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ELVERUM KOMMUNE  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Mindre endring for Vestad skole med tilliggende boligområder, arealplan-ID 
2012004-01 

 

1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er å fremme en mindre endring i den vedtatte planen for Vestad skole 

med tilliggende boligområder (arealplan-ID: 20122004). Den mindre endringen vil justere 

arealformålet og eiendomsgrensen mellom boligområdet og vestad skole slik at det er bedre tilpasset 

dagens bruk.  

2 Dagens faresituasjon 

Planområdet fremstår i dag som mindre konfliktfylt. Ettersom endringene ikke vil påvirke dagens 

situasjon i noe stor grad ble vurderingene av faresituasjonen rettet mot mulige eksterne faktorer i 

nærområdet. Gjennom en helhetlig vurdering av planområdet kom det frem enkelte hensyn som 

burde tas stilling til videre.  

3 Metode 

Vurderinegen gjort i ROS-analysen omhandler mulige uønskede hendelser ut fra en 

generell/teoretisk vurdering. Disse er sortert med utgangspunkt i hendelser som kan påvirke 

planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. 

Hoveddelen av ROS-analysen er basert på arbeidet som i hovedsak ble gjennomført av Kontur 

arkitektur + konstruksjon AS i 2014. Den endelige versjonen ble utarbeidet 27. juni 2014. ANKR 

rådgivning har i 2018 gjort mindre revideringer av dokumentet. ROS-analysen benytter også 

kartlegginger gjort i forbindelse med reguleringsplanen for Rv. 3 Elgstua-Grønvegen, som ble 

gjennomført av Statens vegvesen. Annen dokumentasjon ble kartlagt gjennom kommunale og 

statlige kartdatabaser og informasjon tilknyttet gjeldende områdeplan.  
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Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

 Svært sannsynlig/kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området 

 Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/forhold som opptrer i 

lengre periode, flere måneder 

 Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 

 Mindre sannsynlig/kjennet tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 

 Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder 

Vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser er delt i: 

 Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 

 Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner. 

 Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer. 

 Alvorlig/farlig (4): (Behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner  

 Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 

alvorlig/ en 

viss fare 

3.Betydelig/kritisk 4.Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært 

sannsynlig/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget 

sannsynlig/periodevis, 

lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/flere 

enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 4 6 8 10 

1.Lite sannsynlig/ingen 

tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
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4 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak 

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

Hendelse/ 

Situasjon 

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak 

       

1 NATURRISIKO       

Skred/Ras/ 

 

 

 

 

 

 

Ustabil grunn (snø, is, stein, 

leire, jord og fjell)  

 

 

 

1. Er området utsatt for snø- eller 

steinskred? 

Nei    Planområdet er flatt og ikke 
skredutsatt. Det fremkommer ikke 
skredfaresone gjennom NVEs 
kartløsning. Området består 
hovedskaleig av granittisk gneis i 
berggrunn og breelvavsetninger i 
løsmasselag.  
 
ROS-analysen som ble gjennomført i 
2018 påpeker at det kan imidlertid 
oppstå ras ved fremtidig 
anleggsvirksomhet. Utgraving av 
byggetomt vil sammen med 
eventuelt dyp fundamentering 
kunne skape stedvis høye grøfter 
eller skråninger i nærliggende 
tomter. Dette vil i liten grad påvirke 
planområdet.  

2. Er området geoteknisk ustabilt? Fare for 

utglidning? 

Nei    Gjennom NVE sine kartlagt på Arealis 
vises det at området ikke påvirkes av 
verken flom, skred, ras, kvikkleire, 
eller liknende hendelser.  
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Flom  

 

 

 

 

Radon  

 

 

Ekstremvær 

 

Lyng/Skogbrann  

Planområdet ligger langt unna 
Glomma og flomras ses heller ikke på 
som en aktuell situasjon.  
 
Planområdet er ikke registret som 
aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang gjennom NVEs 
kartløsning.  
 
Det kan bemerkes at i enkelte vintre 
kan det komme store snømengder, i 
tillegg kan snøen blåse opp og 
samles som skjevbelastninger på 
bygninger.  

3. Er området utsatt for springflo/flom i sjø? Nei    Planområdet ligger i innlandet og er 
ikke utsatt.  

4. Er området utsatt for flom i elv/bekk, 

(lukket bekk?) 

Nei    Planområdet ligger utenfor 

flomutsatte områder og med en 

betryggende avstand fra Glomma. 

Ingen flomsone registrert i NVE sine 

kartlagt på Arealis. 

5. Kan drenering føre til oversvømmelser i 

nedenforliggende områder? 

Nei    Planområdet er allerede utbygd. 

Reguleringsendringen vil derfor ikke 

medføres endring på eksisterende 

dreneringsforhold.  

6. Er det radon i grunnen?  Nei    Det er ikke registrert alunskifer eller 
radonforekomster i området 
gjennom arealinformasjonen til 
NGU. NGU sitt aktsomhetskart 
(Arealis) viser aktsomhetsgraden i 
området som moderat til lav (laveste 
kategori). Planen medfører heller 
ingen nye bygg.  
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7. Kan området være ekstra eksponert for 

økende vind/ekstremnedbør som følge av 

endring i klima? 

Nei    Statens vegvesen viser til kartlag om 

klimaendringer på Miljøstatus. Dette 

kartlaget viste at det forventes 1-5 

dager mer med ekstremnedbør 

(gjennomsnittlig antall dager med 

ekstrem nedbør, >20 mm/dag for 

2071-2100). Selv om det er 

sannsynlig at det vil bli flere 

hendelser med økt nedbør, vil ikke 

dette ha noen ingen betydning for 

planområdet. Klimaendringer anses 

ikke som særskilt relevant i denne 

sammenhengen (Statens vegvesen, 

2020). 

8. Vil skogbrann/lyngbrann i området være 

en fare for bebyggelse? 

Nei    Ikke relevant for planområdet. 

Regulerte vann 9. Er det åpent vann i nærheten, med 

spesiell fare for usikker is eller drukning. 

Nei    Ikke relevant for planområdet 

ettersom det ligger i en forsvarlig 

avstand fra Glomma. Det er også 

mye bebyggelse og infrastruktur 

imellom. 

Terrengformasjoner 10. Finnes det terrengformasjoner som 

utgjør en spesiell fare (stup etc.) 

Nei    Ikke relevant for planområdet. 

Området er flatt og bebygd fra før. 

2 VIRKSOMHETSRISIKO       

Tidligere bruk 1.Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomheter?   

Nei 3 2   
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 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 

 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 Gruver, åpne sjakter, steintipper 

etc.? 

 Landbruk, gartneri 

Virksomheter med fare for 

brann og eksplosjon 

2.Er nybygging i området uforsvarlig?  Nei 

 

Nei 

 

Nei 

 

Nei 

    

 

Ikke relevant for planområdet. 

Endringene omfatter en 

grensejustering fra dagens situasjon.  

3.Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende anleggs mulighet for 

videreutvikling? 

4.Vil nybygging utgjøre en økt brannrisiko 

for omliggende bebyggelse dersom 

spredning? 

5.Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

Virksomheter med fare for 

kjemikalieutslipp eller annen 

akutt forurensning 

6.Er nybygging i nærheten uforsvarlig?   

Nei 

Nei 

   Ikke relevant for planområdet.  

7.Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende virksomhet?   

Høyspent 8.Går det høyspentmaster gjennom 

området som påvirker området med 

magnetiske felt? 

Nei 

 

 

Nei 

    

Ingen høyspent eller master i 

området. 

9.Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master? 
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3 TRAFIKK       

Ulykkespunkt 1.Er det kjente ulykkespunkt på 

transportsnettet i området? 

Ja 3 2 6 Det er registrert flere trafikkulykker 

ved krysning mellom Grønvegen og 

Trondheimsvegen (hovedsakelig 

bilulykker). Dette berører ikke 

direkte planområdet, men viser til at 

Trondheimsvegen (rv. 3) er utsatt for 

ulykker. Trafikksituasjonen kan ha 

blitt bedre ved at 

gjennomgangstrafikk har blitt 

overført til nye riksveg 3/25. Statens 

vegvesen driver i dag med en  

omlegging av riksveg 3 og ombygging 

av vegstrekning med gang- og 

sykkelveg. Dette vil redusere risikoen 

for ulykker i området.  

Farlig gods 2.Er det transport av farlig gods gjennom 

området?  

3.Foregår det fylling/tømming av farlig gods 

i området? 

 

Ja 

 

Nei 

1 2 2 Riksveg 3 har sannsynligvis hatt en 

del transport av farlig gods. 

Omlegging av riksveg 3 vil medføre 

noe mindre transport av farlig gods. 

Fylling/tømming av farlig gods i 

planområdet er ikke aktuelt, men 

dette skjer regelmessig sør for 

planområdet (bensinstasjonen). 

Driften av bensinstasjonen vil ikke ha 

noen betydning for endringen som 

gjennomføres i planområdet da det 

ikke legges opp til ny sårbar 

bebyggelse/infrastruktur.  
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Myke trafikanter 4.Er det spesielle farer forbundet med bruk 

av transportsnettet for gående, syklende og 

kjørende innenfor området? 

 Til barnehage/skole 

 Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 

 Til forretninger 

 Til busstopp 

Ja 2 4 8 Planområdet har ikke tilgang til 
gang- og sykkelveg langs 
Trondheimsvegen i dag. Det er 
imidlertid en eksisterende 
undergang som binder østsiden, der 
skolen ligger, sammen med 
vestsiden.   
 
I Vegkart er det ikke registret 
påkjørsler på syklende/gående, men 
det er registrert påkjørseler med bil 
mot bil. Påkjøring mellom bil og 
myke trafikanter vil kunne medføre 
alvorlige konsekvenser. Statens 
vegvesen reguleringer 
trafikkforbedrende tiltak i dag og 
gjennom en større pågående 
omlegging av riksveg 3 reduseres 
risikoen.  
 
Det bør påpekes at Vestad skole er 
en del av det helhetlige planområdet 
og det vil være trafikk til og fra 
skolen gjennom planområdet, også i 
en anleggsfase.  
 
Tiltak som kan gjøres rettes mot at 
det forutsettes at anleggsområdet 
gjerdes inn og at skolebarn som nå 
går «beinvegen» over industritomta 
må gå langs Grønvegen og 
Grundsetvegen.  

Støy og luftforrurensning 5.Er området utsatt for støy? 

6.Er området utsatt for luftforurensning? 

Ja 

Ja (vegtrafikk) 

5 2 10 Planområdet ligger nærme gamle 
riksveg 3. Statens vegvesen påpeker 
at dette området er utsatt for 
trafikkstøy (kontinuerlig påvirkning). 
En omlegging av riksveg 3 vil 
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medføre en forbedring i 
støyforholdene. Det er utarbeidet en 
støyrapport (COWI 2020 v/ Rognes). 
  
Området ligger også innafor 

hensynsonen for skytestøy (H210), 

men helt i ytterkant av sona. I 

gjeldende plan og i BYplan 2030 er 

det avklart at området kan bebygges 

med boliger. En ny utredning av støy 

er nødvendig dersom det skal føres 

opp nye boliger, dette er sikret i 

bestemmelsene som rekkefølgekrav.  

Trondheimsvegen kan potensielt 

føre til luftforurensning, men 

ømfintlig bebyggelse ligger utenfor 

sonen hvor tiltak er påkrevd. Dette 

er sikret med byggegrenser mot veg.  

Ulykker i nærliggende 

transportårer 

7.Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 

transportsårer (industriforetak med mer) 

utgjøre en risiko for området?  

 Hendelser på veg 

 Hendelser på jernbane 

 Hendelser på sjø/vann/elv 

 Hendelser i luften  

Ja 

 

 

 

 

Ja 

(Esperantogata

) 

3 2 6 Situasjonen vil være som i dag.  
En risiko som kan være relevant er 
tilknyttet fremtidig anleggsarbeid. 
Som ved enhver annen 
anleggsvirksomhet er det mulighet 
for trafikkulykke internt på 
planområdet og rundkjøringene ut 
mot Trondheimsvegen (rv. 3).  
 
Nødetatene vil kunne nå 

planområdet via Esperantogata, men 

har en mulighet til å komme fra 

Trondheimsvegen (dette er dog 

mindre sannsynlig). Statens 

8.Har nødetater bare en adkomstrute til 

området? 
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vegvesen påpeker at det er gode 

tilkomster til området for nødetater. 

Planområdet ligger ikke langt fra 

jernbanen, men likevel godt 

beskyttet for hendelser på banen.  

4 SAMFUNNSSIKKERHET       

Kritisk infrastruktur  

 

1.Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området?  

 Elektrisitet 

 Tele 

 Vannforsyning 

 Renovasjon/spillvann 

 Veier, broer og tuneller (særlig der 
det ikke er alternativ adkomst) 

Nei    Vil være som i dag.  

Høyspent 2.Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 

forsyningssikkerheten i området? 

Nei    Endringene i planforslaget vil ikke 

endre eksisterende situasjon.  

Beredskapstiltak  3.Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning? (mengde og trykk) 

Nei 

 

Ja 

   Vil være som i dag. For å komme til 

planområdet benyttes hovedsakelig 

Esperantogata. Det er også mulig å 

nå området fra Trondheimsvegen.  4.Har området bare en mulig adkomstrute 

for brannbil? 

Terror og sabotasje 5.Er det spesiell fare for terror eller 

kriminalitet i området? (ved plassering av 

utsatt virksomhet)  

Nei    Ikke relevant for dette planområdet.  

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål?  

 Er det ev terrormål i nærheten 
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5 YTRE MILJØ       

Truede dyre- og plantearter 1. Medfører reguleringen/tiltaket endringer 

som negativt påvirker truede dyre- og 

plantearter? 

Nei    Det er ingen registrerte truede dyre 

og plantearter som kommer i 

konflikt med planen (miljøstatus.no, 

artsdatabanken). 

Fremmede arter 2. Vil tiltaket medføre spredning av 

fremmede arter? 

Nei    Tiltaket vil ikke endre dagens 

situasjon. Det kan bemerkes at det 

er registrert hagelupiner og 

kanadagullris tilknyttet planomårdet 

som Statens vegvesen utarbeider, 

men som ikke berører denne planen. 

Hagelupiner regnes som en 

høyrisikoart blant fremmede arter. 

Situasjonen i planområdet vil med 

liten sannsynlighet øke spredningen 

av denne arten ettersom det ikke vil 

foreligge noe strukturelle endringer 

per i dag.  

Landskapsbilde/bybilde 3. Medfører reguleringen/tiltaket endringer 

som truer eller i stor grad endrer 

landskapsbildet/bybildet negativt? 

Nei    Området er allerede utbygd og vil 

ikke skape noen endringer på 

landskapsbildet/bybilde. 

Bestemmelsene sikrer at nye 

bygninger skal forholde seg til 

området karakter, med krav til 

saltak.  

Naturmangfold 4. Medfører reguleringen/tiltaket endringer 

som truer eller i stor grad påvirker 

naturmangfoldet negativt? 

Nei    Statens vegvesen har registrert flere 

fuglearter av særlig stor 

forvaltningsinteresse i/ved 
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planområdet. De påpeker at 

endringene reguleringsplanen deres 

ikke medfører noen påvirkning for 

eksisterende fuglearter. Dette vil 

heller ikke bli påvirket av denne 

planen.  

Nærmiljø og friluftsliv 5. Medfører reguleringen/tiltaket endringer 

som truer eller i stor grad endrer nærmiljøet 

og mulighetene for friluftsliv negativt? 

Nei    Endringene påvirker ikke nærmiljøet. 

Uteområdene for skolen er et viktig 

friluftsområde, men er ikke berørt 

som følge av planendringen.  

Kulturmiljø 6. Medfører reguleringen/tiltaket endringer 

som truer eller i stor grad endrer 

kulturmiljøet negativt? 

Nei    Det er ikke registrert automatisk 

fredede kulturminner i området. 

Arealbruken er avklart i gjeldende 

plan og byplanen og området er 

allerede utbygd. Dersom det skal 

gjøres funn av uregistrerte 

kulturminner er varslingsplikten 

etter kulturminneloven innarbeidet i 

bestemmelsene.  

 

 
 

  



 

13 
 

5 Oppsummering av uønskede hendelser/tiltak 

 Hendelser/forhold i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser/forhold i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

 Hendelser i grønne felt: Rimelige gjennomføres 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 

alvorlig 

3.Betydelig/kritisk 4.Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig  3.5    

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig  2.1, 3.1, 3.7    

2. Mindre sannsynlig 3.2   3.4  

1.Lite sannsynlig      

 

6 Konklusjon 

Etter en overordnet vurdering er planområdet preget av mindre negative virkninger. Dagens situasjon vil i stor grad opprettholdes, men vil påvirkes av 

fremtidig utvikling i henhold til gjeldende områdeplan. ROS-analysen utpeker noen punkter totalt som faller innenfor gul sone og det burde vurderes om det 

det skal gejnnomføres noen tiltak hvis planområdet skal videreutvikles i fremtiden. Dette vil hovedsakelig være tiltak tilknyttet mulig forurenset grunn, 

trafikksikkerhet og støy. Statens vegvesen konkluderer i sin ROS-analyse for Rv.3 Elgstua-Grønvegen at «Risikoer for planområdet er i sin helhet knyttet til 

vegtrafikk. Det er ikke avdekket hendelser med uakseptabel risiko, bare hendelser med liten og middels risiko. Planlagte tiltak som følge av reguleringen 

forbedrer trafikkforholdene. Dette medfører at sannsynligheten og konsekvensen ved farer og uønskede hendelser reduseres». Konklusjonen i denne ROS-

analysen er at en mindre endring vil i liten grad medføre negative hendelser, men man bør vurdere fremtidige tiltak for forurensning, trafikksikkerhet og 

støy. 


