
ROS-ANALYSE STRANDVEGEN 12B  OG 
GANG/SYKKELTILRETTELEGGING LANGS 
STRANDVEGEN
Områdereguleringsplanen ble vedtat i  017. ROS-analysen for områdeplanen er hentet fram (utdrag 

nedenfor) og gjennomgåt.  et er ikke noe nyt nå som endrer grunnlaget for planvedtaket i  017. 

Byggetltak i Strandvegen 1 b er innenfor rammene av områdeplanen. Lit utvidelse av arealer tl 

samferdselsformål og fyyng av byggegrenser langs samferdselsformål endrer ikke forholdene for 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

UTDRAG FRA PLANBESKRIVELSEN FOR 
OMRÅDEREGULERING - NYE BYDELER BRUMUNDDAL 
SØRVEST: 

 Beredskap, risiko og sårbarhet
Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for 
utbyggingsarealer og trafkkarealer innenfor planen eller som følge av en utbygging 
etter planen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført iht. planlovens § 4-3 og rundskriv fra DSB. 
Mange uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser 
som kan påvirke nye tiltaks funksjon og hendelser som kan påvirke omgivelsene 
(henholdsvis konsekvenser av tiltak og konsekvenser for tiltak i tabellen). 

Vurderinger av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig: forholdet er kontinuerlig tilstede
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse
 Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
 Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men

teoretisk sjanse. 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i:

 Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskade
 Mindre alvorlig (2): få/små person- eller miljøskade
 Alvorlig (3): Alvorlig person- eller miljøskade
 Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varige men, mange skadd

eller langvarige miljøskader 
Vurdering av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er angitt i tabell 
tilslutt. 

Hendelsene er i tabellen nummerert fra 1-41. De aktuelle risikohendelsene er satt inn 
med samme numre i tabellen som angir risiko lenger nede. Det er kun beskrevet de 
hendelsene som vurderes aktuelle i dette området. 
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Natur- og miljøforhold

1.   Masseras-/skred Ikke kjent

2.   Kvikkleire, ustadig 
grunn

Ikke kjent

3.   Snø-/isras Ikke kjent

4.   Flomras Ikke kjent

5.   Elvefom x 3 2 Forekommer regelmessig.
Båhusbekken kan være 
krevende å sikre og 
båndlegger store områder
inntil sikring. 

Brumunda og Skanselva 
må også sikres før 
utbygging. 

Innenfor planområdet er 
det primært 
ervervsområder som er 
utsatt, lite/ikke boliger. 

6.   Radongass x 2 2 Området er lite/ikke 
utsatt

7.  Skogbrann x 1 2 Dæhlie-området består av
skog, ellers dyrket mark / 
tettbebyggelse og ikke 
aktuelt.

Værforhold

8.   Vindutsatt Nei, ikke spesielt utsatt

9.   Nedbørsutsatt Nei, ikke spesielt utsatt

10.   Store snømengder Nei, ikke spesielt utsatt

Natur- og kulturområder

11.  Sårbar fora x 4 1 Noen funn, doggpil mm 
Hvis de fortsatt er der, så 
er de kontinuerlig til 
stede. Se avsnitt om 
naturmangfold. 

12.  Sårbar fauna/fsk x 4 1 Mjøsørret. + Harr og 
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elveniøye som også er 
prioriterte arter i 
området. Må ta hensyn til 
vassdrag. 

13. Verneområder 4 1 Ingen fredede områder, 
men Skanselva og 
Båhusbekken er verdifulle
for Mjøsørreten. Må ta 
hensyn til vassdrag. Se 
avsnitt om 
naturmangfold. 

14. Vassdragsområder x 4 1 Ja.Brumunda, 
Båhusbekken og 
Skanselva. Må ta hensyn 
til vassdrag.

15. Kulturminner Ja, søkes frigivelse av 
automatisk fredet 
bosettingsstruktur. Se 
eget avsnitt om 
kulturminner. 

16. Park/idrett/lek/rekr. Området regulert for 
formålet tidligere 
opprettholdes. 

17. Dyrket/dyrkbar mark 4 1 Ja, medfører nedbygging 
av dyrket mark. 

Menneskeskapte forhold

18. Vei, bru, knutepunkt x x 2 1 Planområdet medfører 
ikke økt risiko for 
strategisk infrastruktur.
Bruer i Båhusbekken er 
for lave for 
fomvannsføring. Tiltak 
må vurderes. Se fom. 

19. Havn/kaianlegg Ikke aktuelt.

20. Sykehus/-hjem, kirke Finnes ikke i 
planområdet. 

21. Brann/politi Ikke lokalisert til 
området. 

Området er lett 
tilgjengelig. Kort avstand 
til brannstasjon/politi. 
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22. Vann-/ kraftforsyning Mjøsa, men ikke relevant 
for planområdet. 

23. Forsvarsområde Ikke aktuelt.

Forurensningskilder

24. Industri Planlegges ikke for 
forurensende industri. 

25. Bolig Boligområdet inntil 
planområdet. Ingen 
utfordring som 
forurensningskilde.  

26. Landbruk Ingen utfordring som 
forurensningskilde.  

27. Akutt forurensning Ingen kjente kilder for 
akutt forurensning som 
påvirker planområdet. 
Planlegges ikke for 
virksomhet med akutt 
forurensningsrisiko. 

28. Støv/støy; industri Ingen kjente eksisterende
kilder. Planlegges ikke for
nye virksomheter med 
støy/støy.

29. Støy/støv; trafkk 4 1 Vil være utfordring nær 
fylkesveger og E6. Så 
lenge det planlegges for 
erverv, er dette ikke 
utfordring. 

30. Støy/støv; annet Ikke kjent. 

31. Forurensning i vann Ikke kjent. 

32. Forurensning i grunn (x) NB! Ikke kjent.  NB! Stensli 
gjenvinning. Forutsetter 
at anlegget er sikret i hht 
gjeldende forskrifter. 
Ingen planer om at drift 
skal fyttes/avsluttes. Må 
vurderes dersom dette 
arealet eventuelt skal 
omformes.   

33. Elforsyning Det går ingen store 
overføringslinjer gjennom
området. Kun lokalt 
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fordelingsnett. 

Andre risikoforhold

34. Industriområde Ingen særskilt risiko 
kjent. 

35. Høyspentlinje Det går ingen store 
overføringslinjer gjennom
området. Kun lokalt 
fordelingsnett.

36. Avfallsbehandling Planlegges ikke for 
avfallsbehandlingsanlegg.

37. Oljekatastrofeomr. Ikke aktuelt.

38. Utbyggingsforhold Nei.

Trafkksikkerhet

39. Ulykke - farlig gods 1 3 Alltid risiko for uhell i 
trafkken, men ingen 
særskilt risiko. E6 og 
Dovrebanen er 
hovedtransportårer for 
mye gods. Lokale veger 
vil sikre avstand mellom 
byggeområder og 
riksveg/E6. Jernbanen er 
inntil byggeområder på 
kortere strekninger. 
Ingen særskilt risiko.

40. Ulykke - av/påkjørsler Ingen særskilt risiko. 

41. Ulykke - gang/sykkel Fylkesvegnettet er 
allerede planavklart for 
separate gang- og 
sykkelveger på alle 
hovedstrekninger. Ingen 
særskilt risiko. 

42. Andre 
ulykkespunkter

Ikke kjent. 

Risikovurdering: Risiko fremkommer som funksjon av sannsynlighet og konsekvens. 
De aktuelle risikohendelsene er satt inn med samme numre i tabellen: (fyll inn aktuelle 
tema fra tabellen ovenfor inn i risikooversikten)

           1. Ubetydelig 2. Mindre 3. Alvorlig 4. Svært 
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Konsekvens:

Sannsynlighet:

alvorlig alvorlig

4. Svært 
sannsynlig

29.

3. Sannsynlig 5.

2. Lite sannsynlig 7. 6.

1. Usannsynlig 39. 11., 12., 13., 
14. og 17. 

Hendelser med høy risiko (røde felt): 

Ingen

Hendelser med middels risiko (gule felt):     

5. Elvefom er en kjent utfordring. Brumunda er under fomsikring og krever 
fomsikringstiltak. Dette vil bli innarbeidet i reguleringsplan. I tillegg er lavereliggende 
deler av området omfattet av fomrisiko fra Mjøsa. Det vil gjenta seg i ulik grad. 
Utfordringen er kjent og det er lite risiko for person eller miljøskader. Se eget avsnitt 
om fom.  

11.  Sårbar fora. Det er funnet noe, men dette anses ikke å være så viktig at det får 
følger for innhold eller utforming av framtidige byggeområder. 

 

12.  Sårbar fauna/fsk. Mjøsørret, harr og elveniøye gyter i bekker og elver i 
planområdet.  Se også punkt 13 og 14.

13. Verneområder. Skanselva og Båhusbekken er markert som naturtyper som bør 
beskyttes. Se også punkt 12 og 14.

14. Vassdragsområder. Vassdragene forutsettes beskyttet ved at grøntsone/naturmiljø
langs breddene opprettholdes i størst mulig grad.  Det må avsettes tilstrekkelig areal 
langs vassdragene. Ut over dette forutsettes de ikke å få konsekvenser for planområdet.

29. Støv og støy fra trafkk.  Tilstedeværende problem spesielt langs E6, men så lenge
det planlegges for ervervsvirksomhet er det ikke noe problem. Dersom det planlegges 
for bolig eller annen støyfølsom bebyggelse, så må dette vurderes særskilt. 

Hendelser med lav risiko (grønne felt)  :   

6. Radon er en kjent utfordring i distriktet, men målinger på eiendommer i området 
viser lavere forekomst enn i andre deler av kommunen.  Nye bygninger sikres 
rutinemessig mot radon ved oppføring. Radon er en mulig kontinuerlig fare, men dette 
anses ikke som noen særskilt risiko som gir følger for planforslaget. 

7. Skogbrann. Området består i hovedsak av dyrket mark og tettbebyggelse. Vestre del
av utredningsområdet, vest for Skanselva,  består av skogarealer tilhørende Dæhlie.  

ROS - Strandvegen Ringsaker kommune,  3. november  018 Side 6 av 7



Disse forventes ikke å inngå i reguleringsplan. Skogbrann kan oppstå, men anses ikke å 
være noen særskilt risiko som kan få følger for planforslaget. 

39. Trafkksikkerhet. Ulykke med farlig gods.  Det er en teoretisk sjanse for at det 
kan skje, og dersom det skjer, kan det få store konsekvenser.  Men risikoen for at dette 
inntreffer i planområdet er liten. 

ROS - Strandvegen Ringsaker kommune,  3. november  018 Side 7 av 7


	ROS-ANALYSE STRANDVEGEN 12B OG GANG/SYKKELTILRETTELEGGING LANGS STRANDVEGEN
	UTDRAG FRA PLANBESKRIVELSEN FOR OMRÅDEREGULERING - NYE BYDELER BRUMUNDDAL SØRVEST:
	Beredskap, risiko og sårbarhet

