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1. Innledning 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 

skal gjennomføres ROS-analyser.  

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, 
som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av 
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene 
brukes. 

I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det 
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.  

 

1.1 Hensikt 

Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag 

for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende 

tiltak. Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbedring av fv. 210 (505) fra krysset ved 

Skjefstadfossen og til ca. 200m sør for avkjørselen til Glomdalsmuseet i Elverum kommune.   

Reguleringsplanarbeidet skal legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på den ca. 

7.0km lange strekningen.  

ROS-analysen er et vedlegg til planbeskrivelsen til reguleringsplanen og det fokuseres på behov for 

risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i prosjektet. 
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1.2 Metode 

Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 

konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 84 (ROS-analyser i 

vegplanlegging) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare». Metoden i SVV 

rapport nr. 84 tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 

(DSB, 2017). Det er blitt gjort tilpasninger er gjort for å bedre passe for vegprosjekter og for Statens 

vegvesen som vegeier. Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), 

hentet fra DSBs veileder.  

 

Figur 1 Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» 

1.3 Avgrensninger 

Det forutsettes at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor ikke tema som 
er sikret gjennom andre krav til utredning. For dette planprosjektet gjelder det:  
Store nedbørsmengder. 
Kraftforsyning og datakommunikasjon (f. eks kabel i bakken, luftspenn eller trafostasjoner). 
Forurenset grunn. 
Annen miljøfare og sårbar fauna/flora. 
  
Andre temaer belyses i planbeskrivelsen.   

Prosjektet er omfattet av vegsikkerhetsforeskriften om TS (trafikksikkerhet)-revisjon. Det er ikke 

utført omfattende trafikksikkerhetsrevisjon (TS) da dette er et vedlikeholdsprosjekt, men gjort en 

enkel gjennomgang og utsatte områder er vurdert i planleggingsfasen. 

1.4 Usikkerhet i analysen 

Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette 

skyldes flere forhold: 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere mulige uønskede hendelser

Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet
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• For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne 

frekvens, eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må 

sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell 

med kompetanse innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til 

dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

• Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 

prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av 

ulike løsninger i byggeplan. Selv om vi 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 planstadiet, og som kan påvirke 

risikoen.  

• Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette 

hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 

• Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. 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. 

1.5 Spesielt om anleggsfasen 

Anleggsfasen er i alle prosjekter en kritisk fase og det kan oppstå hendelser. Bygging av tiltaket betyr 
at området forandrer seg i karakter, egenskaper og bruk. Dette kan for eksempel være: 

• Mye aktivitet i området. 

• Mange store maskiner. 

• Omlegging av veger både for kjørende og myke trafikanter. 

• Midlertidig skilting og lyssetting. 
 

Aktivitetene i byggeperioden øker risikoen for hendelser som:  

• Utslipp fra anleggsmaskiner. 

• Støy og støv fra anlegget. 

• Ulykker innenfor anleggsområdet. 

• Ulykker utenfor anleggsområdet. 

• Behandling av avfall. 

• Flytting av kabler og ledninger. 

• Fremkommelighet. 
 

I dette prosjektet er det ingen av overnevnte risikoaktiviteter som gir reguleringsmessige 

konsekvenser. Risikohåndtering i forbindelse med anleggsfasen skal behandles under 

byggeplanleggingen.  

Utslipp fra anleggsmaskiner, behandling av avfall og forurensing skal beskrives og håndteres i YM 

planen som må følges opp på anlegget. Ulykker i og utenfor anleggsområdet skal beskrives i egen 

HMS og SHA plan for anleggsfasen. Arbeidsvarsling etter gjeldende regler og faseplaner skal redusere 

sannsynlighet for ulykke. I anleggsfasen skal entreprenør også varsle beboere og iverksette tiltak for 

å begrense støv i spesielt utfordrende værforhold og holde nødetater informert om 

fremkommeligheten forbi anlegget. 
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1.6 Prosess 

ROS-analysen har blitt gjennomført via utsendelse av e-post den 03.04.2020, internt møte, med 

etterfølgende epostutveksling. Deltakere i ROS-prosessen er angitt i tabellen under. 

ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale i 

planområdet i tillegg til opplysninger fra fagpersoner. Analysen baserer seg på dokumentasjonen 

som foreligger for prosjektet per mars 2020. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på 

den samlede kompetansen analysegruppa besitter. 

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert her ble 

analysert videre i risikoskjema. 

Rapporten er skrevet av planleggingsleder og prosessleder for ROS-analysen Torbjørg Knai 

Navn Etat Rolle/fagfelt 

Torbjørg Knai Statens vegvesen Prosessleder 

Siri Guldseth Statens vegvesen Naturmiljø 

Torgeir Kval  Statens vegvesen Vann og avløp 

Ole Christian Bang Statens vegvesen Trafikksikkerhet 

     

   
Tabell. Deltakere i analysegruppen 

1.7 Beskrivelse av planområdet 

Strekningen karakteriseres av flate åkrer, skogområder, industri, bebyggelse og Glomma som renner 

langs en del av strekningen. Det er mer tett bebyggelse nær Elverum sentrum, også med 

næringsbygg. Det er også et område med eksisterende grustak i området, samt nærføring til 

jernbane; spor krysser vegen og følger nær til veien et stykke.  

  

 

Kart: Oversiktskart og planområdet ved varsel om oppstart  



ROS-analyse fv. 210 (505) Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet. Vedlikeholdstiltak  

7 
 

Reguleringsplanens forslag til utbedring innebærer følgende: 

• Dagens vegbredde er på mellom 6.5m og 7.5m; breddes ut til 8.0m herunder 2x 3.0m 

kjørefelt, 2x1.0m asfaltert skulder. Ved bruk av rekkverk økes bredden på grusskulderen til 

0.75m. Det vil være behov for lokal tilpassing ved eksisterende konstruksjoner.  

• Fjerning av farlig sideterreng og avskoging, som vil gi bedre sikt- og lysforhold, og gi mer 

ensartete kjøreforhold og i perioder med varierende temperaturer rundt null grader. 

• Oppgradere/stenge avkjørsler. 

• Vurdere landbruksavkjørsler. 

• Bygge mur mot boliger og mot jernbane. 

• Overvannsproblemer er vurdert herunder lukket drenering i område nær til jernbane. Dette 

blir detaljprosjektert i byggeplanfasen. Inngrep i bekker vil bestå av utbedring av 

utbedring/evt. utskifting av rør etter en vurdering av tilstand og dimensjon. 

• Eksisterende holdeplasser for kollektivtrafikk er vurdert. 2 stk. opprettholdes i henhold til 

dagens standard, dette på grunn av nærføring til jernbane. De øvrige oppgraderes til dagens 

krav og 2 stk. flyttes litt på grunn av sikkerhet. En stk. ny holdeplass opprettes. Se 

planbeskrivelse for mer info.   

• Planlagte tiltak vil kun bety mindre endringer i landskapsbildet. Estetiske hensyn ivaretas. 

 

Det vises til planbeskrivelsen for utfyllende beskrivelser av planområdet og utbyggingsformålet. 

2. Risikoidentifisering 

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av? 

Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid. 

Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 

Hendelse/Situasjon/  

Risikoforhold - ID 

Aktuelt  

(ja/nei) 

Kommentar 

1. Jordskred Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet.  

2. Flomskred Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet. Området ved Glomma er 

vurdert etter NVE sine retningslinjer. 

3. Sørpeskred Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet. 

4. Steinsprang eller steinskred Nei  Skråninger sikres.  

5. Fjellskred Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet. 

6. Snøskred  Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet.  

7. Ustabil grunn/Fare for 

utglidning av vegbanen. 

Nei Området ved Glomma er ikke vurdert som ustabil grunn, og ned mot 

elva hvor det er rekkverk skal området ikke røres i dette tiltaket.   

8. Kvikkleireskred Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet. 

9. Undersjøiske skred, fare for 

utglidning av sjøbunn. 

Nei Ikke aktuelt pga. av dette tiltaket. 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

10. Flom i elv/vassdrag  Nei Nærføring til Glomma, men er vurdert etter NVE sine retningslinjer.  

11. Flom i bekk Nei Noen små bekker. Lite sannsynlig. 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

12. Snøfokk Nei Ikke aktuelt, men kan skje på grunn av ustabilt vær.  

13. Isgang  

(Broer er ofte utsatt, særlig 

lave broer) 

Nei Ikke aktuelt pga. dette tiltaket.  

14. Bølger Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet. 

15. Stormflo Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet. 
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16. Vindutsatt (inkl. lokale 

forhold, f.eks. kastevind) 

Nei Ikke spesielt utsatt, store deler er skjermet på grunn av skog. Men 

usikkert på grunn av klima, ustabilt vær. 

17. Sandflukt Nei Lite sannsynlig at det skjer pga. områdets struktur, beliggenhet og 

prosjektets omfang. Vurderes i byggefasen der en fjerner 

toppdekket noen steder, og det tar tid før vegetasjonen gror frem 

igjen.  

18. Store nedbørsmengder, 

intens nedbør  

(som fører til overvann) 

Ja Ikke aktuelt pga av dette tiltaket, på grunn av uforutsigbart 

vær/klimaendringer, kan store nedbørsmengder påvirke hele 

planområdet.  

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 

19. Isnedfall  

(Primært relatert til 

skjæringer, tunnelportaler og 

under broer) 

Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet og terrengets beskaffenhet. 

20. Ustabil vegskjæring, 

nedfall fra skjæring. 

Nei Det er lite fjellskjæringer langs strekningen. I planleggingsfasen er 2 

stk. vurdert, disse gjøres mindre, ved at det settes opp mur og 

resten av skjæringen sikres. Hele strekningen vil bli vurdert nærmere 

og i tilfelle utbedret i byggefasen.  

21. Skogbrann/lyngbrann Nei Planen/tiltaket vil ikke påvirke dette. Kan skje av andre grunner da 

strekningen har områder med skog. 

22. Annen naturfare (f.eks 

sprengkulde/frost/tele/tørke/

nedbørsmangel) 

Nei Planen/tiltaket vil ikke påvirke dette. Kan skje, 

klimaendringer/variasjoner i været. 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med ? 

23. Omkjøringsmuligheter Nei  Det er omkjøringsmulighet via Skjefstadfossen, over brua og til rv. 2 

og videre mot Elverum. Fra rv. 2 er det også mulighet for å reise mot 

Kongsvinger, motsatt veg. Det antas at hele vegen ikke vil bli stengt i 

byggeperioden. 

24. Adkomst til jernbane, 

havn, flyplass 

Nei Ikke aktuelt pga. områdets beliggenhet. 

25. Tilkomst for nødetater Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon. Det vises til 

omkjøringsmulighet, punkt 23. 

26. Adkomst 

sykehus/helseinstitusjoner 

Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon. Det vises til 

omkjøringsmulighet, punkt 23. 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

27. Skole/barnehage Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon.  

28. Sykehus/helseinstitusjon Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon.  

29. Flyplass/jernbane 

/havn/bussterminal 

Nei På strekningen krysser jernbanen vegen ved Vesterhaug gård. 

Gjennomføring av tiltaket skal berøre jernbanen minst mulig.   

Videre er det deler av en fjellskjæring som må fjernes på grunn av 

trafikksikkerhet, denne er mot jernbanelinja. Skjæringen gjøres 

mindre ved at det settes opp mur og resten av skjæringen sikres. 

Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Bane NOR.  

Solørbanen har også planer om utvidelse av spor nærmere sentrum i 

Elverum, samt at Bane NOR også har et prosjekt; Tilsving Elverum. 

Dette tiltaket har planavgrensning kommer nær til dette prosjektet, 

men får ingen konsekvenser for noen av prosjektene.  

30. Vannforsyning 

(drikkevannskilder- og 

ledninger)  

Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon. Det er registrert 2 

grunnvannsbrønner langs fylkesvegen som ligger såpass nær vegen 

at de kan bli berørt av tiltaket. Brønnene må kartlegges og det må 
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vurderes om de må undersøkes mht vannkvalitet og kapasitet før 

tiltaket igangsettes.  Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med 

grunneiere og kommunen i byggefasen.  

Videre vil graving i forhold til overvannsløsninger ikke forventes å 

påvirke vannkvaliteten.   

31. Avløpsinstallasjoner Nei Tiltaket vil ikke endre dagens situasjon. Eventuell graving i nærheten 

av avløpsledninger vil bli håndtert lokalt. Avklares med grunneiere 

og kommunen i byggefasen. 

32. Kraftforsyning og 

datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken 

luftspenn eller trafostasjoner) 

Nei Tiltaket endrer ikke dagens situasjon, men uforutsette hendelser kan 

skje i byggeperioden.  Høyspent luftstrekk med nærføring til veg 

mellom hp 7m7894 – 8414, og mellom hp 8m 2014 – 2815, ca. 

1300m totalt. Det er 2 høyspentkryssinger på strekningen, ved hp 7 

m 8114 og på hp 8m 2755. Disse må det tas hensyn til. Avklare 

nærmere med og avventer svar/innspill fra Eidsiva etter 

høringsperioden.       

33. Militære installasjoner Nei Terningmoen leir ligger i nærheten, men påvirkes ikke.  

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

34. Økt ulykkesrisiko  

(f.eks. viltpåkjørsler, 

utforkjøringer og andre 

trafikkulykker)  

Nei Tiltaket skal gjøre området mer trafikksikkert, vil føre til mindre 

viltpåkjørsler, utforkjøringer og andre trafikkulykker. Ulykker kan 

likevel forekomme.  

35. Særskilte forhold vurdert i 

en trafikksikkerhetsrevisjon 

Nei Det er ikke relevant å gjennomføre en TS-revisjon på dette 

prosjektet, da det er et vedlikeholdstiltak. Strekningens kritiske 

punkter er vurdert under planleggingen.  

36. Økt trafikk 

(og spesielt transport av farlig 

gods): 

- Skole/barnehage 

- Sykehus/helseinstitusjoner 

- Boligområder 

- Tunneler 

Nei Tiltaket vil ikke gi økt trafikk, men gjør det sikrere å kjøre langs 

vegen. 

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse 

med? 

37. Særlig brannfarlig 

industri 

Nei Det er noe industri langs strekningen. Vil ikke påvirkes av 

dette tiltaket som er et vedlikeholdstiltak. 

38. Naturlige farlige masser 

(f.eks. alunskifer og 

sulfidmasser) 

Nei Det er ikke kommet info om dette. 

39. Forurenset grunn Ja Arealene ved kullfabrikken er ansett å være forurenset i klasse 

3: ikke akseptabel forurensing og behov for tiltak. Er beskrevet 

i planbeskrivelsen. 

40. Terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare 

Nei Ikke aktuelt.  

41. Annen fare i 

omgivelsene 

Nei Ikke aktuelt.  

42. Annen miljøfare og sårbar 

fauna/flora. 

Ja Flere steder på strekningen er det nærføring til Glomma. Flere av 

områdene er sårbare mht inngrep pga at de er leveområder for en 

rekke fuglearter, samt innsekter.  

Det er flere rødlistede arter langs strekningen. 
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Området ved Strandfossen kan ha store verdier av særlig av 

innsekter. 

Terninga vest; kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 

verdi B. 

Det er registrert flere forekomster av lupiner langs fylkesvegen. 

Det er en del fulldyrket mark langs strekningen, hovedsakelig med 

potetproduksjon. 

Punktene over er beskrevet nærmere i planbeskrivelsen, også med 

vurdering av tiltak. 

Det skal gjøre miljørisikovurdering knyttet til YM planen for 

anleggsgjennomføringen.  

 

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/ uønskede hendelse er presentert i et 

risikoskjema.  

En kort beskrivelse av feltene i risikoskjemaet er gitt nedenfor: 
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4. Risikoevaluering og oppfølging 

Tabellen under viser oppsummering av aktuelle hendelser/risikoforhold. Tabellen viser de tiltak som 

skal følges opp og i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak Status/oppfølging 

ID - Risiko- og 

sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

 

18 – Store 

nedbørsmengder, intens 

nedbør 

 

Tiltak i reguleringsplanfase: 

- Tilrettelegge for bygging/oppgradering av grøfter. Ved behov 

bruke lukket drenering hvor dette er nødvendig.   

- Sikre og vurdere flomveger. 

- Vurdere oppgradering av eksisterende stikkrenner. 

 

Tiltak i driftsfase: 

- Fylkeskommunen må sørge for godt vedlikehold av veg/grøfter 

og stikkrenner. 

 

Tiltak ved hendelse: 

- Vurdere å stenge vegen/deler av veg hvis hendelse inntrer. 

- Prøve å holde vannveger åpent. 

 

Tiltakene i 

reguleringsplanfasen er 

innarbeidet i 

planforslaget, men må 

detaljeres videre i 

byggeplanfasen. 

32 - Kraftforsyning, og 

datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken 

luftspenn eller 

trafostasjoner) 

 

Tiltak i reguleringsplanfase:  

- Avtale nærmere med Eidsiva i planfasen. Eventuelt oppdatere 

reguleringsplanen, herunder faresoner. 

Tiltak i byggefase:  

- Samarbeide med Eidsiva under byggeplan- og byggefasen.  

 

Tiltakene i 

reguleringsplanfasen er 

innarbeidet i 

planforslaget, men må 

detaljeres videre i 

byggeplanfasen. 

39 – Forurenset grunn Tiltak i reguleringsplanfase: 

- Det er tatt med i planbeskrivelsen under natur og miljø. 

 

Tiltak i byggefase: 

- Det tas i den videre byggeplanfasen; herunder prøver og 

eventuelle søknader.  

Tiltakene i 

reguleringsplanfasen er 

innarbeidet i 

planforslaget, men må 

detaljeres videre i 

byggeplanfasen. 

42  – Annen miljøfare 

og sårbar flora.  

Tiltak i reguleringsplanfase: 

- Det er tatt med i planbeskrivelsen under natur og miljø. 

 

Tiltak i byggefase: 

- Det ivaretas i den videre byggeplanfasen.  

Tiltakene i 

reguleringsplanfasen er 

innarbeidet i 

planforslaget, men må 

detaljeres videre i 

byggeplanfasen. 

 

 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

18 Store nedbørsmengder 

Intense nedbørsmengder og styrtregn over strekningen.  

Sårbarhet 
En del av vegen kan bli stående under vann. Grøfter og eventuelt ledningsnett har ikke kapasitet til å ta unna 

vannet. Kan redusere fremkommeligheten.  

Barrierer 
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Kunnskapsstyrke  
Høy Middels Lav Sjekket NVE sine flomkart. Lokalkunnskap og dialog med kommunen. 

 X  

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Utført beregninger av nedbørsfelt i planområdet. Sjekket i henhold til NVE sine flomkart.   

  X 

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

 X  Styrtregn pga. klimaendringer vil det sannsynligvis skje oftere i fremtiden. 

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet: 

 

 

Konsekvens 
 Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse 
  X  

Vannet stiger gradvis og forventes ikke føre til helseskade og 

dødsfall 
Miljø   X  Kan føre til noe forurensning 
Framkommelighet 

 X   
Vegen, Vestsidevegen, vil kanskje måtte stenges. Eventuell 

omkjøring via Elverum/rv. 2 eller Skjefstadfossen/rv. 2. 

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

 

 

 

Tiltak 
Tiltak i reguleringsplanfase: 

- Vurdere områdene hvor det er mest utsatt.  

- Vurdere fordrøyningsmuligheter i planområdet. 

- Sikre og vurdere flomveger 

 

Tiltak i byggeplanfasen: 

-  Videre vurdering av området.  

  

Tiltak i driftsfase: 

- Fylkeskommunen må sørge for godt vedlikehold av veg/grøfter og stikkrenner.  

 

Tiltak ved hendelse: 

- Vurdere å stenge vegen hvis hendelse inntrer. 

- Prøve å holde vannveger åpent. 
 

 

32 Kraftforsyning, og datakommunikasjon  

(f.eks. kabel i bakken luftspenn eller trafostasjoner) 

Høyspent luftstrekk med nærføring til veg mellom hp 7m7894 – 8414, og mellom hp 8m 2014 – 2815, ca. 

1300m totalt. Det er 2 høyspentkryssinger på strekningen, ved hp 7 m 8114 og på hp 8m 2755.    

Risiko- og sårbarhetsforhold 

Det kan skje ulykker hvis stolper blir ødelagt under gravearbeider og strømførende ledninger faller ned. Eventuelle 

ledninger som ikke er avklart på forhånd. 

Barrierer 
Ingen 

Kunnskapsstyrke  
Høy Middels Lav Avklares med Eidsiva. 
X   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Får oppdateringer av Eidsiva. 

  X 
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Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

  X Får oppdateringer av Eidsiva. 

  

 

 

Konsekvens 
 Høy Middels Lav 

Ikke 
aktuelt 

 

Liv og helse 
  X  

Ulykke kan medføre skade hvis personer berører/berøres av 

el-ledninger.  
Miljø    X    
Framkommelighet   X  Avhenger av omfanget, f. eks. nedkjørte el-stolper i vegen.  

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

 

 

 

Tiltak 
Tiltak i reguleringsplanfase:  

- Få informasjon av Eidsiva. 

- Sørge for at nødvendig informasjon blir overført til byggeplan- og byggefasen. 

 

 

 

39 Forurenset grunn 

Under anleggsfasen kommer man i berøring med forurenset grunn. Det vises til rapport ang. naturmiljø som 

beskriver området ved kullfabrikken.  

Risiko- og sårbarhetsforhold 

Forurenset masser kan ikke flyttes uten at det utarbeides tiltaksplan i hht Forurensningsforskriftens kapittel 2 

om opprydding i forurenset grunn. Flyttingen kan medføre skader på helse og miljø.  

Barrierer 
Ingen 

Kunnskapsstyrke  
Høy Middels Lav Det er kjent at området er forurenset.  
X   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav Det kan være mer forurensede masser enn det som er klarlagt.  

 X  

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

 X  Forekomster av forurenset grunn er klarlagt. 

  

 

 

Konsekvens 
 Høy Middels Lav 

Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse     X Ikke risiko for skade og drepte. 
Miljø 

X     

Konsekvensen kan være høy hvis det er mere masser som er 

forurenset enn det som er registrert. Vurderes nærmere i 

byggeplanfasen.   
Framkommelighet    X  

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 
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Tiltak 
Plantiltak: 

- Det er ivaretatt i planfasen, se planbeskrivelse.  

 

Tiltak ved utbygging: 

- Utarbeide tiltaksplan.  

- Sørge for nødvendige søknader. 

- Håndtere forekomster av forurenset masse på forskriftsmessig korrekt måte. 

 

42 Annen miljøfare og sårbar fauna/ flora.  

Under anleggsfasen kommer kan man komme i berøring med fauna/flora som. Det vises til rapport ang. 

naturmiljø som beskriver området. 

Risiko- og sårbarhetsforhold 

 Det forekommer rødlistearter, andre naturtyper og fremmede arter. 

Barrierer 
Ingen 

Kunnskapsstyrke  
Høy Middels Lav Det vises til rapporten om naturmangfold i planbeskrivelsen.  
X   

Usikkerhet 
Høy Middels Lav  

   

Sannsynlighet 
Høy Middels Lav Forklaring 

X   Omfanget er klarlagt og dokumentert. 

  

 

 

Konsekvens 
 Høy Middels Lav 

Ikke 

aktuelt 
 

Liv og helse    X Ikke risiko for skade og drepte 
Miljø  X   Avklares nærme, tas videre i byggeplanprosessen..  
Framkommelighet    X  

Utfyllende begrunnelse for konsekvens 

Se Naturmangfold i planbeskrivelsen. Håndtering av fremmede skadelige arter skal beskrives nærmere i YM-

plan. 

 

 

Tiltak 
Plantiltak: 

- Er i varetatt i planfasen, se planbeskrivelse. 

 

Tiltak ved utbygging: 

- Må ivaretas videre i byggeplan- og byggefasen. 

 

5. Oppsummering 

Risikobildet for planområdet fra krysset ved fv. 210 (505) Skjefstadfossen til avkjørselen nær til 

Glomdalsmuseet er akseptabelt. Tiltaket gir en forbedring av både fremkommelighet, 

trafikksikkerheten og kvaliteten på vegen i forhold til dagens situasjon.  
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Når det gjelder flom fra Glomma er området gjennomgått og vurdert etter NVE sitt flomkart i 

forbindelse med tenkte løsning og funnet i orden.  

De foreslåtte plantiltakene er innarbeidet i planforslaget og beskrives i planbeskrivelsen. Det kan bli 

flere oppdateringer etter at reguleringsplanen har vært på offentlig ettersyn, innkomne 

innspill/merknader.  

ROS-analysen viser at det store nedbørsmengder, forurenset grunn og annen miljøfare som er de 

største risikoelementene.  Hendelser vil derimot sannsynligvis få mindre konsekvens for liv og helse.  

Når det gjelder forurenset grunn så vil eventuelt nye prøvetakninger før utbygging vise omfanget. 

Risikoen for liv og helse er liten da dette er noe som er kontrollerbart. Økonomisk kan prosjektet bli 

dyrere hvis man må fjerne og deponere forurensede masser. 

Kilder 

• Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB). 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare (rapport 530), Statens vegvesen 

• Konsekvensanalyser (Veileder 712), Statens vegvesen 

• ROS-analyser i vegplanleggingen (Veileder 84), Statens vegvesen 

  
 


