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I forbindelse med rullering av kommunedelplanens arealdel har Nes kommune gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av endringene i Kommuneplanen. Noen av de foreslåtte endringene 
tilrettelegger for ønsket utvikling av Nes kommune, mens andre endringer er justeringer av arealet slik at 
det samsvarer med eksisterende arealbruk. Alle arealbruksendringer i kommuneplanen er gjennomgått og 
vurdert. Det er også gjort noen tekniske justeringer i plankartet som ikke er vurdert. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser 

som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere 

tiltak for å redusere risiko av uønskede hendelser til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av 

analyserte hendelser.   

Metodikken for ROS-analysen er basert på DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» (2017). ROS-analysen og foreslåtte tiltak er på et kommuneplan-nivå, og er således ikke 
på et detaljert nivå som ved reguleringsplan. Det er identifisert sju uønskede hendelser som ansees å 
utgjøre en særskilt risiko. Tre av disse er knyttet til naturfare, en til , samfunnskritiske funksjoner og tre til 
menneske- og virksomhetsbaserte farer. Sammendrag av analyserte uønskede hendelser og tiltak 
illustreres i Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabell 1 Sammendrag av foreslåtte tiltak i reguleringsplan: 

Uønsket hendelse:  Tiltak 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

1 Flom i vassdrag • Legge inn soner fra aktsomhetskart for flom som hensynssone  

• Bruke sikkerhetsnivåene for flom, definert i TEK 17, i bestemmelsene. 

• For eiendommer som delvis er innenfor aktsomhetskartet, bør nytt 
tiltak plasseres utenfor aktsomhetsområdet eller flomsikres.  

• Utredninger 

• Flomvarsel  

• Kommunal beredskapsplan for flom 
 

2 Ekstremnedbør/overvann • Krav om overvannshåndtering bør legges inn i kommuneplanens 
bestemmelser.  

• Vurdering og oppgradering av overvannsløsningene i overordnet VA-
plan. 

 

3 Grunnforhold og rasfare • Legge inn faresone for kvikkleireskred som hensynssone i planen.  

• Følge NVEs veileder: Sikkerhet for kvikkleireskred. Kravene til NVE bør 
legges inn i kommuneplanens bestemmelser.  

• Utredninger 

• Plankrav 

• Tverrfaglige beredskapsplaner og varslingsrutiner 
 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

4 Ulykker • Bygging av ny E16. 

• Utredninger 

• Plankrav 

• Gjeldende lover og forskrifter 

5 Høyspentledninger • Forholde seg til nettselskapets anvisning for arbeid under eller nær 
linjen. 

• Utredninger i henhold til Statens strålevern sin veileder[20] 

• Plankrav  

6 Forurensning (forurenset 

grunn, støy, m.m.) 

• Krav om rensing og kontroll på avrenning 

7 Utrykningstid nødetater  

 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 

sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede hendelsene.  

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget og de foreslåtte 

endringene til kommunedelplanens arealdel å reduseres til et akseptabelt nivå.  
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1 Innledning  

1.1 Hensikten med ROS-analyser 

Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold til Plan- 

og bygningsloven (PBL) § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Analysen skal gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i 

arealplanleggingen.  

 

I ROS-analysen kartlegges risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket utbyggingstiltak eller 

ønsket arealbruk i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for 

om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av arealbruken. 

Denne ROS-analysen er utarbeidet som en overordnet analyse til kommuneplanens arealdel, og analyserer 

arealendringene som kommunen ønsker å vurdere som arealendringer ved rullering av kommuneplanens 

arealdel.  

1.2 Begrepsforklaring  

Tabell 2: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser som 
innebærer skade eller tap.  

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet eller 
materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, 
stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser 
gir til sammen et uttrykk for risikoen som en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i planområdet innenfor et 
visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og 
evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller 
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket 
hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å 
redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  

Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i DSB veileder 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-analyse 

omfatter:  

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

- Forhold i kommunen som kan få konsekvenser for samfunnssikkerheten.  

- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  

- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når det 

legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  

 

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet (Figur 1). 

Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike måter. Det innebærer å identifisere mulige 

uønskede hendelser gjennom å:  

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  

- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 

- vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante 

 

 

Figur 1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSB veileder 
«samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».  
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2.2 Prosess 

I denne ROS-analysen har risikorådgivere bistått kommunen med å få samlet, innhentet  og gjennomgått 

relevant kunnskapsgrunnlag tilsendt fra kommunen og annen tilgjengelig data, som fra offentlige 

kartdatabaser. I tillegg er kommunen konsultert. Basert på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag vil mulige 

uønskede hendelser som kan oppstå på bakgrunn av endringer gjort i kommuneplanen identifiseres.  

2.3 Analyseoppsett  

Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 

følgende trinn:  

 

 

Figur 2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. 

I denne ROS-analysen av endringsforslagene til kommuneplanen er trinnene i figur 2 skrevet om og vurdert 
som følger: 

• Beskrivelse av planområdet gjøres for hele kommunen i kapittel 3 og beskrivelse av de enkelte 

endringsforslagene og utbyggingsformålene gjøres i kapittel 5. 

• Identifisering av uønskede hendelser gjøres i kapittel 4. 

• Vurdering av risiko og sårbarhet gjøres for hvert enkelt endringsforslag i kapittel 5 og samlet for 

hver type hendelse i kapittel 6. 

• Avbøtende tiltak beskrives i kapittel 7.1. 

• Sammenstilling og oppsummering av analysen gjøres i kapittel 7.2. 
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2.4 Avgrensning av analysen 

I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv og 
helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø inngår i hovedsak ikke. 
Dette omfattes av andre utredninger i kommuneplanarbeidet eller senere planlegging og prosjektering av 
tiltak.  
Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker og store 
konsekvenser for samfunnsstabilitet og materielle verdier, skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre et krav om endringer, innføring av hensynssone, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller, i alvorlige tilfeller, at endringsforslag frarådes. 

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for den 

enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på kommuneplan-nivå. ROS-analysen gir en overordnet vurdering av endringene i 

kommunedelplanen til Nes kommune. For hvert arealinnspill som har framkommet i planoppstarten og 

som kommunen har vurdert som aktuelle, er risiko- og sårbarhet innen aktuelle hendelser beskrevet i eget 

skjema. Selv om det gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare 

rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette 

stadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Området som ROS-analysen skal 

favne er omfattende. Analysen er som nevnt på kommuneplannivå, som er et overordnet 

styringsdokument for Nes kommune. Ved endring i forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i 

løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes 

om risikoanalysen bør oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid 

og prosjektering. 

Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på tilgjengelige 
faglige vurderinger.  

2.5 Analyseskjema 

2.5.1 For hvert endringsforslag 

I kapittel 5 er det for hvert endringsforslag et eget skjema som drøfter de identifiserte 
hendelsene/temaene (fra kapittel 4) og deres risiko for akkurat dette endringsforslaget. I skjemaene er det 
også en forklaring på hvorfor risikoen er satt som den er. I tabell 3 er det en forklaring av hvordan 
vurderingene er gjort og visualisert, samt viktigste kilder for opplysningen. 
 

Hendelse/tema Risiko Forklaring 

Flomfare Farges rød, gul 
eller grønn 

Vurdering av om endringsforslagsområdet er 
flomutsatt eller ikke. Opplysninger hentes fra NVE 
Atlas. 

Ekstremnedbør/overvann Farges rød, gul 
eller grønn 

Det tas utgangspunkt i at det er generelt økt 
sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør øker 
både i intensitet og hyppighet. 
Endringsforslagsområdets hellingsforhold vurderes ved 
hjelp av kotekart i kommunekart for Nes. 

Grunnforhold og rasfare Farges rød, gul 
eller grønn 

Vurdering av om endringsforslagsområdets 
grunnforhold og om det ligger under marin grense. Er 
det kartlagt potensiale for kvikkleire, radon eller 
ras/skred. Opplysninger hentes fra NVE atlas, NGU og 
kommuneplankartet. 

Ulykker Farges rød, gul 
eller grønn 

Vurdering av endringsforslagsområdets 
ulykkessituasjon. Opplysningene hentes i Vegkart for 
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registrerte trafikkulykker. Standard på vegene sjekkes i 
Google Street View. 

Høyspentledninger Farges rød, gul 
eller grønn 

Vurdering av avstand fra planområde til ledning og 
oppgitt spenningsnivå på ledningen. Opplysningene 
hentes fra NVEs offentlige ledningsdata og 
informasjons om Bebyggelse nær høyspenningsanlegg 
fra Statens strålevern. Omfatter også fare for på skade 
på ledningsanlegg og magnetfelt rundt ledningen. 

Forurensning (forurenset grunn, 
støy, m.m.) 

Farges rød, gul 
eller grønn 

Vurdering av endringsforslagsområdets 
forurensingssituasjon. Opplysningene for trafikkstøy, 
radon og forurenset grunn hentes i Naturbase. 
Opplysninger om vannmiljø hentes fra Vann-Nett (NVE) 

Utrykningstid nødetater Farges rød, gul 
eller grønn 

Avstand fra endringsforslagsområdet til nødetater på 
Årnes, målt i Google Maps sin veibeskrivelse.  

Samlet vurdering og eventuelle 
alternativer 

Samlet vurdering av risiko og sårbarhet for de indentifiserte hendelsene.  
Det beskrives behov for videre utredninger, avbøtende tiltak eller 
plankrav. For noen endringsforslag kan justeringer av endringsforslaget 
redusere risiko og sårbarhet.  
 

Tabell 3 Skjema for hvert enkelt endringsforslag 

Ved illustrasjon av risikoen er det brukt fargene rød, gul eller grønn. Rød står for høy risiko, gul for middels 
risiko og grønn for lav risiko. Fargene framkommer etter risikovurderingen i tabell 4. 
 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Store Middels Små 

Høy    

Middels     

Lav    

Tabell 4 Kategorisering av risiko i rød, gul og grønn kategori 

For hendelser som ender opp med høy risiko (rød kategori) er det krav om tiltak som reduserer risiko til et 

akseptabelt nivå. For mange av hendelsene/temaene vil det være stor usikkerhet og områdene må derfor 

undersøkes nærmere. For eksempel hvis endringsforslaget ligger innenfor et område som er kartlagt med 

risiko for kvikkleire må det undersøkes om det er kvikkleire lokalt for endringsforslaget. Nærmere 

undersøkelser vil avdekke om området kan brukes til formålet, og eventuelt på hvilke vilkår eller hvilke 

avbøtende tiltak som må utføres. Et annet eksempel gjelder nærhet til kraftledninger, der strømstyrke og 

årsgjennomsnitt må avklares og utredninger gjøres i samsvar med krav fra Statens strålevern for nærmere 

avklaring av risikonivå. For noen endringsforslag vil risikoen ikke kunne reduseres til et akseptabelt nivå. 

For de hendelsene som ender opp med middels risiko (gul kategori), må temaet utredes videre og mer 

detaljert knyttet til en konkret detaljplan eller tiltak, og eventuelle tiltak skal vurderes ut fra en kost-

nyttevurdering.  

For hendelser med lav risiko (grønn kategori), er risikoreduserende tiltak normalt ikke nødvendig.  

Hvilken type arealbruk som er tenkt, er av betydning for hvilken konsekvens og dermed hvilken risiko en 

mulig hendelse får. For eksempel er det mindre sannsynlig med dødsfall som følge av en brann i et nøst enn 

tilsvarende hendelse i en bolig. Dette svarer til teknisk forskrift sin inndeling av risikoklasser.  
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2.5.2 Samlet for hver type hendelse/tema 

De uønskede hendelsene er analysert samlet for hver type hendelse i eget skjema (tabell 5) for å 
identifisere de samlede risiko og sårbarhetsforholdene. I skjemaet vurderes mulige årsaker til hendelsen, 
eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg foreslås det 
forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet.  

Sannsynlighet 
Som en del av vurderingen av hvert risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at en uønsket 
hendelse kan inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. 
Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant 
informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som vist i DSBs veileder. 

Konsekvens 
I Tabell 5 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. Blant annet er 
konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede hendelsen har dødsfall som verste 
konsekvens. 

Usikkerhet 
Som vist i Tabell 5 vil bakgrunnen for vurderingen av hver uønsket hendelse komme tydelig frem ved hjelp 
av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette punktet er ment som en hjelp til 
kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve vurderingene. Det er derfor viktig at hvert 
analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de enkelte uønskede 
hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes: 

- manglende relevante data 
- at hendelsen er vanskelig å forstå 
- at det er manglende enighet blant ekspertene 

 
Ved høring av planforslag med ROS-analyser kan det i disse tilfellene tilføyes ny informasjon for å gjøre 
vurderingen mindre usikker. 

Risikoreduserende tiltak 
Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskede hendelser. Tiltak som foreslås i 
analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssone, 
arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 
anleggsfasen og den permanente driftsfasen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av 
eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete hendelsene. 
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ROS-analyseskjema samlet for hver type hendelse/tema 
Nr.: Gi hendelsen et nr. Navn uønsket hendelse:  (Navn) 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige 
forhold fra beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja / nei F1/F2/F3 eller S1/S2/S3 Høy: 1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 
Middels: 1 gang i 
løpet av 200 år, 
1/200 
Lav: 1 gang i løpet 
av 1000 år, 1/1000 

Årsaker  

Beskriv mulige årsaker 

Eksisterende barrierer  

- Hva finnes allerede? 
- Videre vurdering må ta hensyn til disse 
- Vurdering av funksjonalitet 

Sårbarhetsvurdering  

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende 
barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYNLIGHET 

Oftere 
enn 1 
gang i 
løpet 
av 10 

år. >10 
år 

1 gang i løpet 
av 10-100 år. 

1-10% 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 100 

år. <1% 

Vurderingen skjer på bakgrunn av 
informasjon fra beskrivelsen av planområdet, 
kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede 
hendelser i fremtiden. Det gis en forklaring. 
 
 

FLOM OG STORM 
SANNSYNLIGHET 

1 gang 
i løpet 
av 20 

år, 
1/20 

1 gang i løpet 
av 200 år, 

1/200 

1 gang i løpet av 
1000 år, 1/1000 

 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 
relev
ant 

Forklaring  

Liv og helse  Død Alvorlige 
personskader 

Få og små 
person-
skader 

 Antall skadde og 
alvorlighet. 
 
 

Stabilitet  Bidrar til 
manglende 
tilgang på 
husly, varme, 
mat eller 
drikke. Eller 
kommunikasjo
n og 
fremkommelig-
het som 
forårsaker 
manglende 
tilgang til lege, 
sykehus etc. 

 Bidrar til 
manglende tilgang 
på 
kommunikasjon, 
fremkommelighet, 
telefon etc. i en 
kortere periode 
uten livsviktige 
konsekvenser 

Bidrar til 
manglende 
følelse av 
trygghet i 
nabolaget 
som ved 
manglende 
gate-
belysning, 
uoversiktlig 
trafikk, 
glatte veier 
etc. 

 Antall og varighet. 
 
 

Materielle verdier, skadepotensial  > 10 millioner 1 – 10 millioner < 1 million                                                                                                                Direkte kostnader. 
Økonomiske tap 
knyttet til skade på 
eiendom.  
 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? 
Er dataene/erfaringene relevante for 
hendelsen? Dersom data eller 
erfaringer er utilgjengelige eller 
upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv 
benyttede kilder. 
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2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan 
forstår vi den? Dersom forståelsen er 
dårlig, er usikkerheten høy. 

3. Er ekspertene som har gjort 
vurderingen enige? Dersom det er 
manglende enighet, er usikkerheten 
høy.  

4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort 
på? På reguleringsplan/KP/KDP er 
tiltaket ikke ferdig prosjektert. Planen 
kan åpne for valg av ulike løsninger i 
byggeplan. Det kan være detaljer i 
løsningsvalg som man ikke har oversikt 
over på dette stadiet, og som kan 
påvirke risikoen.  

 
Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er 
enige og det foreligger tilstrekkelig data som 
er delvis pålitelige, er usikkerheten middels 
eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene 
er. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede 

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet 
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering og 

egnethet? 
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal følges opp av 

kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Opprettelse av hensynssone, 

bestemmelser, arealformål, krav til 
byggesak etc. 

- Man kan også foreslå at man skal la 
være å gå videre med planforslaget 

- Det er viktig at alvorlige forhold 
kommer frem her slik at de følges opp i 
planforslaget 

Tabell 5: ROS-analyseskjema 
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3 Planområdet og formål 

Multiconsult har innhentet faktagrunnlag og bistått Nes kommune med vurderinger i forbindelse med å 

gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med rullering av kommuneplans 

arealdel for Nes kommune. Nes kommune, vist i Figur 3, ligger på Romerike i Viken fylke. Kommunen 

grenser i nord til Eidsvoll og Nord-Odal, i øst til Sør-Odal og Eidskog, i sør til Aurskog-Høland og Lillestrøm, 

og i vest til Ullensaker.  

 

Kommuneplan er en overordnet plan som skal være styrende for all planlegging i kommuner. 

Kommuneplanens arealdel skal beskrive hovedtrekkene i samfunnsutviklingen og arealdisponeringen. 

Arealdelen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse. Planen avsetter blant annet områder til 

boligformål, næringsformål som industri eller detaljhandel og areal avsatt til landbruk, natur og friluftsliv 

(LNF-område). Det blir videre fastsatt restriksjoner som kan ha betydning for hva som er lov å bygge, hvor 

stort det kan bygges, om det skal etableres større lekeanlegg i boligfelt ved utbygging og hvordan 

adkomsten skal være til tomta. Arealdelen fastsetter hva som er tillatt av arealbruk, og hvilke restriksjoner 

som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssone og generelle formålstilknyttede 

planbestemmelser og retningslinjer.  

 

 

Figur 3: Kart over Nes kommune (2) 

3.1 Dagens situasjon 

Nes kommune, med visjonen ‘det gode liv der elvene møtes’, er en vekstkommune sentralt plassert på 

Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen. Nes sin særegenhet med elvene Glomma og Vorma, 

kulturlandskapet, grendene og «stasjonsbyen» Årnes er med på å danne kommunens identitet.  

 

Kommunen har et desentralisert utbyggingsmønster med spredt bosetning, små tettsteder og hovedvekt av 

eneboliger. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs 

Kongsvingerbanen. Nes er en av de viktigste landbrukskommunene i landet og har totalt 132 861 dekar 

jordbruksareal i drift per 2017 (Kilde Kommunedelplan klima energi og miljø 2019 til 2030). Det produseres 

hovedsakelig korn, men også en del husdyrproduksjon. Kommunen har også mye skogareal. 
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Kongsvingerbanen går gjennom den langstrakte kommunen. Banen har mye trafikk og kun ett spor på det 

meste av linjen. Hovedflyplassen på Gardermoen ligger relativt nær kommunegrensen.  

Politi, legevakt og Øvre Romerike brann og redning er alle stasjonert på Årnes. 

Nes kommune har en Overordnet beredskapsplan som ble vedtatt av kommunestyret 10.03.2015. 

4 Identifisering av uønskede hendelser  

 
I tabell 6 gis en oversikt over uønskede hendelser identifisert for endringene som planlegges utført for 
kommuneplanens arealdel i Nes kommune. De hendelsene som vurderes å utgjøre særskilt risiko eller de 
hendelsene som bør ha en mer detaljert vurdering vil analyseres i analyseskjemaene i kapittel 5 og 6 eller i 
konsekvensutredningen. 
 

 

RISIKO- OG 

SÅRBARHETS-

FORHOLD 

 

BESKRIVELSE AV 

UØNSKET HENDELSE 

 

AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

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

Sterk vind (storm)  Nei. Hendelsen utredes ikke videre. 

Bølger/bølgehøyde   Nei. Hendelsen utredes ikke videre. 

Snø/is  Glatt føre, 

fallulykker, redusert 

fremkommelighet for 

utrykningskjøretøyer 

Det forventes betydelig reduksjon i snømengde og opptil 1-3 

måneder kortere snøsesong. Som en konsekvens av økende 

temperaturer vil det i framtiden kunne forventes flere 

smelteepisoder (3). Flere smelteperioder kan skape utfordringer 

med glatt føre og fallulykker. Det vurderes at hendelsen ikke vil ha 

betydning for de endringene som er gjort i kommuneplanen 

Hendelsen utredes ikke videre. 

Flom i vassdrag Oversvømmelse, 

ødelagt bebyggelse, 

materielle skader, 

stengte veier og 

redusert 

fremkommelighet, 

ødelagte avlinger etc.   

I NVE Atlas er det registrert flomsoner langs Glomma og Vorma i 

kommunen og aktsomhetskartet avdekker mange elver og 

bekkeløp med potensiell flomfare [5].  

Hendelsen utredes videre.  

Stormflo (høy 

vannstand) 

Oversvømmelse, 

ødelagt bebyggelse, 

materielle skader, 

stengte veier og 

redusert 

fremkommelighet, 

ødelagte avlinger etc.   

Nei. Hendelsen utredes ikke videre. 

Skred inkl. 

sekundærvirkning   

Tap av liv, ødelagt 

bebyggelse, 

materielle verdier 

Store deler av Nes kommune ligger under marin grense og er 

kartlagt enten som soner med kvikkleire eller som 

aktsomhetsområde. Flere foreslåtte endringer i kommuneplanen 

vil kunne bygges i områder med mulig kvikkleire.  

Hendelsen utredes videre.  

Store 

nedbørsmengder 

Oversvømmelse, 

ødelagt bebyggelse, 

Det er i fremtiden økt sannsynlighet for perioder med kraftig 

nedbør. Nedbør vil øke både i intensitet og hyppighet. Det 
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materielle skader, 

stengte og ødelagte 

veier og redusert 

fremkommelighet, 

ødelagte avlinger etc.   

forventes også flere og større regnflommer. Hyppig og intens 

nedbør kan også føre til erosjon blant annet av veier (3). Lokal 

håndtering av økt nedbør er viktig, spesielt i tettbygde områder 

med tette ikke-permeable flater. Nes består av flere tettsteder og 

spredt bebyggelse og jordbruk. Kommunen har store grønne og 

blå områder med god fordrøyningskapasitet som er viktig å ivareta 

ved utbygging. Som stor jordbrukskommune kan mye regn i 

vekstsesongen medføre ødelagte avlinger.  

Hendelsen utredes videre. 

Skog- og lyngbrann Fare for spredning til 

bebyggelse, 

materielle skader  

Det fremskrives mulig økt sannsynlighet for høyere temperaturer 

og økt fordamping som kan gi økt fare for tørke om sommeren (3). 

Dette kan medføre noe økt sannsynlighet for skogbrann mot 

slutten av århundret. Terrenget er kupert, som gjør at det er mest 

effektivt å slukke fra helikopter. Det er ikke avdekt endringer i 

arealplanen som er særlig utsatt for skogbrann.  

Hendelsen utredes ikke videre.  

Erosjon Tap av 

dyrkningsområder, 

forurensede elver og 

vann, kvikkleireskred 

Det er fremskrevet mulig økt sannsynlighet for erosjon som følge 

av kraftig nedbør og økt forekomst av flom i elver og bekker. 

Mindre elver og bekker i bratt terreng vil også være utsatt for 

erosjon og jordskred (3). Erosjon sees i sammenheng med kraftig 

nedbør og flom.  

Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår i flom 

Radon  Forekomst av radon i 

bebyggelse, fare for 

liv/helse  

Nes kommune er registrert med moderat til lav aktsomhet for 

radon, med noen få unntak som har høy aktsomhet for radon.  

Forutsatt at fremtidig prosjektering er i henhold til TEK 17 utgjør 

temaet ingen risiko. Eventuelt radonholdige overskuddsmasser må 

håndteres i henhold til forurensningsregelverk. 

Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår i 

forurensing. 

Grunnvann  Grunnvann er en viktig faktor for stabilitet. Endringer av 

grunnvannstanden kan medføre utfordringer for bygninger og 

konstruksjoner som er fundamentert på setningsømfintlige 

masser.  

Hendelsen utredes ikke videre. 

 

 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  

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

Samferdselsårer som 

vei, jernbane, 

luftfart, skipsfart, 

bru, tunnel og 

knutepunkt  

Redusert 

fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 

Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår i 

uttrykningstid nødetater. 

Infrastruktur for 

forsyning av vann, 

avløps- og 

overvannshåndtering

, energi/el, gass og 

telekommunikasjon   

Manglende 

vannforsyning og 

kapasitet til for 

eksempel brannvann 

Manglende kapasitet 

på avløpsnettet 

Temaet er utredet i KU.  

Hendelsen utredes ikke videre i ROS.  
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Tjenester som skoler, 

barnehager, 

helseinstitusjoner og 

nød- og 

redningstjenester 

Innsatstid 

brannvesen  

Temaet er utredet i KU.  

Hendelsen utredes ikke videre i ROS, men inngår dels i 

uttrykningstid nødetater.  

Brannvannforsyning Ikke tilstrekkelig 

kapasitet i 

vannforsyning til 

brannslukking 

Temaet er utredet i KU.  

Hendelsen utredes ikke videre i ROS. 

Bortfall av strøm Bortfall av strøm   Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår dels i 

høyspentledninger. 

Utrykningstid politi, 

ambulanse og brann 

Lang utrykningstid 

for blålysetater 

Redusert fremkommelighet kan få konsekvenser for liv og helse 

dersom det er vanskelig for blålysetatene å komme frem.  

Hendelsen utredes videre.  

Forsvarsområde  Hendelsen utredes ikke videre. 

Ivaretakelse av 

sårbare grupper. 

Nedleggelse/forringel

se av omsorgsbygg, 

sykehjem etc., 

manglende 

tilrettelegging for 

universell utforming 

Utredes i samfunnsdelen og universell utforming ivaretas i 

bestemmelsene.  

Hendelsen utredes ikke videre. 

Dambrudd  Hendelsen utredes ikke videre. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Kan planen føre til: 

Ulykke med farlig 

gods 

Brann, eksplosjoner 

eller forurensning  

E16 og Kongsvingerbanen går gjennom kommunen. Farlig gods 

som blir fraktet via jernbane eller vei, vil dermed gå gjennom 

kommunen. Det er ikke avdekket at endringer i arealplanen vil øke 

risiko for ulykker med farlig gods.  

Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår videre 

i ulykker. 

Ulykke i av-

/påkjørsler 

 Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår videre 

i ulykker.. 

Møteulykker/generel

l trafikkulykke 

 Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår videre 

i ulykker. 

Ulykke med 

syklende/gående 

 Utbygging av fritidsbolig, boligfelt og boliger i nærheten av skole 

kan generere mer trafikk der folk oppholder seg.  

Hendelsen utredes ikke videre som eget tema, men inngår videre 

i ulykker. 

Virksomhet som 

håndterer farlige 

stoffer. 

Eksplosjon, 

forurensing, brann, 

gassutslipp  

 

Det er ikke registrert storulykkesbedrifter eller andre virksomheter 

som håndterer farlige stoffer som kan påvirke eller påvirkes av 

endringene i arealplanen.  

Hendelsen utredes ikke videre. 

Fare for akutt 

forurensning på land 

eller i sjø, oljeutslipp, 

etc. 

Fare for akutt 

forurensing  

Det bør for nyetablering av bedrifter med potensiale for avrenning 

utarbeides en plan for forebygging og håndtering av akutt 

forurensning.  

Hendelsen utredes videre 

Elektromagnetiske 

forhold 

Sykdommer og 

plager for mennesker 

som oppholder seg 

Det er ikke dokumentert årsakssammenheng mellom magnetfelt 

og barneleukemi, men på grunn av vitenskapelig usikkerhet kan 

det ikke utelukkes. WHO har derfor klassifisert lavfrekvente 
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over lengre tid nær 

slike felt 

magnetfelt som mulig kreftfremkallende. Hensynssone for 

kraftledninger er etablert i eksisterende kart, og det må sjekkes 

om de også er dekkende for i hvilke avstander det skal gjøres 

magnetfeltvurderinger.  

Hendelsen utredes videre   

Fare for 

sabotasje/terrorhand

linger 

Er tiltaket i seg selv et 

mål med forhøyet 

risiko? 

Ingen kjente mål med forhøyet risiko for sabotasje eller 

terrorhandlinger.  

Hendelsen utredes ikke videre 

Gruver, åpne sjakter, 

etc. 

 Ikke relevant for nye tiltak med dagens regler. 

Hendelsen utredes ikke videre 

Tabell 6: identifiserte uønskede hendelser 

 

I gjennomgangen av identifiserte uønskede hendelser er 15 mulige risikoforhold.  

De 15 hendelsene er samlet i 7 tema/hendelser som vurderes nærmere i egne analyseskjema. 

5 Endringer i arealdisponering 

ROS-analysen av endringsforslagene omfatter en kort beskrivelse, faktagrunnlag og kart, og deretter 

er de 7 ROS-temaene vurdert i en 3-delt skala hvor grønn representerer liten risiko/sårbarhet og rød 

representerer stor risiko/sårbarhet. Det er vurdert 27 endringsforslag. 

5.1 Boligformål 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere innspill om nye boligformål. 

Innspillene var gjennom en siling i formannskapet, som i møtet 30.11.2021 vedtok at 7 

endringsforslag om boligformål skulle konsekvensutredes og ROS-analyseres. 

Konsekvensutredningen gjøres i et eget dokument.  
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5.1.1 Endringsforslag nr. 26 – Solåsen 

      
Sted: Solåsen. 
Gnr/bnr: 22/1. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF og LNFR - spredt boligbebyggelse. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Boligbebyggelse. 
Arealstørrelse: 196 daa. 
Dagens situasjon: Solåsen er delvis avsatt til LNF og LNF spredt boligbebyggelse. Solåsen ligger i en fjellside, 
nordøst for Ålandsvegen overfor Nordby Forsamlingshus. Forslagets område består av skog på fjellgrunn og har en 
helling ned mot Ålandsvegen, men flater noe ut mot toppen. Solåsen ligger syd/vestvendt og har solrik beliggenhet. 
Det er også gode utsiktsforhold. Området er blant de høyeste punktene i Nes kommune. 
Beskrivelse av forslag: Det foreslås å omdisponere areal fra LNF og LNF spredt til boligformål som tar hensyn til 
eksisterende natur og grunnforhold. Det ønskes å etablere småhusbebyggelse av varierende typer: eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus. Antall boliger vil variere etter boligtyper. Adkomsten foreslås via Ålandsvegen i vest. 
Adkomstvei og nødvendig infrastruktur forutsettes planlagt i en reguleringsprosess. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  En mindre del av endringsforslaget er registrert som 
aktsomhetsområde for skred og steinsprang, både utløsningsområde 
og utløpsområde.  
Området er kartlagt for store naturlige områdeskred [5]. Hoveddelen 
av endringsforslaget ligger ovenfor marin grense. 

Ulykker  Det er registrert noen trafikkulykker langs FV 1580, Ålandsvegen som 
skyldes menneskelig feil, samt en påkjørsel av dyr [8]. Asfaltert 1-felts 
vei uten fortau, med passeringsmuligheter i avkjørsler. Rett strekning 
med god sikt [6]. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor 
endringsforslagsområdet, men det er registrert en lokalitet i nærheten 
hvor oppryddingstiltak er gjennomført. 
Området er ikke veistøyutsatt [1]. Området har avrenning mot 
vassdraget Kampå i vest. I anleggsperioden kan gravemasser og 
tilførte masser påvirke vannresipient negativt, men avbøtende tiltak 
kan sikre vannkvaliteten. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 14 km. fra nødetater på Årnes [6]. 



  

 5 Endringer i arealdisponering 
 

 

10228634-01-PLAN-RAP-002 18.02.2022 SIDE 19/61 
 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget middels risiko og sårbarhet, med unntak av 
mindre del som er aktsomhetsområde for skred og steinsprang. Det må 
gjennomføres en skredfarevurdering. Trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel 
fortau, bør vurderes. Fare for avrenning i anleggsperioden. Avbøtende tiltak må 
utredes nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.1.2 Endringsforslag nr. 31 – Skogrovegen 

      
Sted: Skogrovegen. 
Gnr/bnr.: 168/60, 168/309, 168/328. 
Gjeldende arealformål i KP: Offentlig eller privat tjenesteyting (fremtidig), områdenavn BOP_F3. 
Gjeldende formål i reguleringsplan:  
Foreslått arealformål: Bolig. 
Arealstørrelse: 8,5 daa. 
Dagens situasjon: Området er bebygget, barnehage mm. Store deler av området innenfor hensynssone flomfare. 
Beskrivelse av forslag: Konsentrert småhusbebyggelse med adkomst via Skogrovegen. Anslag boenheter ca. 40. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Store deler av endringsforslagsområdet ligger innenfor faresone flom i 
kommuneplanens arealdel. Dette gjelder for en nedbørsflom i 
Droggavassdraget. NVE sitt aktsomhetskart for flom gjelder kun for 
deler av endringsforslagsområdet.  [5] 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. I endringsforslagsområdet er det 
estimert at deler av området kan få en vannopphopning og fungere 
som flomvei ved en større nedbørshendelse. Overvannsnettet 
nedstrøms har begrenset kapasitet ved større nedbørshendelser, 
mens området er i dag bebygd og har allerede en stor andel tette 
flater. Det vil være viktig å sikre tiltak for å sikre overvannshåndtering 
og flomveier i reguleringsplan for området.  

Grunnforhold og rasfare  Området er kartlagt for store naturlige områdeskred [5]. Hele Årnes 
ligger under marin grense. 

Ulykker  Det er registrert et par trafikkulykker i svingen i Svarverudvegen ved 
endringsforslaget, begge er utforkjøringer i høyrekurve. Lenger unna i 
samme vei er det registrert et par påkjørsler bakfra og en møteulykke 
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[8]. 1-feltsvei uten fortau. Hager og vegetasjon gir noe uoversiktlige 
forhold [6]. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i nærheten. 
Deler av endringsforslagsområdet ligger innenfor gul støysone [1]. 
Ytterligere utbygging kan påvirke den økologiske tilstanden til bekken 
som renner gjennom Årnes, men denne bekken er allerede lukket 
gjennom endringsforslagsområdet og ned til Nes Rådhus. Det er 
dermed avrenning i anleggsfase som kan medføre noe påvirkning.   

Utrykningstid nødetater  Endringsforslaget er i Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget høy risiko og sårbarhet. Endringsforslaget er 
vurdert til  høy risiko for flom og håndtering av overvann med bakgrunn i registrerte 
flomsoner. Endringsforslaget har usikre grunnforhold, svingen ved endringsforslaget 
er ulykkesbelastet og endringsforslaget ligger delvis i gul støysone. Det kan være 
noe fare for avrenning i anleggsperioden. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i 
neste plannivå, og dette kan redusere risikoen.  
Totalt mye usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav.  

 

5.1.3 Endringsforslag nr. 43 - Gamle Udnes aldershjem 

 
Sted: Gamle Udnes aldershjem.  
Gnr/bnr: 215/3,4,7.  
Gjeldende arealformål i KP: Off./privat tjenesteyting.  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Ikke regulert  
Foreslått arealformål: Boligbebyggelse.  
Arealstørrelse: 21 daa.  
Dagens situasjon: Fra 1924 og frem til salget i 2014 ble eiendommen benyttet til drift av aldershjem og 
omsorgssenter under stiftelsen Udnes aldershjem. Dagens situasjon er utleie av eneboliger og leiligheter.   
Beskrivelse av forslag: Ombygging av eksisterende bygg til færre og større leiligheter mer tilpasset moderne 
boenheter.   
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Den nederste delen mot Glomma ligger innenfor registrert 
aktsomhetsområde flom. Detet gjelder  ca 100 meter i dalsøkket. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området heller mot Glomma og 
hellningsforholdene er gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Det er muligheter for sammenhengende forekomst av marin leire. 
Området ligger under marin grense. Faregrad lav. Konsekvens alvorlig. 
Kvikkleirerisikoklasse 3. Området er kartlagt for store naturlige 
områdeskred [5].  
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Ulykker  Det er registret noen ulykker langs fylkesvei 173, utforkjøringer, 
møteulykker og ulykke med dyr. I kryss ved Fv 5205 er det registrert 
en ulykke knyttet til venstresving i krysset [8]. Hvamsvegen er 2-
feltsvei uten fortau. Sundvegen er 1-felts grusvei. Hvamsvegen er 
ganske rettlinjet med noe vegetasjon og bebyggelse som kan påvirke 
oversiktligheten. Sundveien er rettlinjet i åpent landskap og oversiktlig 
[6]. 

Høyspentledninger  Det er en 22 kV forsyningslinje inn til området [5]. For nye bygg i 10-20 
meters sonen skal feltnivå for årsgjennomsnitt strøm gjennom 
ledningen undersøkes. Tiltak skal vurderes dersom magnetfeltet 
forventes å overstige 0,4 mikrotesla i boligen. Arbeid nær linjen er 
regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy m.m.) 

 Ikke registret forurenset grunn [1]. Området har avrenning mot 
Glomma. I eventuell anleggsperiode ved ombygging kan vannresipient 
bli noe negativt påvirket. Tiltak for å unngå forurenset avrenning mot 
Glomma bør sikres. 
Ikke veistøyutsatt [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 12 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget høy risiko og sårbarhet. Endringsforslaget 
innebærer høy risiko for kvikkleireskred. Endringsforslaget har også en viss risiko for 
flom og vegsystemet er ulykkesbelastet. Fare for avrenning til Glomma. 
Magnetfeltberegninger må gjøres for nye boliger 10-20m fra linjen. 
Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste plannivå.  
Totalt stor usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.1.4 Endringsforslag nr. 52 – Runnivegen 1  

      
Sted: Runnivegen 1. Bruksnavn: Rosenheim.  
Gnr/bnr: 167/21.  
Gjeldende arealformål i KP:   

• Fremtidig grav- og urnelund. Områdenavn G_F.   

• Hensynssone: Bevaring kulturmiljø. Navn: Årnes, H560_2  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert.  
Foreslått arealformål: Boligbebyggelse: Blokkbebyggelse/rekkehus 60-90 boenheter.  
Arealstørrelse: 4,97 daa.  
Dagens situasjon: Endringsforslagets område består av eiendom gnr/bnr 167/21,29 som er lokalisert på nordsiden av 
kirkegården til Årnes kirke. Området er innenfor kommuneplanens hensynssone «Bevaring kulturmiljø».  
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Adkomsten er via Runnivegen (nordvest). Jf. matrikkelen er eiendommen bebygd med et våningshus, et garasjeuthus 
og anneks til bolig, og et bygg registrert som annen landbruksbygning. Bolighuset er fra 1914, jf. «Kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030», og er registrert med høy verneverdi. Årnes har en tydelig gatestruktur 
med utgangspunkt i de gamle ferdselsårene. Årnes sin bevarte trehusbebyggelse er variert, godt ivaretatt, innehar en 
høy grad av autentisitet og bidrar derfor til en opplevelse av et helhetlig miljø. Trehusene er sammen med elva det 
som gir Årnes sitt største særpreg. Særpreget er miljøskapende, og således viktig å ivareta i videre fortetting og 
utbygging av Årnes. Enkeltobjekter er regulert til bevaring gjennom ulike reguleringsplaner.  
Beskrivelse av forslag: Endringsforslaget innebærer en omdisponering av området til boligbebyggelse. Forslagets 
avgrensning stemmer overens med eiendomsgrenser.  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er nokså flatt med 
helling nedover i sørøst og nordvest og hellingsforholdene på tomten 
er gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Området er kartlagt for store naturlige områdeskred [5]. Hele Årnes 
ligger under marin grense. 

Ulykker  Runnivegen er en asfaltert 1-feltsveg med fortau på ene siden. Noe 
vegetasjon og hager, men ganske god sikt [6]. Det er registret fire 
trafikkulykker i nordre del av Runnivegen. Svingeulykker og en med 
fotgjenger [8]. 

Høyspentledninger  Ingen høyspentledninger i nærheten, ca. 200 meter til 66 kV og 22 kV 
kraftlinje [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området tangerer ytterkanten 
av gul sone veistøy [1]. 

Utrykningstid nødetater  Området er i Årnes. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet, med unntak av 
usikkerheten som ligger i at området er under marin grense og grunnforholdene må 
derfor vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak må utredes nærmere. 

 

5.1.5 Endringsforslag nr. 67 – Skogbygda  

      
Sted: Skogbygda. 
Gnr/bnr: 131/56 og 131/133 m.fl. 
Gjeldende arealformål i KP: Friområde (nåværende og fremtidig), Offentlig eller privat tjenesteyting (nåværende). 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Forretning, Offentlig bygg – barnehage, Anlegg for idrett og sport, Kjørevei, 
Gangvei, Unyansert formål, Offentlig friområde, Parkeringsplass. 
Foreslått arealformål: Boligbebyggelse. 
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Arealstørrelse: Ca. 36,9 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslaget består av et areal som er avsatt i KP til nåværende og fremtidig «Friområde». 
Avgrensning av endringsforslaget stemmer overens med arealformålsgrensen til «Friområde».  
Dette arealet har 2 mindre inneklemte områder, avsatt til «Offentlig eller privat tjenesteyting». 
Endringsforslagets område er innenfor reguleringsplan for Skogrand, plan-id 023675010, stadfestet 16.04.75, siste 
endringer vedtatt: 21.05.02. 
Den eneste bebyggelsen er en barnehage innenfor gnr/bnr 131/56, på nordsiden av området. 
Endringsforslagets område grenser mot vest og øst til områder med fulldyrka jord. Mot nord og sør er bebygde 
områder. Adkomst i sør er via de kommunale vegene Åkervegen og Parkvegen, koblet til FV 1583 – Togstadvegen 
mot vest. Barnehagen (innenfor gnr/bnr 131/56) har adkomst på nordsiden via kommunal veg Skograndvegen. I øst 
og sørøst er det gang- og sykkelveg. 
Mesteparten av endringsforslagets område er innenfor gnr/bnr 131/56. Midt i sistnevnte eiendom, er det et mindre 
areal på ca. 700 m2, som har gnr/bnr 131/133. Andre mindre berørte eiendommer er: 124/2 og 124/128 mot sør, 
235/8 mot vest, 131/56 mot nord, og 131/4 og 131/74 mot øst. 
Beskrivelse av forslag: Det er ønskelig å omdisponere dette området til byggeområde for småhusbebyggelse.  
Endringsforslaget består hovedsakelig av å endre kommuneplanens arealformål «Friområde» til «Boligbebyggelse». 
Det minste inneklemte området med arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting» har ingen brukbar bebyggelse, 
ønskes også endret til boligformål. 
Arealet der barnehagen ligger er også avsatt til «Offentlig eller privat tjenesteyting», foreslås videreført og utvidet 
slik at det tilpasses til barnehagens bruk og behov. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området ligger innenfor Flom aktsomhetsområde [5].  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er rimelig flatt, men 
med en svak helling mot sør og mot øst hvor det går en bekk [11]. 
Overvannshåndtering må løses.  

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Området 
ligger innenfor aktsomhetsområde Kvikkleire/kvikkleiresone. Kartlagt 
for store naturlige område skred [5][19]. 

Ulykker  Ingen registrerte ulykker ved planområdet, to stk. under 1 km lenger 
nord, kjøretøy utenfor veg [8]. 

Åkervegen Kv 6704 er en asfaltert 1-feltsveg. Fv 427 Togstadveien er 
en smal asfaltert vei uten fortau. Skogbygdavegen asfaltert 1-feltsveg 
med GS-veg langs idrettsområdet, ellers ingen GS-tilbud [6]. 

Høyspentledninger  22 kV ledning ca. 100 meter fra planområdet [5]. For nye bygg i 10-20 
meters sonen skal feltnivå for årsgjennomsnitt strøm gjennom 
ledningen undersøkes. Tiltak skal vurderes dersom magnetfeltet 
forventes å overstige 0,4 mikrotesla i boligen. Arbeid nær linjen er 
regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Ikke registrert forurenset grunn. Innenfor gul sone støy fra veg [1]. 
Endringsforslaget ligger nær vassdraget Uåa.. I anleggsperioden kan 
vannresipienten bli negativt påvirket. Tiltak for å unngå forurenset 
avrenning mot bør sikres. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 16 km til Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget middels risiko og sårbarhet. Endringsforslaget 
innebærer høy risiko for kvikkleire og skred. Endringsforslaget har ligger i gul 
støysone. Fare for avrenning i anleggsperioden. Magnetfeltberegninger må gjøres 
for nye boliger 10-20m fra høyspentlinjen. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i 
neste plannivå. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 
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5.1.6 Endringsforslag nr. 56 og 60 – Ynsvegen 2-Søndre Løken 

      
Sted: Ynsvegen 2 - Søndre Løken.  
Gnr/bnr: 150/2.  
Gjeldende arealformål i KP: LNF  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Området er ikke regulert 
Foreslått arealformål: Bolig (Mikrohus) 
Arealstørrelse: 9,5 daa,  
Dagens situasjon: Det ligger et tidligere gårdstun med tre bygninger på eiendommen. Endringsforslagsområdet 
gjelder nordvestlig del av eiendommen der det står et fjøs. Omkringliggende område er gresskledde jorder. 
Beskrivelse av forslag: Tilrettelegge for mikrolandsby. 3-6 vognplasser til flyttbare mikrohus på hengere på tunet. 
Vognplassene skal være på ca. 120-200 m² og gi rom til mikrohus med et fotavtrykk på ca. 20 m² og hage. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [1]. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er ganske flatt, men 
heller så ned mot Glomma. Hellingsforholdene på tomten er gunstige i 
forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Registrert 
som fareområde i kommuneplan med fare for Kvikkleireskred. Kartlagt 
for store naturlige områdeskred [5]. 

Ulykker  Det er registrert to utforkjøringer på rett streking på Hølevegen [8][6]. 
Hølevegen er 1-feltsvei uten fortau. Ynsvegen er 1-felts grusveg uten 
fortau. Det er åpent landskap og oversiktlig. 

Høyspentledninger  22 kV ledning krysser nordøstre hjørne av planområdet [5]. For nye 
bygg i 10-20 meters sonen skal feltnivå for årsgjennomsnitt strøm 
gjennom ledningen undersøkes. Tiltak skal vurderes dersom 
magnetfeltet forventes å overstige 0,4 mikrotesla i boligen. Arbeid 
nær linjen er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Radon aktsomhetsområde [1]. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 
Området er ikke veistøyutsatt [1]. Området har avrenning mot 
Glomma. I anleggsperioden kan vannresipient bli noe negativt 
påvirket. Tiltak for å unngå forurenset avrenning mot Glomma bør 
sikres. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 2,4 km fra nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget middels risiko og sårbarhet. Endringsforslaget 
innebærer høy risiko for kvikkleire og skred. Det kan være radon i grunnen. Det er 
registrert noen ulykker langs innfartsveien, men de synes ikke å være generert av 
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veisystemet. Fare for avrenning. Magnetfeltberegninger må gjøres for nye boliger 
10-20m fra linjen. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste plannivå. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.1.7 Endringsforslag nr. 72 – Øvre Drognes grusbane 

       
Sted: Øvre Drognes. 
Gnr/bnr: 168/60. 
Gjeldende arealformål i KP: Fremtidig offentlig tjenesteyting. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Boligformål. 
Arealstørrelse: 12,3 daa. 
Dagens situasjon: Området ligger i Årnes, ved Nes sykehjem. Området brukes i til vanlig som en grusbane, men har 
under koronapandemien blitt brukt til teststasjon. 
Beskrivelse av forslag: Bygging av boliger.   
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt høy sannsynlighet for at episoder med kraftig 
nedbør øker både i intensitet og hyppighet. Området er flatt, men 
ligger i et område som heller svakt mot vest [11].   

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for sammenhengende marin leire. Området er kartlagt for 
store naturlige områdeskred [5]. Området er innenfor 
aksomhetsområde for marin leire [5]. 

Ulykker  Hagaskogvegen er en asfaltert vei uten gul stripe og fortau.[6] Det er 
ikke registret trafikkulykker i lokalveiene til analyseområdet. Det er 
registrert tre trafikkulykker i kryss lokalvei til tomten og Fv. 1573. To 
stk. er enslig kjøretøy som kjører av veien.  [8]. 

Høyspentledninger  Det går en 66 kV høyspentledning der den vestre delen (ca. 10 
meter) ligger nærmere enn 60 meter. For nye bygg skal feltnivå for 
årsgjennomsnitt strøm gjennom ledningen undersøkes. Tiltak skal 
vurderes dersom magnetfeltet forventes å overstige 0,4 mikrotesla i 
boligen. [5].[20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i området, og området er 
utenfor støysone fra veg [1] 

Utrykningstid nødetater  Området ligger i Årnes, hvor det er utrykningstjenester [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet,  
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Endringsforslaget innebærer risiko tilknyttet nærføring kraftledning, overvann og 
grunnforhold. Grunnforhold må utredes og overvann må håndteres. 
Magnetfeltberegninger må gjøres. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste 
plannivå. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav 

 

5.1.8 Endringsforslag nr. 75, Knattenlia 5 

    
Sted: Solhaug (Knattenlia 5). 
Gnr/bnr.: 175/37 (Solhaug). 
Gjeldende arealformål i KP: Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Gnr/bnr 175/37 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, felt EB8, 
innenfor reguleringsplan for Kikut – Brauter, planid 023699010, vedtatt i 1999. 
Foreslått arealformål: Boligformål 
Arealstørrelse: Solhaug = 3,563 daa. 
Dagens situasjon: Solhaug har to sammenhengende bygg knyttet til helse- og sosialtjenester med parkeringsareal. 
Bygget har adkomst på nord- og sørsiden. Det er planer om å rive bygget på Solhaug, og det foreligger 
rammetillatelse for to boligbygg for flere boenheter. 
Beskrivelse av forslag: Ønsker å endre arealformål for eiendommen 175/37 til bolig i tråd med gjeldende 
reguleringsplan og gitte tillatelser.  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området har helning mot vest 
med flate partier rundt bygningene og det er muligheter til å 
håndtere overvannet [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Området ligger i all hovedsak utenfor område med mulighet for 
sammenhengende forekomster marin leire.  Området er kartlagt for 
store naturlige områdeskred [5].  

Ulykker  En trafikkulykke i 1986 langs hovedveien, Øvre Hagaveg, møteulykke 
i kurve nord for planområdet [8]. Øvre Hagaveg er asfaltert 1-feltsvei 
uten fortau. Vegetasjon og bygninger gjør vegen stedvis uoversiktlig. 
Knattenlia er en smal grusveg [6]. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i nærheten. 
Deler av Knatten ligger innenfor gul støysone [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 6 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 
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Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Veien er uten fortau/gs 
og endringsforslaget ligger delvis i gul støysone. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere. 

 

5.2 Offentlig/privat tjenesteyting 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere innspill om nye formål for 

offentlig/privat tjenesteyting. Innspillene har vært gjennom en siling i formannskapet, som i møtet 

30.11.2021 vedtok at 7 endringsforslag om formål for offentlig/privat tjenesteyting skulle 

konsekvensutredes og ROS-analyseres. Konsekvensutredningen gjøres i et eget dokument.  

5.2.1  Endringsforslag nr. 5,33,34,36,37,38,39,40,55 og 62 – Knattenlia 

    
Sted: Knatten (Knattenlia 2) og Solhaug (Knattenlia 5). 
Gnr/bnr.: 175/279 (Knatten) og 175/37 (Solhaug). 
Gjeldende arealformål i KP: Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Gnr/bnr 175/279, er regulert til allmennyttig formål – forsamlingslokale 
innenfor reguleringsplan for Knattenlia, planid 023688030, vedtatt i 1988.  
Gnr/bnr 175/37 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, felt EB8, innenfor reguleringsplan for Kikut – 
Brauter, planid 023699010, vedtatt i 1999. 
Foreslått arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Arealstørrelse: Knatten = 3,66 daa. Solhaug = 3,563 daa. 
Dagens situasjon: Knatten er bebygd med større frittliggende bygg med leiligheter og forsamlingslokale med 
adkomst fra sør og øst. Solhaug har to sammenhengende bygg knyttet til helse- og sosialtjenester med 
parkeringsareal. Bygget har adkomst på nord- og sørsiden. Det er planer om å rive bygget på Solhaug, og det 
foreligger rammetillatelse for to boligbygg for flere boenheter. 
Beskrivelse av forslag: Ønsker å beholde dagens arealformål i kommuneplanen, som er offentlig eller privat 
tjenesteyting og ikke benytte området til boligformål.  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området har helning mot vest 
med flate partier rundt bygningene og det er muligheter til å 
håndtere overvannet [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Området ligger i all hovedsak utenfor område med mulighet for 
sammenhengende forekomster marin leire.  Området er kartlagt for 
store naturlige områdeskred [5].  
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Ulykker  En trafikkulykke i 1986 langs hovedveien, Øvre Hagaveg, møteulykke 
i kurve nord for planområdet [8]. Øvre Hagaveg er asfaltert 1-feltsvei 
uten fortau. Vegetasjon og bygninger gjør vegen stedvis uoversiktlig. 
Knattenlia er en smal grusveg [6]. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i nærheten. 
Deler av Knatten ligger innenfor gul støysone [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 6 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har videreføring av dagens arealformål liten risiko og sårbarhet. Veien 
er uten fortau/gs og forslaget ligger delvis i gul støysone.  

 

5.2.2 Endringsforslag nr. 22 Hoppensprett Brårud skole 

      

Sted: Brårud. 
Gnr/bnr: 33/10. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF (nåværende). 
Gjeldende formål i reguleringsplan: jord- og skogbruk (reguleringsplan fra 1985) 
Foreslått arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Arealstørrelse: 10 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslaget ligger på østsiden av Brårud skole, og er i dag dekket av skog. Nærmeste vei er 
den kommunale vegen Gunnerudberget. 
Beskrivelse av forslag: Det er foreslått ny skoletomt på området. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Hav- og fjordavsetning, ofte med stor mektighet. [1]Svært stor 
mulighet for marin leire.Feil! Fant ikke referansekilden.  

Ulykker  En feltsvei uten stripe eller fortau. Det er ikke registret noen 
trafikkulykker i nærområdet. [6] [8] 

Høyspentledninger  Det er ingen kraftledninger i nærheten. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i nærheten. [1] 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 15 km til Årnes hvor det er nødetater [6] 
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Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet.  Grunnforhold må 
undersøkes. Skole er et følsomt formål i forhold til trafikkulykker og 
trafikksikkerhetsforholdene bør avklares. 

 

5.2.3  Endringsforslag nr. 35 - Nye Opaker skole 

      

Sted: Hebergåsen. 
Gnr/bnr: 140/1, 139/1. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF (fremtidig), Kombinert bebyggelse og anleggsformål (fremtidig). 
Gjeldende formål i reguleringsplan:  

• Kombinert bebyggelse og anleggsformål, feltbetegnelse BKB2, BKB3, BKB5. 

• Grønnstruktur, feltbetegnelse o_G,  

• Kjøreveg, feltbetegnelse SKV2, o_SKV5, SKV 15, 

• Vegetasjonsskjerm, feltbetegnelse GV5, GV6, GV7 

Foreslått arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Arealstørrelse: 140 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslagets område er innenfor reguleringsplan for Herbergåsen Næringspark, planid 
023618012, vedtatt 18.06.2019. E16 på nordsiden, FV 1581 (Funnefossvegen) på vestsiden. Adkomst til området er 
via Funnefossvegen.  
Endringsforslagets område består av kupert skogkledd terreng. 
Beskrivelse av forslag: Det er foreslått ny skoletomt og idrettsanlegg i den vestre delen av området, mot 
Funnefossvegen. Tomten er på fjellgrunn og kommer ikke i konflikt med dyrket mark. Forslaget innebærer et 
helhetlig anlegg med skole, barnehage, idrettshaller, utearealer, parkering, hente- og leveringssoner for busser, 
samt friluftsområder for lek og rekreasjon. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Løsmasseflate. Stort sett utenfor område med mulighet for å finne 
marin leire. Kartlagt område for kvikkleire. [5].  

Ulykker  Mange trafikkulykker langs hovedvei, E16. Det er også flere 
trafikkulykker i forbindelse med krysset mellom E16 og 
Funnefossvegen. Det er også registrert en møteulykke og et par 
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utforkjøringer i Funnefossvegen. [8]. E16 og Funnefossvegen er 
asfalterte 2-feltsveier med adskilt gang- og sykkelveier. Det er noe 
vegetasjon langs Funnefossvegen, men få avkjørsler gjør forholdene 
oversiktlig. E16 er oversiktlig. Det er høy trafikk med 8.851 ÅDT på 
E16 og 2440 ÅDT på Funnefossvegen [6]. 

Høyspentledninger  22 Kv kraftledning krysser nordre del av området [5]. For nye bygg i 
10-20 meters sonen skal feltnivå for årsgjennomsnitt strøm gjennom 
ledningen undersøkes. Tiltak skal vurderes dersom magnetfeltet 
forventes å overstige 0,4 mikrotesla i skolebygget. Arbeid nær linjen 
er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i nærheten [1]. 
Vestre delen av området, langs veien, ligger innenfor gul støysone. 
[1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 8 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget middels risiko og sårbarhet. E16 er svært 
ulykkesbelastet, men det pågår arbeid med ny trasé for E16. Behov for 
trafikksikringstiltak må utredes i forhold til tidsaspektet for gjennomføring av ny 
E16. Skole er et følsomt formål i forhold til trafikkulykker og 
trafikksikkerhetsforholdene bør avklares gjennom plankrav. Trafikkstøy må 
utredes. Magnetfeltberegninger må gjøres for nye skolebygg 10-20m fra linjen 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.2.4 Endringsforslag nr. 68 - Årnes næringspark 

      
Sted: Årnes næringspark  
Gnr/bnr: 167/339  
Gjeldende arealformål i KP: Næringsformål 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Kombinert formål for forretning og industri. 
Foreslått arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting.  
Arealstørrelse: ca. 12 daa  
Dagens situasjon: Ubebygd, dyrket mark. 
Beskrivelse av forslag: Mulig tomt for ny brannstasjon. 
 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er flatt og 
overvannshåndtering må løses. 
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Grunnforhold og rasfare  Ikke bratt terreng. Område der det svært ofte kan finnes marin leire. 
Feil! Fant ikke referansekilden. Området er kartlagt for store 
naturlige områdeskred [5].  

Ulykker  Det er registret noen ulykker langs fylkesvei 175, hovedsakelig knyttet 
til kryssene. Det er registrert en møteulykke innenfor industriområdet 
[8]. Fv 175 er 2-feltsveg med separat gang- og sykkelveg. Rakleievegen 
begynner (fra Fv 175) som 2-feltsvei, men går over til en bred 1-
feltsvei, uten fortau. Folmovegen er 1-feltsveg uten fortau. Veiene er 
ganske oversiktlige, med noen flere hager og bygninger på Nordsiden 
av Rakleievegen og Folmovegen [6]. 

Høyspentledninger  66 kV regional linje passerer inntil nordvestre hjørne av tomten. 22 kV 
linjer langs vest og nordsiden [5]. Anbefaling om magnetfeltutredning 
gjelder ikke arbeidsplasser, men slår inn dersom bruk til skole eller 
barnehage. Arbeid nær linjen er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. 

Utrykningstid nødetater  Ønsket tiltak er brannstasjon.  
Sentral beliggenhet i Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikker overvannssituasjon, usikre grunnforhold, og kryssene på fylkesvegen er 
ulykkesbelastet. Magnetfeltberegninger må gjøres dersom barnehage eller skole. 
Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.2.5 Endringsforslag nr. 69 - Kulmoen 

       
Sted: Kulmoen  
Gnr/bnr: 64/60, 60/11, m. fl.   
Gjeldende arealformål i KP: Næringsvirksomhet, N2. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Kombinert formål: Kontor/industri, samt andre deler massedeponi med 
etterbruk jordbruk og næring. 
Foreslått arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting.  
Arealstørrelse: gnr/bnr 64/60 og 60/11 er på til sammen 4,5 dekar. 
Dagens situasjon: Flatt område (grenser i nordøst mot ravine). Eiendommene er bebygget, og benyttes til 
næringsbebyggelse knyttet til transportbedrift. Endringsforslagets område er kun 80 meter fra E16. Adkomst via 
privat vei, Kongsvingervegen, som er koblet til E16. Det er ingen vegetasjon innenfor endringsforslagets område. 
Beskrivelse av forslag: Potensiell tomt for ny brannstasjon. 
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Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er flatt og 
overvannshåndtering må løses. 

Grunnforhold og rasfare  Svært ofte store sammenhengende forekomster av marin leire. 
Området er kartlagt for store naturlige områdeskred [5].  

Ulykker  Det er registret en rekke ulykker langs Kongsvingervegen, E16 
(møteulykker, utforkjøringer, fotgjengerulykke). Det er registrert en 
kryssulykke i krysset mellom Kongsvingervegen inn til 
endringsforslaget og E16 (også Kongsvingervegen)[8]. E16 er 2-
feltsasfaltert vei med separat gang- og sykkelvei. Kongsvingervegen 
inn i området er asfaltert 1-feltsvei uten fortau [6]. 

Høyspentledninger  Det er en 22kV forsyningslinje inn til området [5]. Anbefaling om 
magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser, men slår inn dersom 
bruk til skole eller barnehage. Arbeid nær linjen er regulert i annet 
lovverk [20]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registret forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. 

Utrykningstid nødetater  Ønsket tiltak er brannstasjon. Det er ca. 7 km til Årnes hvor det er 
nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikker overvannssituasjon, usikre grunnforhold, og E16 er ulykkesbelastet. 
Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.2.6 Endringsforslag nr. 70 - Kvernberget 

      
Sted: Kvernberget. 
Gnr/bnr: 65/27. 
Gjeldende arealformål i KP: Boligbebyggelse (fremtidig). 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Blokkbebyggelse. 
Foreslått arealformål: Offentlig tjenesteyting. 
Arealstørrelse: Ca. 15 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslaget består av et ubebygget areal avsatt til boligbebyggelse. Området er et 
masseuttak av sand og grus. Endringsforslaget er innenfor reguleringsplan for Kvernberget, planid 023697040, 
vedtatt: 13.12.2011. Det er fulldyrka jord og skog på det omkringliggende området. Adkomsten til endringsforslaget 
er via Blakervegen på vestsiden, som kobler seg i nord til E16. 



  

 5 Endringer i arealdisponering 
 

 

10228634-01-PLAN-RAP-002 18.02.2022 SIDE 33/61 
 

Beskrivelse av forslag: Potensiell tomt til ny brannstasjon. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for usammenhengende tynt lag marin leire, deler av 
området fraværende lag. Området er en liten kolle hvor nordre del er 
utsprengt (masseuttak). Sikring av kantene må vurderes før ny bruk, 
eventuelt videre nedsprenging. Området er kartlagt for store naturlige 
områdeskred [5].  

Ulykker  Det er registret en rekke ulykker langs E16, Kongsvingervegen 
(møteulykker, utforkjøringer og fotgjengerulykke). Det er registrert en 
kryssulykke i krysset mellom Blakarvegen og E16 [8]. E16 er 2-
feltsasfaltert vei med separat gang- og sykkelvei. Blakarvegen er 1-
felts grusvei uten fortau [6]. 

Høyspentledninger  Det er en 22kV forsyningslinje inn til området [5]. Anbefaling om 
magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser, men slår inn dersom 
bruk til skole eller barnehage. Arbeid nær linjen er regulert i annet 
lovverk [20]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registret forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. 

Utrykningstid nødetater  Ønsket tiltak er brannstasjon. Det er ca. 7 km til Årnes hvor det er 
nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikre grunnforhold og E16 er ulykkesbelastet. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.2.7 Endringsforslag nr. 74 - Sandnes gård 

    
 

Sted: Rånåsfoss. 
Gnr/bnr: 315/1. 
Gjeldende arealformål i KP: Boligbebyggelse, med detaljeringssone om at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal 
gjelde. 
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Gjeldende formål i reguleringsplan: jord- og skogbruk. 
Foreslått arealformål: Offentlig tjenesteyting. 
Arealstørrelse: Ca. 8 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslaget består av et areal avsatt til boligbebyggelse. Arealet er stort sett ubebygget, 
med unntak av et hus nord på tomten. Endringsforslaget er innenfor reguleringsplan for Sandnes gård - 
boligområde, planid 3034_157, vedtatt: 28.04.2004 av tidligere Sørum kommune. Store deler av arealet er 
fulldyrket jord. Adkomsten til området er via Sandnesstubben, som kobler seg i nord til Borgenveien. 
Beskrivelse av forslag: Potensiell tomt til ny barnehage. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt Feil! Fant ikke referansekilden. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt høy sannsynlighet for at episoder med kraftig 
nedbør øker både i intensitet og hyppighet. Området ligger i et svakt 
hellende terreng. [11].   

Grunnforhold og rasfare  Store deler av området utenfor område med mulighet for marin 
leire. Ingen rasfare i området. Jordekt løsmasseflate. [5].  

Ulykker  Sandnesstubben er en asfaltert vei uten gul stripe og fortau.[6] Det 
er ikke registret trafikkulykker i lokalveiene Gnisten og 
Sandnesstubben. Det er registrert en trafikkulykker i kryss Fv 1481 
/Sandnesstubben og to ulykker i kryss Fv 1482/FV1481.[8] 

Høyspentledninger  Det går en 66 kV høyspentledning langs deler av planområdet, 
nordvestre hjørne er nærmest og det ligger ca 87 meter fra 
ledningen. Feil! Fant ikke referansekilden.[20] For nye bygg i 10-20 
meters sonen skal feltnivå for årsgjennomsnitt strøm gjennom 
ledningen undersøkes. Tiltak skal vurderes dersom magnetfeltet 
forventes å overstige 0,4 mikrotesla i nytt barnehagebygg. Arbeid 
nær linjen er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Liten del i nord 
ligger innenfor gul sone støy [1] 

Utrykningstid nødetater  Området ligger ca. 14 km fra Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet, med unntak av 
usikkerheten med nærhet til 66 kV høyspentlinje. Magnetfeltberegninger må 
gjøres. Endringsforslaget ligger dedlvis i gul støysone og overvann må håndteres. 
Eventuelle avbøtende tiltak må utredes nærmere. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav 

 

5.3 Næringsformål 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere innspill om nye næringsformål. 

Innspillene har vært gjennom en siling i formannskapet, som i møtet 30.11.2021 vedtok at 3 

endringsforslag om næringsformål skulle konsekvensutredes og ROS-analyseres. I tillegg ble 

næringsområde for Kvernberget tatt inn i formannskapsmøte 3. mai. Konsekvensutredningen gjøres i 

et eget dokument.  
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5.3.1  Endringsforslag nr. 64 – Kårstad trevarefabrikk 

      

Sted: Kårstad 
Gnr/bnr: 12/42. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF og bolig. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Næring. 
Arealstørrelse: 3,8 daa. 
Dagens situasjon: Området er bebygd med bygg registrert i matrikkelen som annen industribygning.  
Beskrivelse av forslag: Justering av arealformål i tråd med eksisterende tillatt bruk, pluss utvidelse av området mot 
nordøst. Utvidelsen innebærer å omdisponere ca. 519 m² fulldyrka jord og 1089 m² barskog av middels bonitet. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Ikke flomfare område [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er flatt og 
overvannshåndtering må løses, men området er allerede bebygd. 

Grunnforhold og rasfare  Ikke bratt terreng. Elveavsetning. Tykt dekke. Muligheter for 
sammenhengende forekomst av marin leire [5].  

Ulykker  Movegen er en gruset 1-feltsveg. Eidsvillvegen (Fv) er asfaltert 2-
feltsvei uten fortau. Det er registret noen få ulykker langs fylkesvei 
177, ingen knyttet til avkjørsel [8]. 

Høyspentledninger  Ingen kraftledninger i nærområdet [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Radon aktsomhetsområde. Ikke registret forurenset grunn [1]. Ikke 
veistøyutsatt [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 14 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Overvannshåndtering 
må vurderes og det kan være radon i grunnen. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere 
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5.3.2 Endringsforslag nr. 65 - Fenstad Pizzabunner (fabrikk) 

      

Sted: Fenstad Pizzabunner (fabrikk).  
Gnr/bnr: 12/31.  
Gjeldende arealformål i KP: LNF.  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Ikke regulert.  
Foreslått arealformål: Næring.  
Arealstørrelse: 5,8 daa.  
Dagens situasjon: Området rundt eksisterende næringsbygning er planert og gruslagt. Nordlig og nordvestre del av 
eiendommen er skogkledd.  
Beskrivelse av forslag: Tilrettelegging for eksisterende virksomhet i tilknytning til tettsted.  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Ikke flomfare område [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er ganske flatt med svak 
helning mot nord, hvor det går en bekk. Hellingsforholdene på tomten 
er gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 
Overvannshåndtering må løses for nytt areal. 

Grunnforhold og rasfare  Ikke bratt terreng. Elveavsetning. Tykt dekke. Området er kartlagt og 
det er muligheter for sammenhengende forekomst av marin leire, 
men ikke registrert med spesiell risiko. Kartlagt for store naturlige 
områdeskred [5]. 

Ulykker  Fylkesveien, kalt Eidsvollvegen, er asfaltert, med gul stripe i midten og 
ikke fortau. Det er registret noen få ulykker langs veien, ingen knyttet 
til avkjørsel [8]. 

Høyspentledninger  Ingen kraftledninger i nærområdet til området [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Ikke registrert forurenset grunn [1]. Radon aktsomhetsområde. Ikke 
registret forurenset grunn [1]. Området ligger innenfor gul støysone 
veg, men det er ikke et støysensitivt formål [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 14 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikre grunnforhold og det kan være radon i grunnen. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere. 
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5.3.3 Endringsforslag nr. 66 - Fenstad Auto (bilbutikk og verksted) 

      

Sted: Eidsvollvegen 831, 2170 FENSTAD. 
Gnr/bnr: 12/41. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert, bortsett fra et areal på sydvestsiden på ca. 68 m2 som er innenfor 
reguleringsplan for Furuholmen og Korsvoll, plan-id 023602030, sist revidert 07.02.2007. Formålet er Gang-/sykkelvei 
(GV3). 
Foreslått arealformål: Næring. 
Arealstørrelse: 3,92 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslagets område består av hele eiendom med gnr/bnr 12/41, som ligger i veikrysset 
mellom Eidsvolllvegen (FV 177) og Movegen, sør fra et stort område med fulldyrka jord (LNFR i kommuneplan). 
Eiendommen er flat og asfaltert, bortsett fra den nordlige delen som har noe vegetasjon. Eiendommen er bebygd 
med 3 bygninger, registrert i matrikkelen som verksted, annen forretningsbygning og annen lagerbygning. 
Adkomsten er på sørøstsiden av eiendommen via Movegen. 
Ca. halvparten av eiendommen mot vest er innenfor sone med byggeforbud mot fylkesvei. Det er imidlertid 2 
bygninger plassert innenfor sonen for byggeforbud. Søndre del av eiendommen er innenfor sone med byggeforbud 
mot kommunal vegg (ca. 250 m2 av eiendommen).  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Ikke flomfare i området [5]. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området er flatt, men med en 
bekk i nordre hjørne. Overvannshåndtering må løses. 

Grunnforhold og rasfare  Ikke bratt terreng. Elveavsetning. Tykt dekke. Muligheter for 
sammenhengende forekomst av marin leire, men ikke registrert med 
spesiell risiko. Kartlagt for store naturlige områdeskred [5]. 

Ulykker  Fylkesveien, kalt Eidsvollvegen, er en asfaltert 2-feltsvei uten fortau. 
Det er registret noen få ulykker langs veien, ingen knyttet til avkjørsel. 
[8]. 

Høyspentledninger  Ingen kraftledninger i nærområdet til området [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Ikke registret forurenset grunn [1]. Området er aktsomhetsområde for 
radon.. Området ligger innenfor gul støysone veg, men det er ikke et 
støysensitivt formål [1]. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 14 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikre grunnforhold og overvann må håndteres. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere. 
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5.3.4 Endringsforslag nr. 11 – Kvernberget Næring  

      
Sted: Kvernberget, Blakervegen   
Gnr/bnr.: 65/1. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Hovedsakelig uregulert. Deler regulert til kjørevei 
Foreslått arealformål: Næringsformål 
Arealstørrelse: 5 daa 
Dagens situasjon: Skog  
Beskrivelse av forslag: Arealet ligger mellom dagens E16, Blakervegen og område som er avsatt til boligformål. Det er 
ønskelig å endre fra LNF til næringsformål. Ytterligere underformål må avklares gjennom reguleringsplan.    

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  
 

Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. 

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for sammenhengende tynt lag marin leire.  

Ulykker  Det er registret en rekke ulykker langs E16, Kongsvingervegen 
(møteulykker, utforkjøringer og fotgjengerulykke). Det er registrert en 
kryssulykke i krysset mellom Blakervegen og E16 [8]. E16 er 2-
feltsasfaltert vei med separat gang- og sykkelvei. Blakervegen er 1-
felts grusvei uten fortau [6]. 

Høyspentledninger  Det er en 22kV forsyningslinje inn til området [5]. Anbefaling om 
magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser, men slår inn dersom 
bruk til skole eller barnehage. Arbeid nær linjen er regulert i annet 
lovverk [20]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registret forurenset grunn. Deler av arealet er innenfor gul 
støysone E16.  

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 7 km til Årnes hvor det er nødetater [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
usikre grunnforhold og E16 er ulykkesbelastet. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.4 Fritids- og turistformål 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere endringsforslag om nye fritids- 

og turistformål. Endringsforslagene har vært gjennom en siling i formannskapet, som i møtet 

30.11.2021 vedtok at 2 endringsforslag om fritids- og turistformål skulle konsekvensutredes og ROS-

analyseres. Konsekvensutredningen gjøres i et eget dokument.  
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5.4.1  Endringsforslag nr. 21 – Hennivangen skog – Nes villmarksforum  

       
Sted: Hennivangen skog - Nes Villmarksforum. 
Gbnr.: 167/2. 
Gjeldende arealformål i kommuneplan: LNF. En mindre del er avsatt til nåværende næringsvirksomhet. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått arealformål: Frilufts- og turistformål 
Arealstørrelse: 120 daa. 
Dagens situasjon: Området brukes til friluftsliv. 
Beskrivelse av forslag: Utvidelse av næringsareal for utmarksbasert turisme ved Hennivangenskog, ved Langvatnet. 
Konsentrert og organisert friluftslivsaktivitet i et tilrettelagt område for turister. Det vurderes å øke kapasiteten på 
hytteutleie med nye utleiehytter med egen-husholdning, tilrettelegging for teltovernatting, og tilrettelegging av 
leirområdet for friluftsaktiviteter. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Deler av endringsforslagsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde 
for flom [5].  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for marin leire stort sett fraværende. Feil! Fant ikke 
referansekilden.Området er kartlagt for store naturlige områdeskred 
[5].  

Ulykker  Det er registrert noen trafikkulykker langs FV 1572, Rakleievegen, men 
ingen på lokalveien Trangsrudvegen inn til Hennivangen. Rakleievegen 
er en asfaltert 1-feltsvei uten fortau. Trangsrudvegen er en gruset 1-
feltsvei uten fortau. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Området er ikke veistøyutsatt [1]. 
Langvatn er del av Sagstusjøen bekkefelt, 002-3635-R. Miljøtilstanden 
er god.. Det er fare for avrenning i anleggsperioden, som kan påvirke 
vannresipient negativt. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 14 km. fra nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget kan ha 
fare for flom og det er registrert noen ulykker langs innfartsveien. Fare for 
avrenning i anleggsperioden. Avbøtende tiltak må utredes nærmere. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 
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5.4.2 Endringsforslag 71 - Sagstuåsen hyttegrend 

      
Sted: Sagstuåsen hyttegrend- Sagstusjøen.  
Gnr/bnr: 158/2 samt eiendommene med gnr. 158 og bnr. 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 44 og 4  
Gjeldende arealformål i KP: LNFR-spredt fritidsbebyggelse.  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. Varslet oppstart av detaljregulering 16.9.2020  
Foreslått arealformål: Fritids- og turistformål 
Arealstørrelse: 204 daa. Dagens situasjon: Planområdet er lokalisert med strandlinje langs 
sørvestre Sagstusjøen ved fv.  
1572, ca. 8 km øst for Årnes. Det er 15 eksisterende hytteeiendommer og 1 boligeiendom innenfor planområdet. 7-8 
av hytteeiendommene ble fradelt på 1950-tallet, og i 1973 var 12 av eiendommene bebygd.  
Det er strøm i området i dag, og noen av de eksisterende hyttene har egne vann/avløpsløsninger.  
Beskrivelse av forslag: Det planlegges for 40 nye tomter hvor det blir tillatt med oppføring av frittliggende 
fritidsbebyggelse, dvs. en hytteenhet pr. tomt (fritidseiendom).  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Aktsomhetsområde flom for en liten del av området, ved den delen 
som ligger nærmest vannet [5]. Tilkomstveien ligger i flomsonen. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Helningsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Mulighet for marin leire er liten. Det er et område med lite løsmasser, 
mer enn 50 % er fjell i dagen [10]. Kartlagt område for store naturlige 
områdeskred [5]. 

Ulykker  Ingen trafikkulykker er registret på fylkesveien ved planområdet [8]. 
Fylkesveien er en asfaltert 1-felts vei, og uten fortau. Tussebuvegen er 
en smal 1-felts grusveg. Sagstusjøen er oppdemmet til 191 m.o.h., 
formål tidligere fløting [5]. Mulig fare knyttet til eksisterende 
hyttetomt helt sør (gbnr. 158/37) om det skulle skje demningsbrudd.  

Høyspentledninger  22 kV ledning krysser planområdet [5].  
Anbefaling om magnetfeltutredning gjelder ikke fritidsboliger. Arbeid 
nær linjen er regulert i annet lovverk [20]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Radon aktsomhetsgrad, moderat til lav [10]. Det er ikke registrert 
forurenset grunn i området. Området er ikke veistøyutsatt [1]. 
Miljøtilstanden i Sagstusjøen er god, miljømålet er godt – men 
avrenning i anleggsperioden kan potensielt gi store negative 
konsekvenser. 

Utrykningstid nødetater  Det er omkring 8 km fra nødetater på Årnes sentrum [6]. 
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Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Endringsforslaget har 
flomfare på arealene langs vannet, fare for avrenning i anleggsperioden og usikre 
grunnforhold. Høyspentledningen må hensynstas i planleggingen.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.5 Massemottak og massegjenvinning. 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere innspill om nye formål for 

massemottak og massegjenvinning. Innspillene har vært gjennom en siling i formannskapet, som i 

møtet 30.11.2021 vedtok at 5 endringsforslag om formål for massemottak og massegjenvinning 

skulle konsekvensutredes og ROS-analyseres. Konsekvensutredningen gjøres i et eget dokument.  

5.5.1 Endringsforslag nr. 25 – Kjærnsmo massemottak/gjennvinning 

    
 
Sted: Kjærnsmovegen, 1929 Auli. 
Gnr/bnr.: 203/11, 203/10. 
Gjeldende arealformål: LNF (nåværende) på vestsiden, spredt boligbebyggelse (nåværende) på østsiden. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Andre typer bebyggelse og anlegg. Ca. 90 mål blir nydyrket mark ved ferdigstillelse. I realiteten 
er det massemottak. 
Arealstørrelse: 120 dekar 
Dagens situasjon: Forslagets område er ubebygd og ligger øst fra Fv 175 ca. 170 meter i luftavstand, med adkomst 
via Kjærnsmovegen. Forslagets område har ca. 31,5 daa fulldyrka jord, og ca. 88 daa produktiv skog (barskog av høy 
bonitet). Det er et bekkeløp langs skogen (øst-vest) som kobler seg på til Åa/Glommavassdraget i vest. 
Beskrivelse: Forslaget legger opp til massemottak for rene gravemasser samt massegjenvinning. Intensjonen er at 
området benyttes til dyrkning etter at det er ferdig brukt som massemottak. Innkjøring til planområde vil skje via 
Kjærnsmovegen, før det bygges en ny vei opp til planområdets øvre del. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Sammenhengende forekomst av marin leire. Ravine [3]. Kartlagt for 
naturlige områdeskred. I veikrysset utenfor endringsforslagsområdet 
har SVV registrert kvikkleire (Kjensmo) [1]. 
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Ulykker  Det er registrert flere trafikkulykker langs FV 175, Hagavegen, 
overvekt av ulykker i svingen før kryss med Fv 1482 [8]. Fv 175 er en 
asfaltert 2-feltsvei uten fortau. Kjærnsmovegen er en smal grusveg 
uten fortau. Mens mottaket er i drift vil transport av masser belaste 
eksisterende veinett [6]. 

Høyspentledninger  Det er ingen høyspentledninger i nærheten [5]. 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. 
Området har avrenning mot vassdrag i vest. Gjennomføringen kan i 
driftstiden påføre vannresipient nedstrøms en negativ virkning med 
tanke på mottak av gravemasser. Det kan også være sigevann fra de 
deponerte massene til vannresipient. Etablering av massemottak i 
området kan potensielt ha stor negativ påvirkning på vannmiljø, og 
dermed hindre måloppnåelse for god miljøtilstand. 

Utrykningstid nødetater  Ca. 14 km langs Fv. 175 (Nedre Hagaveg) fra nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Det er registrert 
kvikkleire i veikrysset like utenfor endringsforslagsområdet. Det er registrert noen 
ulykker langs innfartsveien. Transport av masser innebærer tungtransport som kan 
være belastende for trafikksikkerheten. Grunnforhold og trafikksikkerheten må 
vurderes. Potensielt fare for avrenning. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i 
neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav.  

 

5.5.2 Endringsforslag nr. 28 – Folbergåsen, utvidelse av Nes pukkverk. Råstoffutvinning og 
massemottak/gjenvinning 

     
 

Sted: Folbergvegen 50 og 88, 2150 Årnes. 
Gnr/bnr: 153/1, 153/2. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Råstoffutvinning og massemottak. 
Arealstørrelse: Ca. 140 daa. 
Dagens situasjon: Folbergåsen pukkverk er allerede etablert i området, utenfor endringsforslagets avgrensning, på 
nordsiden. Dagens uttak er avsatt til råstoffutvinning i KPA, og regulert i reguleringsplan for Nes pukkverk, vedtatt 
26.02.2002. Folbergåsens bergart er en mørk, glimmerrik, middelskornig gneis med grovkornige partier som stedvis 
er sterkt foldet. Strøkretningen er nordvest-sørøst. Det er tatt ut betydelige mengder, og massene blir brukt både til 
veg- og betongformål. Dagens regulerte uttak har et areal på 235 daa.  
Området rundt er spredt bebygd med forholdsvis få boliger.  
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Beskrivelse av forslag: Utvidelse av Folbergåsen pukkverk mot sør. Målet er å utnytte ressursen i et område hvor det 

allerede foregår uttak av masser. Området ønskes benyttet til råstoffutvinning, massehåndtering og massemottak av 

masse, inkludert gjenvinning. Tiltaket vil ha adkomst gjennom dagens uttak. 

 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt.  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Området ligger på en ås og 
hellingsforholdene på tomten er gunstige i forhold til 
overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Ingen registret kvikkleirerisiko eller registrert rasfare [5].  
Bart fjell, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen [3]. Området ligger 
på en ås, skogkledd med lav til medium bonitet. 

Ulykker  Det er registrert flere ulykker på Seterstøvegen, både i sør- og 
nordgående retning, ingen i krysset inn til pukkverk. Flere ulykker ved 
Husmo og Follberg grunnet krevende vegkurvatur. Det er ikke fortau 
langs Seterstøvegen. Virksomheten vil medføre transport av masser 
som vil belaste eksisterende veinett. Området har vært i bruk som 
pukkverk lenge, krysset ved Seterstøvegen ser oversiktlig og ryddig ut 
[8][6]. 

Høyspentledninger  66 kV Årnes -Funnefoss er etablert i sør og øst for bruddet, korteste 
avstand i underkant av 150 meter [5]. Anbefaling om 
magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser. Arbeid nær linjen er 
regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Ikke registrert forurenset grunn. Vannforekomst 002-3634-R renner 
gjennom området og er registrert med moderat økologisk tilstand. 
Miljøtilstanden er avhengig av pågående tiltak [7]. Gjennomføringen 
kan i driftstiden påføre vannresipient nedstrøms en negativ virkning 
med tanke på mottak av gravemasser. Det kan også være sigevann fra 
de deponerte massene til vannresipient. Massemottak uten 
avbøtende tiltak kan ha negativ påvirkning på vannmiljø, og dermed 
hindre måloppnåelse for god vanntilstand. 

Utrykningstid nødetater  Ca. 6 km nord for Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet, Det er registrert noen 
ulykker langs innfartsveien. Transport av masser innebærer tungtransport og 
trafikksikkerheten må vurderes. Potensielt fare for avrenning. Avbøtende tiltak må 
utredes nærmere. 
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5.5.3 Endringsforslag nr. 30 – Frøyhov massedeponi 

      
Sted: Frøyhov gård. Adresse: Frøyhovalleen 36. 
Gnr/bnr: 214/1, 215/1. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF. Mesteparten av endringsforslaget er innenfor fareområde, ras- og skredfare, fare 
for kvikkleireskred. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Andre typer bebyggelse og anlegg. 
Arealstørrelse: Ca. 95 daa. 
Dagens situasjon: Ca. 40 daa benyttes i dag til mottak og lagring av rene masser. Deponiet har vært i drift siden 2014. 
Resterende arealer er ravineområder og dyrkbar mark i utfordrende terreng. Det ble påbegynt arbeid med 
reguleringsplan i 2009, og i den forbindelse ble det gjennomført en rekke undersøkelser og kartlegginger. Det ble 
blant annet utført grunnboringer for å vurdere kvikkleire, og via stabilitetsberegninger ble det bevist at ravinedalene 
har tilfredsstillende stabilitet med tanke på planlagt oppfylling. Reguleringsplanprosessen ble avsluttet før planen ble 
godkjent. Grunneier fikk i 2014 dispensasjon for å fylle ravinedalen. Adkomst via Sundvegen med eksisterende 
avkjørsel. 
Beskrivelse av forslag: Ønsker å få innlemmet eksisterende massedeponi, samt utvidelse av deponiet, i 
kommuneplanens arealdel. Ved ferdig oppfylt og planert terreng er hensikten å tilbakeføre arealet til LNF-formål og 
benytte det nye arealet til korndyrking. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Deler av areal langs elvene i ravinene er flomutsatt ved 1000-års flom 
[1]. Marin leire kan bli til kvikkleire ved utvasking. Det er usikkert hva 
som kan skje med infrastruktur/bebyggelse langs Glomma om et stort 
deponi skulle rase ut i elven og føre til flodbølge. 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering. Grenser til Glomma [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Ligger i sin helhet innenfor faresone ras- og skredfare i gjeldende KPA 
med beskrivelse om fare for kvikkleireskred. Mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin leire. Hav og fjordavsetning, 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet [5]. I 2009 ble 
det utført grunnundersøkelser uten å påvise kvikkleire. Forslagstiller 
viser til at det er gjort geotekniske vurderinger som dokumenterer at 
stabiliteten er tilfredsstillende.  

Ulykker  Det er registret noen ulykker langs fylkesvei 173, en ulykke i kryss ved 
Kv 5205 til tiltaksområdet [8]. Oversiktlig kryss. Sundvegen er en 1-
felts grusveg. Fylkesveien er asfaltert 2-feltsvei uten fortau. Mens 
mottaket er i drift vil transport av masser belaste eksisterende veinett. 
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Høyspentledninger  22 kV luftledning er bygget like inntil tiltaksområde i vest [5]. 
Anbefaling om magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser. 
Arbeid nær linjen er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Ikke registret forurenset grunn [1]. Vannforekomsten er registrert 
dårlig økologisk potensial som det ikke er realistisk å endre til god [7]. 
Kan være fare for avrenning fra tiltaket til vannforekomst. 
Gjennomføringen kan i driftstiden påføre vannresipient nedstrøms en 
negativ virkning med tanke på mottak av gravemasser. Det kan også 
være sigevann fra de deponerte massene til vannresipient. Etablering 
av massemottak i området kan potensielt ha stor negativ påvirkning 
på vannmiljø, og dermed hindre måloppnåelse for god vanntilstand. 
Ikke veistøyutsatt [1]. 

Utrykningstid nødetater  Ca. 12 km sør for Årnes [6]. 
 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget høy risiko og sårbarhet. Endringsforslaget 
innebærer høy risiko for ras- og skredfare. Det bør gjennomføres oppdaterte 
geotekniske vurderinger eller uavhengig kontroll, for å redusere risikoen for 
kvikkeleireskred. Endringsforslaget har fare for flom, fylkesvegen er noe 
ulykkesbelastet, og det er risiko for avrenning. Avbøtende tiltak må utredes 
nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav.  

 

5.5.1 Endringsforslag nr. 54 - Herremyrvegen 

      
Sted: Herremyrvegen.  
Gnr/bnr: 228/6.  
Gjeldende arealformål i KP: Råstoffutvinning  
Gjeldende formål i reguleringsplan: Ikke regulert  
Foreslått arealformål: Råstoffutvinning, vurderes til utvidelse av pågående virksomhet  
Arealstørrelse: ikke oppgitt.  
Dagens situasjon: Her er det torvuttak, plenproduksjon, og produksjon av ulike andre jordprodukter [2][4]. 
Beskrivelse av forslag: Utvide området  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt 

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt en økning i sannsynlighet for at episoder med kraftig 
nedbør øker både i intensitet og hyppighet.  
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Grunnforhold og rasfare  Området er kartlagt for store naturlige områdeskred. Muligheter for 

sammenhengende forekomster av marin leire [5]. 

Ulykker  Det har vært flere trafikkulykker langs Fuglefjellvegen, med flere 
påkjøringer bakfra. To på E16, påkjøring bakfra på glatte forhold [8]. 
Fuglefjellvegen er en asfaltert 1-feltsvei uten gang og sykkelveg. 
Antar at tilkomst er via Herremyrvegen, som er en 1-felts asfaltert 
vei uten fortau [6]. 

Høyspentledninger   22 kV luftledning i ytterkanten av området. Anbefaling om 
magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser. Arbeid nær linjen 
er regulert i annet lovverk [20] 

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke 
veistøyutsatt [1]. Radon aktsomhetsgrad er moderat til lav.  
Vannskille midt på Herremyr gir mulighet for avrenning til to 
vassdrag Sulta og Rømua, samt Glomma. Det kan være sigevann til 
vannresipient som kan gi negativ påvirkning på vannmiljø. 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 6,5 km via Dragsjøvegen til nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget middels risiko og sårbarhet. Endringsforslaget 
har usikre grunnforhold med mulighet for marin leire og skred. Det er registrert 
noen ulykker langs innfartsveien. Transport av masser innebærer tungtransport 
som kan være belastende for trafikksikkerheten. Grunnforhold og 
trafikksikkerheten må vurderes. Potensielt fare for avrenning.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav.  

 

5.5.2 Endringsforslag nr. 61 – Nordby/Greni Massemottak/gjenvinning og massedeponi  

     
Sted: Langs Vestsidavegen mellom Vormsund og Brårud vest for Vorma. 
Gnr/bnr: 50/1 og 3, 45/1 og 2. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: uregulert. 
Foreslått arealformål: Massemottak med etterbruk jordbruk. 
Arealstørrelse: 520 daa. 
Dagens situasjon: Det drives jord- og skogbruksdrift på gårdene og det dyrkes hovedsakelig korn og gress. Arealene 
som dyrkes i dag er bratte. Arealene består i dag av dyrka mark, beite, skogsareal og raviner. 
Beskrivelse av forslag: Forslaget legger til rette for en økning av dyrka areal med massemottak. Områdene ønskes 
avsatt til massemottak med etterbruk for jordbruk. Det må påregnes noe bakkeplanering for å få god tilpasning 
tilgrensende terreng. Arealet skal også grøftes og optimaliseres for å få mest mulig avlingspotensiale på nytt dyrka 
areal. 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Ikke flomutsatt [5]. 
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Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økende sannsynlighet for at episoder med kraftig 
nedbør øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på 
områdene er gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Ingen skredfaresoner.  

Muligheter for sammenhengende forekomster av marin leire [5]. 

Ulykker  Det er registrer fire trafikkulykker langs Fv 1574, på stekningen 
sørover fra Greni og til privat vei 1286. Ulykke med dyr og fotgjenger, 
to med enslig kjøretøy som kjørte av vegen [8]. Fylkesveien er 
asfaltert 1-feltsvei uten fortau [6]. Mens mottaket er i drift, vil 
transport av masser belaste eksisterende veinett. 

Høyspentledninger   22kV luftledning krysser vestre del av Nordby. 66 kV luftledning 
mellom Dal og Vormsund går nord for Nordby, og krysser vestre del. 
Ved Greni krysses vestre del av en 22kv luftledning [5]. 
Anbefaling om magnetfeltutredning gjelder ikke arbeidsplasser. 
Arbeid nær linjen er regulert i annet lovverk [20].  

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1].  
Området ligger i kort avstand fra Vorma. Gjennomføringen kan i 
driftstiden påføre vannresipient nedstrøms en negativ virkning med 
tanke på mottak av gravemasser. Det kan også være sigevann fra de 
deponerte massene til vannresipient. Etablering av massemottak i 
området kan potensielt ha stor negativ påvirkning på vannmiljø, og 
dermed hindre måloppnåelse for god miljøtilstand. 

Utrykningstid nødetater  Ca. 9 km langs 1574 (Vestsidavegen) til nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Det er registrert noen 
ulykker langs innfartsveien. Transport av masser innebærer tungtransport som kan 
være belastende for trafikksikkerheten. Grunnforhold og størrelse på inngrep i 
grunnen og trafikksikkerheten må vurderes. Nærhet til Vorma og potensielt fare for 
avrenning. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste plannivå.  
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav.  

 

5.6 LNF-spredt 

Ved høring av planprogrammet til kommuneplanen kom det inn flere innspill om nye LNF-spredt. 

Innspillene har vært gjennom en siling i formannskapet, som i møtet 30.11.2021 vedtok at 2 

endringsforslag om LNF-spredt fritidsbebyggelse skulle konsekvensutredes og ROS-analyseres. 

Konsekvensutredningen gjøres i et eget dokument.  
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5.6.1 Endringsforslag nr. 6 – Finnholtsjøhyttene 

      
Sted: Mellom Finnholtsjøen og Finnholtsjøvegen. 
Gnr/bnr: 189/12. 
Gjeldende arealformål i KP: LNF. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: LNFR-spredt fritidsbebyggelse. 
Arealstørrelse: 84,6 daa. 
Dagens situasjon: Området er dekket av barskog. Finnholtsjøvegen går gjennom området. 

Beskrivelse av forslag: Den delen av gnr/bnr 189/12 som ligger sør for Finnholtsjøvegen ønskes regulert til spredt 
fritidsbebyggelse. Hytteutvikling vil kreve egne løsninger for vann og avløp. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er generelt ikke flomutsatt, med unntak av den vestlige 
kanten av området, som er vurdert som aktsomhetsområde for flom 
[1].  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økende sannsynlighet for at episoder med kraftig 
nedbør øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på 
områdene er gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Kartlagt for store naturlige områdeskred. Lite sannsynlig med marin 

leire, med unntak areal langs Svarttjern. Feil! Fant ikke 

referansekilden.Bart fjell, mer enn 50% er fjell i dagen. [1] 

Ulykker  Det vurderes å være lite trafikk langs denne veien. Det er ikke 
registrert trafikkulykker langs ankomstvegen, som har en lang 
strekning med 1-felts grusveg uten fortau [8][6].  

Høyspentledninger   Det er ingen høyspentledninger i området.  

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. Økologisk tilstand Finnholtsjøen er dårlig, med plan om å oppnå 
miljømål god innen 2027.[7] 
 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 11,5 km til nødetater på Årnes via Finnholtsjøvegen [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. Tiltaket må utføres slik at 
det ikke skjer forurensende avrenning mot sjøen og avgrensning av området mot 
sjøen må vurderes. 
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5.6.2  Endringsforslag nr. 18 – Bratuer skog - Flolangen 

      
 

Sted: Brauter skog - Flolangen. 
Gnr/bnr: 175/2,6. 
Gjeldende arealformål i KP: LNFR-spredt fritidsbebyggelse. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Uregulert. 
Foreslått arealformål: Videreføring av LNFR-spredt fritidsbebyggelse. 
Arealstørrelse: 320 daa. 
Dagens situasjon: Endringsforslagets område er en avlang skogkledd innlandsslette med våtmark. Området er under 
skoggrensen. Småkupert ås- og fjellandskap. Ubebygd. 

Endringsforslagets område strekker seg nord-sør, og er lokalisert mellom innsjøen Flolangen (på vestsiden) og et 
område med myr (på østsiden). Det er 10-12 hytter i området langs innsjøen, utenfor endringsforslagets område.  

Beskrivelse av forslag: Eksisterende bruk av området med spredt hyttebygging ønskes videreført. Adkomst vil skje via 
Dragsjøveien og veien langs Flolangen. Hytteutvikling vil kreve egne løsninger for vann og avløp. 
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Ikke direkte flomutsatt [5]. Innsjøen Flolangen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for flom.  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. Hellingsforholdene på tomten er 
gunstige i forhold til overvannshåndtering [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Området er kartlagt for store naturlige områdeskred [5]. Marin leire er 

stort sett fraværende i planområdet. 

Ulykker  Det er registrert en trafikkulykke i nordre del av den kommunale veien 
Kv 1970. Lang strekning med 1-felts grusveg uten fortau [8][6]. 
Utbygging av flere hytter vil øke trafikkmengden på lokalveiene. 

Høyspentledninger   Det er ingen høyspentledninger i området.  

Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Området er ikke veistøyutsatt 
[1]. 
Området ligger i nærheten av Flolangen innsjø, som er en 
vannforekomst: Elv til Ulviksjøen, 001-353-R. Innsjøen har svært god 
økologisk tilstand [7]. Ikke ønskelig med utslipp til Flolangen. Faren 
som avrenningen utgjør, avhenger av tiltakets omfang.  

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 11,5 km via Dragsjøvegen til nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet, med unntak av mindre 
del som kan ha mulighet for sammenhengende forekomst for marin leire. Det må 
gjennomføres en vurdering av grunnforholdene. Trafikksikkerhetstiltak, som for 
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eksempel fortau, bør vurderes grunnet en økning i trafikk av myke trafikanter og 
ellers trafikkøkning. Fare for avrenning til Flolangen i anleggsperioden. Avgrensning 
av området mot sjøen må vurderes. Avbøtende tiltak må utredes nærmere i neste 
plannivå. 
Usikkerhet innen ROS-tema tilsier plankrav. 

 

5.7 LNF 

5.7.1 Endringsforslag nr. 73 - Fenstad hjelpekirkegård 

Endringsforslag nr. 73 – Fenstad hjelpekirkegård 

       

 

Sted: Svanfossvegen. 
Gnr/bnr: 15/1. 
Gjeldende arealformål i KP: Boligformål med hensynssone H570_2 Fenstad kirke. 
Gjeldende formål i reguleringsplan: Halvparten av tomten er ikke regulert, mens den andre halvdelen inngår i 
reguleringsplan Kampå (1982) som jord og skogbruk. 
Foreslått arealformål: LNF  
Arealstørrelse: 3,4 daa. 
Dagens situasjon: Området er en grav- og urnelund, og ligger langs Svanfossvegen (Fv. 179). 
Beskrivelse av forslag: Endringsforslaget ønsker å legge området som LNF. Alle andre gravplasser som ikke er i bruk i 
kommunen har formålet LNF.  
 

Tema Risiko Forklaring 

Flomfare  Området er ikke flomutsatt [5].  

Ekstremnedbør/overvann  Det er generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør 
øker både i intensitet og hyppighet. [11]. 

Grunnforhold og rasfare  Området er kartlagt for store naturlige områdeskred. Mulighet for 

sammenhengende forekomster av marin leire. Feil! Fant ikke 

referansekilden.  

Ulykker  Fylkesvei 179. Asfaltert vei med gul stripe uten fortau.  God sikt i 
adkomstpunktet.[6] Det er registret 2 ulykker i kryss FV 177/Fv 179 og 
langs Fv 179, bil over i motsatt kjørefelt og fotgjenger langs høyre 
side.[8] 

Høyspentledninger   Det er ingen høyspentledninger i området. [1] 
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Forurensning (forurenset 
grunn, støy, m.m.) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn. Svanfossvegen ligger i rød 
sone. Ca. 30% tomten ligger i gul støysone, men det er ikke 
avgjørende for LNF. [1] 

Utrykningstid nødetater  Det er ca. 13 km nødetater på Årnes [6]. 

Samlet vurdering og 
eventuelle alternativer 

Samlet sett har endringsforslaget liten risiko og sårbarhet. 

 

6 Samlet risiko- og sårbarhetsvurdering   

I dette kapittelet vil endringsforslagenes samlete risiko- og sårbarhet innen hver av de uønskede 

hendelsene som er identifisert bli drøftet. Det er endringsforslagene som vurderes og ikke kommuneplanen 

som helhet (med alle formål som ikke endres fra gjeldende plan). 
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6.1 Naturgitte forhold/naturhendelser  

6.1.1 Nr 1 Flomfare 

Nr. 1 Uønsket hendelse:  Flomfare 

Ved intens nedbør, snøsmelting og en kombinasjon av disse kan det oppstå flom og store mengder overflatevann. 
Dette kan medføre erosjon av elve- og bekkeløp og at disse danner nye løp, erosjon som kan få konsekvenser for 
områdestabiliteten. Dette er spesielt kritisk under marin grense og der det er fare for kvikkleire. Flom og erosjon kan 
også medføre utgraving av matjord og kritisk infrastruktur som veier, broer og strømstolper. I gjennomgangen av 
aktsomhetskartet i NVE atlas er det i alt 5 arealendringer som kan være utsatt for flom. Endringsforslag 31 i Årnes er 
vurdert til høy risiko, de øvrige (endringsforslag 21, 30, 43, 71) er vurdert å ha middels eller usikker negativ risiko. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom Forklaring  

Ja F1/F2 Bolig, fritidsbolig 

Årsaker  

• Klimaendringer med stor nedbørsmengde og hyppig nedbørsmengde 

• Snøsmelting 

Eksisterende barrierer  

Vegetasjon ved kantene av elve- og bekkeløp 

Sårbarhetsvurdering  

Glomma og Vorma har stor vannføring og er flomutsatt i snøsmeltingen. I de store vassdragene, som Glomma og 
Vorma, vil flom bli varslet. Flom i mindre vassdrag vil vanligvis ikke varsles. Det er flere vann og mindre bekkeløp i og 
nær flere av endringsforslagene. Langs elve- og bekkeløpene er det ofte registrert vegetasjon rundt kantene, som har 
en positiv effekt ved at vegetasjonen fordrøyer vann.  
 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

  X  1 gang i løpet av 200 år, 1/200 

 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Vurdering ut fra antall og alvorlighet 
Få konsekvenser for liv og helse 

Stabilitet    X   Vurdert ut fra antall og varighet 
Hytter og boliger kan være delvis 
utilgjengelig.  

Materielle verdier    X  Vurdert fra økonomiske tap 
Kan få økonomiske konsekvenser for 
berørte og offentlige (veier, bruer ol) 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Omfanget av konsekvensene for den uønskede hendelsen vurderes som små.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy for ikke kartlagte 
elver (del av Vorma og 
andre elver og bekker 
Middels for Glomma og 
del av Vorma som er 
kartlagt 

Aktsomhetskartet viser områder som kan være utsatt for flomfare. For kartlagte 
områder vil flomsonene som regel ikke stemme med aktsomhetskartet som er 
datagenerert. 
Det er også knyttet usikkerhet til sannsynlighet- hvor hyppig disse flommene 
forekommer, flommenes størrelse og hvilken skade (konsekvenser) flommene kan 
medføre.  
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

• Legge inn soner fra aktsomhetskart for flom som hensynssone  

• Bruke sikkerhetsnivåene for flom, definert i TEK 17, i bestemmelsene. 

• For eiendommer som delvis er innenfor aktsomhetskartet, bør nytt tiltak 
plasseres utenfor aktsomhetsområdet eller flomsikres.  

• Utredninger 

• Flomvarsel  

• Kommunal beredskapsplan for flom 
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6.1.2 Nr 2 Ekstremnedbør/overvann 

Nr. 2 Uønsket hendelse:  Ekstremnedbør/overvann 

Klimaforandringene gir generelt økt sannsynlighet for at episoder med kraftig nedbør øker både i intensitet og 
hyppighet. Det kan føre til at overvannssystemet både i form av teknisk infrastruktur og naturlig infiltrasjon blir 
overbelastet og enten oppstuing av vann eller erosjon og nye vannløp som igjen kan få konsekvenser for 
områdestabiliteten. Dette er spesielt kritisk under marin grense og der det er fare for kvikkleire. Oppstuing av 
overvann og erosjon kan også medføre utgraving av matjord og kritisk infrastruktur som veier, broer og strømstolper. 
I gjennomgangen av terrengforholdene på endringsforslagsområdene er det i alt 6 arealendringer som kan få 
utfordringer ved ekstremnedbør og å håndtere overvann. Endringsforslag 31 i Årnes er vurdert til stor eller svært stor 
negativ konsekvens, de øvrige (endringsforslag 64, 66, 68, 69, 72) er vurdert å ha middels eller usikker negativ 
konsekvens. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja  Bolig, fritidsbolig 

Årsaker  

• Klimaendringer med stor nedbørsmengde og hyppig nedbørsmengde  

• Snøsmelting 

• Frost som hindrer infiltrasjon 

Eksisterende barrierer  

Kommunaltekniske anlegg og vegetasjon. 

Sårbarhetsvurdering  

Terrenget og nærhet til vannveier med kapasitet vil være avgjørende for om vann stues opp ved ekstremnedbør. 

Frost i bakken vil redusere naturlig fordrøying. Våren er spesielt kritisk med både frost og større mengder vann i 

vassdragene pga snøsmelting.  

Vegetasjon har en positiv effekt ved at vegetasjonen fordrøyer vann. 

Kommunaltekniske anlegg kan forbedre situasjonen. Kulvert under Årnes sentrum ikke er dimensjonert for å 

håndtere kraftig nedbør. Overvannsproblemer kan løses med fordrøyningsløsninger. Arealknapphet kan være til 

hinder for gode løsninger. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

 X   Klimaendringene fører til mer ekstremnedbør 
 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Få konsekvenser for liv og helse 

Stabilitet    X  Boliger og næringslokaler kan være 
delvis utilgjengelige 

Materielle verdier    X  Kan få økonomiske konsekvenser for 
berørte anslått i størrelsesorden under 
1 million kroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Omfanget av konsekvensene for den uønskede hendelsen vurderes som små, 
men kan gi store økonomiske tap for grunneiere. Oppgradering av overvannsløsninger kan medføre økonomiske 
kostnader for kommunen. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Stor Det er usikkerhet til sannsynlighet- hvor hyppig og kraftig ekstremnedbøren vil være, 
men det er ventet både økt hyppighet og vannmengder. I Årnes har overvannssystemet 
manglende kapasitet, men det er ikke kjent hvilken kapasitet det øvrige kommunale 
overvannssystemet har. Det er også usikkert hvor stor skade (konsekvenser) overvannet 
kan medføre.  
Utførelsen på tiltak på tomten vil påvirke konsekvens og sannsynlighet for skade. På 
kommuneplannivået vil ikke utførelsen være kjent. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

• Krav om overvannshåndtering bør legges inn i kommuneplanens bestemmelser.  

• Vurdering og oppgradering av overvannsløsningene i overordnet VA-plan. 
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6.1.3 Nr 3 Grunnforhold og rasfare 

Nr. 3 Uønsket hendelse:  Grunnforhold og rasfare  

Deler av Nes kommune ligger under marin grense hvor det ikke er uvanlig å finne kvikkleire. Det er flere områder i 
kommunen som er kartlagt for kvikkleireskred. Belastninger på kvikkleire kan medføre at den faste leira blir til 
flytende masse, og det utløser et kvikkleireskred. Det er 21 endringsforslag i områder hvor det kan være forekomst av 
kvikkeleire eller annen rasfare. Endringsforslag 26, 30, 43, 56/60, 67 er vurdert til stor eller svært stor negativ 
konsekvens, de øvrige (endringsforslag 18, 22, 25, 31, 52, 54, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73) er vurdert å ha 
middels eller usikker negativ konsekvens. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja  Bolig, fritidsbolig  

Årsaker  

• Kvikkleire 

• Menneskelig aktivitet 

• Erosjon 

• Jordskjelv 

• Klimaendringer (økt nedbør) 

• Høy og stigende grunnvannsstand 

Eksisterende barrierer  

Naturtyper som hindrer erosjon og kvikkleireskred for eksempel vegetasjon, spesielt trær, langs bekker. 
Kommunaltekniske anlegg og overvannsløsninger med tilstrekkelig fordrøying og som hindrer erosjon 
 

Sårbarhetsvurdering  

Belastning, primært i form av menneskelig inngrep eller erosjon, i områder med kvikkleire kan forårsake skred som 

kan ramme et større område. Utstrekning av kvikkleireområdet er avgjørende for konsekvens. Kvikkleireskred kan få 

konsekvenser utenfor selve skredområdet 

Regulering av vassdrag forebygger risiko. 

Kontroll på grunnvannstanden gir mulighet til å redusere sårbarheten. 
 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

  X  Det har gått skred på Ihlang på tidlig 1960-tall og ved Rotnes i 

2016. Ved Ihlang ble et gårdstun tatt.  Ut over disse så er det 

mange større historiske skred med stor skader og omkomne. Ref 

Nes kommune. Det gikk nylig et stort skred i Gjerdrum 
kommune i 2020.  
Stort utbyggingspress og mye byggeaktivitet øker 
sannsynligheten. Nes er ikke en presskommune. 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Kvikkleireskred i et bebygd område kan 
medføre alvorlige personskader og 
dødsfall 

Stabilitet  X    Kvikkleireskred i større omfang kan 
berører næringsvirksomhet, boliger og 
infrastruktur.  

Materielle verdier  X    Vurdert fra økonomiske tap til over 10 
millioner kroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Kvikkleireskred og annen rasfare kan få store konsekvenser for liv, helse, stabilitet og materielle verdier.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy Det er kjent at enkelte områder i Nes har forekomst av kvikkleire. Kartleggingen av 
kvikkleire er basert på NVEs kart over faresoner og aktsomhetsområde for kvikkleire og 
marin avsetning. Det er derfor usikkert hvor utbredt kvikkleiren er i Nes kommune.  
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Det er høy usikkerhet i vurderingen av sannsynlighet for kvikkleireskred.  
Områder utenfor faresoner og aktsomhetssoner har lav usikkerhet. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

• Legge inn faresone for kvikkleireskred som hensynssone i planen.  

• Følge NVEs veileder: Sikkerhet for kvikkleireskred. Kravene til NVE bør legges inn i 
kommuneplanens bestemmelser.  

• Utredninger 

• Plankrav 

• Tverrfaglige beredskapsplaner og varslingsrutiner 
 

 

6.2 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

6.2.1 Nr 4 Ulykker 

Nr. 4 Uønsket hendelse:  Ulykker 

I gjennomgangen av registrerte ulykker i Nasjonal vegdatabank (vegkart) er det i alt 14 arealendringer som ligger nær 
ulykkesbelastede veier. Endringsforslag 35 er vurdert til høy risiko, de øvrige (endringsforslagene 5 m. fl, 18, 21, 22, 
25, 26, 30, 31, 43, 54, 61, 68, 69, 70) er vurdert å ha middels eller usikker negativ risiko. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

   

Årsaker  

• Menneskelig aktivitet 
 

Eksisterende barrierer  

Fortau og gang- og sykkelveier. 
Oversiktlig situasjon 
Krav til sikkerhet for næringsvirksomheter 

Sårbarhetsvurdering  

Det er mange 1-feltsveier og bilveier uten fortau eller gang- og sykkelveier i kommunen. E16 har stor trafikk og 

mange ulykker, men det pågår planlegging av ny trasé som vil bedre forholdene.  

Flere av endringsforslagene gjelder næring og massemottak og massegjenvinning. 

 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

 X   Stor trafikk og mer aktivitet vil øke sannsynligheten for ulykker 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Økt trafikk på for en stor del 1-felts 
veier uten fortau eller GS-veg kan gi 
alvorlige personskader eller 
dødsulykker 

Stabilitet    X  Få konsekvenser for 
samfunnsstabiliteten  

Materielle verdier    X  Kan få økonomiske konsekvenser for 
berørte anslått under 1 millionkroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Omfanget av konsekvensene for den uønskede hendelsen vurderes som middels, 
men kan gi store konsekvenser for den enkeltets liv og helse ved ulykker. 
 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Det er usikkerhet til hvor hyppig (sannsynlighet) og alvorlige (konsekvens) ulykker som 
vil forekomme.  
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Ny E16 vil bedre forholdene i forhold til i dag 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

• Bygging av ny E16. 

• Utredninger 

• Plankrav 

• Gjeldende lover og forskrifter 

 

6.2.2 Nr 5 Høyspentledninger 

Nr. 5 Uønsket hendelse:  Høyspentledninger 

I gjennomgangen av høyspentanlegg i kommunen er det i alt 3 arealendringer som berører et høyspentanlegg. 
Endringsforslag 68, 72, 74 er vurdert å ha middels eller usikker negativ risiko. 12 andre arealendringer berører også 
høyspentanlegg, men vurderes å ha lav risiko pga lav spenning (22kV) eller et arealformål som ikke omfattes av 
anbefalingen om utredning av magnetfelt. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

   

Årsaker  

• Etablering av tiltak under eller nær linjen 

• Arbeid under eller nær linjen 

• Transport med høye kjøretøy under linjen 

Eksisterende barrierer  

 

Sårbarhetsvurdering  

Høyspentanlegg omgis av elektromagnetiske felt og for følsomme tiltak (bolig, skole og barnehage) skal det gjøres en 
vurdering av magnetfeltnivået og det avhenger i hovedsak av avstand til linjen og strømstyrken.  
Skader på høyspentledninger enten under anleggsarbeid eller ordinær drift av tiltakene vil kunne påvirke 

strømberedskapen. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Bare to områder med nærføring til høyspentlinje. Større ny 
utbygging bør reguleres med detaljplan og da avklares forholdet 
til høyspentledningen.  

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Ikke dokumentert konsekvenser for liv 
og helse ref.  

Stabilitet   X   Skade på høyspentledninger kan føre til 
strømbrudd for andre områder. 
Praktiske konsekvenser må avklares 
med nettselskapet. 

Materielle verdier    X  Vurdert fra økonomiske tap under 1 
million kroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Skade på høyspentledninger kan få middels konsekvenser for liv, helse, stabilitet og materielle verdier.  
 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Det er kun avdekket tre konfliktpunkt, som trolig skal detaljreguleres 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak: Beregning av magnetfelt. 
Forholde seg til nettselskapets anvisning for arbeid under eller nær linjen  
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6.2.3 Nr 6 Forurensning (forurenset grunn, støy, m.m.) 

Nr. 6 Uønsket hendelse:  Forurensning (forurenset grunn, støy, m.m.) 

I gjennomgangen av forurenset grunn er det i alt 19 arealendring som har forurensingsforhold ved en bekk som har 
dårlig økologiske forhold og som kan bli negativt påvirket av nytt tiltak, er utsatt for støy eller er radonutsatt. 
Endringsforslag 54 er vurdert til høy risiko, de øvrige (endringsforslagene 5 m fl, 6, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 43, 
54, 56/60, 61, 64, 65, 67, 71) er vurdert å ha middels eller usikker negativ risiko. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja  Økologisk vannforhold 

Årsaker  

Avrenning 
Menneskelig aktivitet 
Radon i bakken 

Eksisterende barrierer  

 

Sårbarhetsvurdering  

Rensing av avrenning fra massetaket kan avgrense risikoen. 

Støyskjerming av veger kan avgrense risikoen.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

  X  
 

 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Få konsekvenser for menneskelig liv og 
helse 

Stabilitet    X  Få konsekvenser for 

Materielle verdier    X  Vurdert fra økonomiske tap til under 1 
million kroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Omfanget av konsekvensene for den uønskede hendelsen vurderes som små. 
 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Avrenning kan kontrolleres 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

Krav om rensing og kontroll på avrenning 

 

 

6.2.4 Nr 7 Utrykningstid nødetatene 

Nr. 7 Uønsket hendelse:  Utrykningstid nødetater 

Lang uttrykningstid øker faren for alvorlig skade eller død, samfunnsustabilitet eller større materielle skade. 

Helsedirektoratet anbefaler at generell utrykningstid for nødetater er mindre enn 25 minutter. Ved fartsgrense på 

60kmt vil det tilsvare omtrent en strekning på 25km. Det er ingen endringsforslag som høy risiko eller middels eller 

usikker negativ risiko. 

 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

   

Årsaker  

• Avstand mellom hendelse og nødetater 
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• Smale veier 

• Uoversiktlig vei 

• Parkering langs vei eller andre hindre 

Eksisterende barrierer  

 

Sårbarhetsvurdering  

Nødetatene er lokalisert i Årsnes og Årsnes ligger sentralt plassert i kommunen. Mesteparten av kommunen ligger 
derfor i akseptabel avstand til nødetatene og innenfor akseptabel utrykningstid. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

   X Alle endringsforslagene har kortere utrykningstid enn 25 
minutter ved normale forhold. 

Konsekvensvurdering av endringsforslagene samlet 

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse   X   Kan medføre fare for liv og helse 
dersom nødetatene blir unødvendig 
hindret langs veien.  

Stabilitet     X  
 

Materielle verdier    X  Kan medføre større skade på materielle 
verdier dersom nødetatene ikke 
kommer frem.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Omfanget av konsekvensene for den uønskede hendelsen vurderes som middels. Konsekvenser er avhengig av hvilke 
hendelser nødetater rykker ut for. Hindring av vei for nødetater kan få betydning for liv og helse og materielle 
verdier.  
 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy Det er knyttet usikkerhet til hvor ofte nødetater møter en slik type hindring.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
 

 

 

7 Sammenstilling, oppsummering og konklusjon 

ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø, 

samfunnsstabilitet og materielle verdier klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av uønskede 

hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan endringsforslagene eventuelt bør endres, samt 

tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente driftsfasen for 

området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for de valgte løsningene 

og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl.a. i form av fastsettelse av hensynssone og 

reguleringsbestemmelser.  

I dette kapittelet gis en oppsummering av identifiserte uønskede hendelser i forbindelse med planforslaget 

og hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med hendelsene. Videre oppsummeres hvilke 

endringsforslag som anbefales ut ifra risiko- og sårbarhetsforhold, hvilke som må vurderes videre og hvilke 

som eventuelt frarådes. 
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7.1 Foreslåtte avbøtende tiltak  

Tabell 7 er en oversikt over avbøtende tiltak som kan bedre risiko og sårbarheten til 

arealformålsendringene i kommuneplanens arealdel. 

Tabell 7 Forslag avbøtende tiltak 

Uønsket hendelse:  Tiltak 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

1 Flom i vassdrag • Legge inn soner fra aktsomhetskart for flom som hensynssone  

• Bruke sikkerhetsnivåene for flom, definert i TEK 17, i bestemmelsene. 

• For eiendommer som delvis er innenfor aktsomhetskartet, bør nytt 
tiltak plasseres utenfor aktsomhetsområdet eller flomsikres.  

• Utredninger 

• Flomvarsel  

• Kommunal beredskapsplan for flom 
 

2 Ekstremnedbør/overvann • Krav om overvannshåndtering bør legges inn i kommuneplanens 
bestemmelser.  

• Vurdering og oppgradering av overvannsløsningene i overordnet VA-
plan. 

 

3 Grunnforhold og rasfare • Legge inn faresone for kvikkleireskred som hensynssone i planen.  

• Følge NVEs veileder: Sikkerhet for kvikkleireskred. Kravene til NVE bør 
legges inn i kommuneplanens bestemmelser.  

• Utredninger 

• Plankrav 

• Tverrfaglige beredskapsplaner og varslingsrutiner 
 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

4 Ulykker • Bygging av ny E16. 

• Utredninger 

• Plankrav 

• Gjeldende lover og forskrifter 
 

5 Høyspentledninger • Forholde seg til nettselskapets anvisning for arbeid under eller nær 
linjen. 

• Utredninger i henhold til Statens strålevern sin veileder[20] 

• Plankrav  
 

6 Forurensning (forurenset 

grunn, støy, m.m.) 

• Krav om rensing og kontroll på avrenning 

7 Utrykningstid nødetater • Sikre tomt til ny brannstasjon 

 

 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 

sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede hendelsene.  

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget og de foreslåtte 

endringene til kommunedelplanens arealdel å reduseres til et akseptabelt nivå.  
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7.2 Oppsummert anbefaling av endringsforslag med akseptabel risiko- og sårbarhet 

7.2.1 Følgende endringsforslag har akseptable risiko- og sårbarhetsforhold  

• Ingen 

 

7.2.2 Alle endringsforslag bør utredes videre for å oppnå akseptable risiko- og sårbarhetsforhold  

Følgende har samlet sett høy risiko og sårbarhet: 

• Endringsforslag nr. 31 – Skogrovegen 

• Endringsforslag nr. 43 –Gamle Udnes aldershjem 

• Endringsforslag nr. 30 – Frøyhov massedeponi 

 

Følgende har samlet sett middels risiko og sårbarhet: 

• Endringsforslag nr. 21 – Solåsen 

• Endringsforslag nr. 67 - Skogbygda 

• Endringsforslag nr. 56 og 60 –Ynsvegen 2, Søndre Løken 

• Endringsforslag nr. 35 – Nye Opaker skole 

• Endringsforslag nr. 54 – Herremyrvegen 

 

Følgende har samlet sett liten risiko og sårbarhet: 

• Endringsforslag nr. 52 –Runnivegen 1 

• Endringsforslag 72 - Øvre Drognes grusbane 

• Endringsforslag 75 – Knattenlia 5  

• Endringsforslag nr. 5,33,34,36,37,38,39,40,55 og 62 – Knattenlia 

• Endringsforslag 22 - Hoppensprett Brårud skole 

• Endringsforslag nr. 68 - Årnes næringspark 

• Endringsforslag nr. 69 - Kulmoen 

• Endringsforslag nr. 70 – Kvernberget 

• Endringsforslag 74 - Sandnes gård 

• Endringsforslag nr. 64 – Kårstad trevarefabrikk 

• Endringsforslag nr. 65 – Fenstad Pizzabunner (fabrikk) 

• Endringsforslag nr. 66 – Fenstad Auto (bilbutikk og verksted) 

• Endringsforslag nr. 21 – Hennivangen skog – Nes villmarksforum 

• Endringsforslag nr. 71 – Sagstuåsen hyttegrend 

• Endringsforslag nr. 25 – Kjærnsmo massemottak/gjennvinning 
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• Endringsforslag nr. 28 – Folbergåsen, utvidelse av Nes pukkverk 

• Endringsforslag nr. 61 – Nordby/Greni Massemottak/gjenvinning og massedeponi  

• Endringsforslag nr. 6 - Finnholtsjøhyttene 

• Endringsforslag nr. 18 – Bratuer skog – Flolangen 

• Endringsforslag nr. 73 – Fenstad hjelpekirkegård 

• Endringsforslag nr. 11 - Kvernberget Næring  

 

7.2.3 Følgende endringsforslag har ikke akseptable risiko- og sårbarhetsforhold  

Ingen 

7.3 Kilder: 

 

[1] Miljødirektoratet – Naturbase – https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/  
[2] Artsdatabanken – Kart – https://www.artsdatabanken.no/  
[3] NGU Mineralressurser – Kart – http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/  
[4] Riksantikvaren – Kulturminnesøk – https://www.kulturminnesok.no/   
[5] NVE Atlas – Kart - https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#  
[6] Google maps - https://www.google.no/maps/   
[7] Vann-nett – kart - https://vann-nett.no/portal/#/mainmap  
[8] Vegkart - https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3  
[9] Sweco – utredning av overvannssituasjonen i Årnes https://www.nes.kommune.no/siteassets/10-

tekstbibliotek/teknisk-naring-og-eiendom/vann-og-avlop/overvann-og-flom/utredning-av-
overvannssituasjonen-i-arnes.pdf  

[10]  NGU Berggrunn – Kart - http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 
[11]  Nes kommune – Kartportal: https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal 
[12]  Nes kommune - Planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel 

[13]  Nes kommune - Bestemmelser og retningslinjer – Kommuneplanens arealdel 

[14]  Nes kommune - Helhetlig ROS-analyse 

[15]  Nes kommune - Beredskapsplan – overordnet  

[16]  Nes kommune - Kommunedelplan klima, energi og miljø. Plandel 2019-2030 

[17]  Nes kommune - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, 2017-2030. 

[18]  Matrikkelen - https://seeiendom.kartverket.no/  

[19]  Strøm 2015-3 - Kartserie: M711-Norge50 - https://www.kartverket.no/om-

kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=14982  

[20]  Statens Strålevern - Bebyggelse nær høyspenningsanlegg, mars 2017 - 

https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf  
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