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette 
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er 
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende 
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette 
krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse 
hendelsene. 
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Innledende farekartlegging

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen , men tar også for seg forhold som etter faglig
skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet.

Fare Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser

Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Kartinnsynsløsningen til DSB viser ingen skredfare i planområdet. Temaet
vurderes ikke videre.

Ustabil grunn Planområdet består hovedsakelig av tykke marine avsetninger og mot
Glomma er det områder med bart fjell med stedvis tynt dekke (NGU
kartinnsynsløsning). Geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er
registrert sprøbruddsmateriale , og at det ikke foreligger noen reell fare for
områdeskred i eller nær plan området. Temaet vurderes ikke videre her.

Flom i vassdrag (herunder
isgang)

200 - årsflom ligger på ca. kote 125. Det innebærer at de to nederste
husrekkene, samt planlagt scene, vil være flomutsatt . NVE anbefaler at
det enten må flomsikres med utfylling/kantsikring eller bygge strukturer
som tåler en 200 - årsflom etter kravene i TEK10 . Det forutsettes at dette
f ølges i den videre prosjekteringen. Temaet vurderes på den bakgrunn
ikke ytterligere .

Havnivåstigning (herunder
stormflo og
bølgeoppskylling)

Planområdet ligger ikke nærhet av sjø. Temaet vurderes ikke videre.

Vind/ekstremnedbør Planområdet vurderes å ha middels klimasårbarhet, etter en vurdering av
både sosial (befolkningens sosiale sammensetning) og fysisk sårbarhet
(miljøstat us.no). Planområdet vurderes ikke å være spesielt utsatt for
ekstremvind, men det er forventet periodevis mer ekstremnedbør i Norge,
og det forutsettes derfor etablering av lokale og gode løsninger for
håndtering av overvann. Temaet vurderes ikke videre her.

Skog - / lyngbrann Skogbrann er ikke relevant for planområdet, og vurderes ikke her.

Radon DSB (kartinnsynsløsning) v iser mode rat til lav aktsomhetsgrad for radon.
TEK 10 legger til grunn at det ved nybygg kan være radon i grunnen.
Tetting og ventilasjon skal dimensjoneres deretter. Krav går fram av § 13 -
5 i TEK 10 . Temaet vurderes ikke videre her.

VIRKSOMHETSBASERT FARE
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Fare Vurdering 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Ca. 1 km fra planområdet ligger bedriften AS Unica, og grunnet avstanden 
vurderes Nes strandhager som lite sårbart for slike hendelser.  
 
Det er planlagt etablering av marina med bensintank og drivstoffutsalg 
som kan være en fare for strandhagene dersom det skulle begynne å 
brenne. Temaet vurderes. 

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Det er planlagt etablering av marina i tilknytning til Nes strandhager. 
Temaet vurderes.  

Transport av farlig gods Det transporteres farlig gods på Funnefossvegen og E16 i nærheten av 
planområdet. Temaet vurderes.  
 

Forurensning i grunn Miljøstatus.no (kartinnsynsløsning) viser ingen forurensing i grunn på 
planområdet. Temaet vurderes ikke videre.  
 

Elektromagnetiske felt Kraftlinje N50 sender ut elektromagnetisk stråling, men avstanden fra 
planområdet (250-300m) gjør at planområdet ikke påvirkes av stråling.  
Temaet vurderes ikke videre her.  
 

Støy Det er forventet økt støy ved anleggsperioden. Ferdig etablert 
kolonihytteområde vil ikke medføre økt støy i området. Temaet vurderes 
ikke videre.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg Eksisterende VA-anlegg kartlegges og hensynstas under anleggsarbeidet. 
Temaet vurderes ikke videre.  
 

VA-ledningsnett Kapasiteten i ledningsnettet skal være tilstrekkelig for å håndtere 
tilkoblingen til nye bygg. Det forutsettes at eksisterende ledningsnett 
hensynstas under anleggsarbeid. Temaet vurderes ikke videre.  
 

Trafikkforhold Det vises til konsekvensutredningen (ref.1.5.2) for beregning av 
trafikkbelastningen, samt beskrivelse av transportalternativer. Kapasitet 
for atkomst og parkering er vurdert der. Temaet vurderes ikke videre her.  
 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under 
anleggsarbeidet. Temaet vurderes ikke videre.  
 

Drikkevannskilder GRANADA (kartinnsynsløsning) viser ingen drikkevannskilder i eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. Temaet vurderes ikke videre.  
 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Byggteknisk forskrift (TEK10) §11-17 setter krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, og det forutsettes at dette følges. Temaet vurderes 
ikke videre her.  
 

Slokkevann for 
brannvesenet 

Byggteknisk forskrift (TEK10) § 15-9 og forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn §§ 4-3 og 5-4 setter krav til slokkevann, og det forutsettes 
av dette følges. Temaet vurderes ikke videre her.  

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare 
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Fare Vurdering

Sårbare bygg* Det ligger ingen sårbare bygg i eller i umiddelbar nærhet av planområdet.
Temaet vurderes ikke videre.

Kulturminner Nordvest i nærheten av planområdet ligger en bygning fra før 1900 og er
meldepliktig ved bygging eller riving . Det er ikke innenfor planom råde ts
avgrensning , og vil ikke påvirkes. U tredning av kulturminner og kulturmiljø
i konsekvensutredningen (ref. 1.5.2) omtaler mulig konflikt med en hulveg
(den opprinnelige Oldtidsveien), som er et automatisk fredet kulturminne.
Avbøtende tiltak er beskr ives d er . Temaet vurderes ikke videre.

Natur Det er i Naturbase registrert rødlistede arter innenfor planområdet .
Konsekvensutredningen (ref. 1.5.2 ) vurderer konsekvensen for
naturmangfoldet, og hvordan utbyggingsprosjektet vil kunne påvirke
naturverdiene. Avbøtende tiltak som reduserer eventuel le negative
virkninger er beskrevet der . Temaet vurderes ikke videre her.

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analy seobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger

Tilsiktede handlinger Det er ingen forhold ved planområdet eller planlagte tiltak som gjør det
sårbart for tilsiktede handlinger.

SÆRSKILTE FORHOLD VED PLANOMRÅDET

Sikring av jordressurser D et er konsekvensutredningen (ref. 1.5.2) beregnet beslag av produktivt
jord - og skogbruksareal som følge av utbyggingen. Temaet vurderes ikke
videre her.

Drukningsfare Det må etableres redningsstasjoner i tilknytning til strandkanten ned mot
Glomma og br yggen, samt at det må på bryggen må settes opp jevnt med
leidere. Temaet vurderes ikke videre.

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus,
sykehjem, bo - og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.

Sårbarhetsvurdering

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvurdering av disse:

• Bran n/eksplosjon ved marina
• Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning
• Transport farlig gods
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Sårbarhetsvurdering bra nn/eksplosjon ved marina

Det er planlagt etablert flytebryggeanlegg med salg av drivstoff (marina) . Bensin er karakterisert som
svært brannfarlig og det kan oppstå eksplosiv atmosfære . Kolonihyttene ligger i god avstand til
marinaen, og vurderes som lite til moderat sårbare for brannsmitte. Marinaen og tilliggende båter
vurderes som moderat til svært sårbar for b rann /eksplosjon . Temaet tas derfor t il en risikoanalyse i
vedlegg 1.

Sårbarhetsvurdering k jemikalieutslipp og annen akutt forurensning

De t planlagte marinaen med tilknyttet bensintank/pumper (se figur 4.2) medfører en potensiel l fare for
utslipp av drivstoff og forurensning av Glomma. Småb åttrafikken vil også kunne være en kilde til
forur ensning .

Konsekvensutredningen av Nes strandhager viser at vannforekomsten i Glomma er registrert som
sterkt modifisert, og påvirkes i stor grad av forurensning av næringsstoffer og organiske stoffer fra
o mkringliggende landbruk, og i middels grad fra avløp fra spredt bebyggelse i området. At en
vannforekomst er «sterkt modifisert» vil si at de er vesentlig endret av mennesker, eksempelvis
forbygninger, vassdragsreguleringer, kanalisering eller havneområder . Den totale kjemiske tilstanden i
elvestrekket er ikke klassifisert, mens dagens økologiske tilstand er klassifisert som dårlig.

I det planlagte området for marina er det i Naturbase registrert forekomst av truende arter på rødlista,
som f.eks. elvemusli ng.

Når Nes strandhager er ferdigstilt må det forventes hyppig e , mindre bensinutslipp i forbindelse med
påfylling av bensintank en fra tankbil, samt ved påfylling av drivstoff til småbåter .
Konsekvensutredningen viser at dette vil føre til noe økt forurensning til vann, men at omfanget av
dette er vurdert som lite negativt .

Ved uønskede hendelser kan det forekomme større utslipp av drivstoff til Glomma, og elva er vurdert
som moderat sårbar . Uønskede hendelser med s tørre utslipp av drivstoff risiko analyseres i vedlegg 1.

Sårbarhetsvurdering t ransport farlig gods

Det transporteres farlig gods på Funnefossvegen ca. 700 meter øst for planområdet og på E16 ca. 1
km nord for planområdet . DSB mottar årlig mellom 40 - 70 hendelser som inkluderer farlig go ds, 44
hendelser i 2014 (DSBs uhellstatistikk for 2014). Dette tallet omfatter også hendelser med farlig gods
på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods vil forekomme hyppigst i de områdene
hvor det fraktes mest gods (rundt de store by ene og langs hovedtrafikkårene). I de fleste tilfellene
fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil
oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig svært lav, og med små konsekvenser for l iv og
helse. Ved hendelser der det oppstår en brann eller eksplosjon settes det ofte en evakueringsradius
på 500 meter.

Grunnet avstanden fra planområdet til veiene det transporteres farlig gods vurderes planområdet som
lite sårbart for hendelser knyttet til transport av farlig gods.



Oppdragsnr . : 5162711 Dokumentnr.: 5162711 - ROS Versjon: A01
Detaljregulering Nes Strandhager | Risiko - og sårbarhetsanalyse

n: \ 516 \ 27 \ 5162711 \ 5 arbeidsdokumenter \ 57 ros \ ros - analyse n es strandhager.docx 2016 - 09 - 15 | Side 20 av 24

Konklusjon og oppsummering av tiltak

Konklusjon

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt , som lite til moderat
sårbart.

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Brann/eksplosjon ved marina
• Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensn ing
• Transport farlig gods

Av disse fremsto planområdet som moderat til svært sårba rt for brann/eksplosjon ved marina,
kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning , og det er gjennomført risikoanalyse. Planområdet er
vurdert å være lite sårbart for trans port av farlig gods, og det er derfor ikke behov for en utredende
risikoanalyse av tema et .

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det vide re planarbeidet.

Oppsummering av tiltak

Fare Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Flom i vassdrag Planområdet skal flomsikres med utfylling/kantsikring eller bygge
strukturer som tåler en 200 - årsflom.

Vind/ekstremnedbør Det skal etableres gode og loka le løsninger for håndtering av overvann.

Radon Kolonihyttenes tetting og ventilering må dimensjoneres etter TEK 10.

Brann/eksplosjon ved
marina

Ved etablering av marina skal gjeldende lover og forskrifter følges til
enhver tid, samt at alt av utstyr og tanker må holdes tette, med jevnlige
kontroller.
Det bør innføres et totalt bål - og grillforbud i nærheten av
bensintanker/pumper , samt at slokkem iddel all tid er tilgjengelig .

Kjemikalieutslipp og
annen akutt forurensing

Ved etablering av marina skal gjeldende lover og forskrifter følge s til
enhver ti d, og marinaen må sikres for en 200 - årsflom for å hindre
forurensning til Glomma . Identifiserte ti ltak i konsekvensutredningen må
etterfølges. S ikker drift av maskiner og kjøretøy må ivaretas i
anleggsfasen for å unngå hendelser som kan gi utslipp.

VA - anlegg/ - ledningsnett Eksisterende VA - anlegg og ledningsnett må kartlegges og hensynstas.

Eksiterende kraftforsyning Eksiterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under
anleggsarbeidet.
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Kulturminner  Utbyggingen må ikke komme i konflikt med kulturminnet registrert i 
området (hulvegen). 

Drukningsfare Redningsstasjoner skal etableres ved strandkant, samt at det settes opp 
leidere med jevne mellomrom langs hele bryggen. 
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Vedlegg 1 – risikoanalyse

Hendelse 1 – brann/ eksplosjon ved marina

Drøfting av sannsynlighet:

Drøfting av konsekvens:

Oppsummering:

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Liv og helse X X X

Ytre miljø X X X

Materielle verdier X X X

Innenfor planområdet er det planlagt etablert en marina med drivstoffutsalg. Bensin er
svært brannfarlig, og det kan oppstå eksplosiv atmosfære.

Det forutsettes at gjeldende lovverk og forskrifter etterfølges til enhver tid, både ved
ferdig løsning og under anleggsperioden, spesielt brann - og eksplosjonsvernloven
(ref.1.4.4), forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff,
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (ref. 1.5.17).

Det må sikres at alt av utstyr og tanker holdes tett, samt a t dette følges opp ved
jevnlige kontroller.

Det bør også innføres et totalt bålforbud og grillforbud ved bensintanken/pumpene ,
samt at slokkemiddel alltid er tilgjengelig, da det ikke er mulig å benytte vann til å
slokke brann i bensin. B ensin er lettere enn vann , og i slike tilfeller vil den brennende
væsken kunne flyte ut oppe på vannet.

Liv og helse: Konsekvensen for liv og helse ved brann/ eksplosjon i marina vurderes i
verste fall som stor.

Ytre miljø: Brann/eksplosjon kan medføre utslipp av drivstoff og konsekvensen
vurderes som middels.

Materielle verdier: En brann i marina kan potensielt føre til brannsmitte på tilliggende
båter, og kan også medføre skade på flytebryggeanlegg. I tillegg kommer
samfun nskostnader til slokkearbeid.
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Hendelse 2 – kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

 
 
 

Ved planlagt marina vil det være bensintank, samt bensinpumper. Det er å anta at 
mindre utslipp til Glomma vil forekomme hyppig når småbåter skal fylle drivstoff, samt 
ved påfylling av bensintank fra tankbil. Dette vurderes å ha liten konsekvens for miljø, 
liv og helse, samt materielle verdier, og hendelsen vurderes ut ifra et 
verstefallsprinsipp med store utslipp.  

Uønskede hendelser som har potensial for større utslipp av bensin til Glomma kan 
forårsakes av blant annet (gjengitt etter konsekvensutredning):  

- Brudd eller lekkasje fra bensintank 
- Overfylling av bensintank 
- Brudd eller lekkasje fra rør 
- Lekkasje fra tankbil 
- Lekkasje fra bensinslange ved småbåttanking 
- Brudd på bensinslange eller pumpe 

En 200-årsflom på kote 125 vil også kunne medføre fare for forurensning fra marina. 
Marinaen bør flomsikres for å unngå forurensning av Glomma. Dette kan gjøres ved 
f.eks. å grave ned tankanlegget over kote 125, og på den måten sikre anlegget mot 
flom og akutt forurensning. 

For å sikre marina og tankanlegg utover dette forutsettes det at gjeldende lover og 
forskrifter etterfølges til enhver tid, både under anleggsperioden og ved ferdig løsning. 
Gjeldende lover og forskrifter er forurensningsloven (ref.1.4.5), og 
forurensningsforskriften del 5, kap. 18 §18-5 til §18-7 er forebyggende tiltak og 
beredskapstiltak (ref.1.4.6). Dersom bensintanken etableres over bakken, må det 
gjennomføres en miljørisikoanalyse og tiltakene identifisert i forurensningsforskriften 
må etterfølges.  

Dersom gjeldende regelverk, samt identifiserte tiltak i konsekvensutredningen, tema 
forurensning følges, vurderes det som lite sannsynlig at en hendelse som medfører 
større utslipp til Glomma vil forekomme. 

I anleggsperioden må sikker drift av maskiner og kjøretøy ivaretas for å hindre 
kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning.  

 

Liv og helse: Konsekvensen for liv og helse vurderes som liten ved utslipp av bensin i 
Glomma. 

Ytre miljø: Basert på at det er forekomster av truede arter på rødlisten vurderes 
konsekvensen for ytre miljø vurderes som middels. 

Materielle verdier: Konsekvensen for materielle verdier vurderes som middels, 
herunder ligger også kostnader for opprydding av utslipp. 
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X   X     X  

Ytre miljø    X    X     X 

Materielle verdier    X    X     X 

 

Risikoreduserende tiltak: 
Flomsikring av marina, samt følge gjeldende lover og forskrifter til enhver tid, både under 
anleggsperioden og ved drift av Nes strandhager. 


