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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
Mindre vesentlig endring 
REGULERING GRINISKOGEN-NORDVEST Plan ID 123_2012_0011 
 
Planområde:  Griniskogen - nordvest – Spydeberg kommune 
Plantype: Mindre vesentlig reguleringsendring- Detaljregulering  
Utført av:  Enerhaugen Arkitektkontor AS 
Dato:  00.10.2019 
 
I forbindelse med planarbeidet for detaljregulering  av Griniskogen Nordvest ble det foretatt  er det foretatt 
en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse med utgangspunkt i påfølgende sjekkliste.  I forbindelse med 
mindre vesentlig  endring av reguleringsplanen er risiko- og sårbarhetsanalysen gjennomgått og oppdatert.  
 
Risiko utrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 
samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede 
hendelsene. Sårbarhet er et utrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger.  
 
Til grunn for vurderingene ligger det forutsetninger om at området planlegges, prosjekteres og utbygges ihht. 
gjeldende lover og forskrifter, standarder og retningslinjer og med sertifisert kvalitetssikring i alle faser av 
gjennomføringen. På denne måten skal utilsiktede hendelser minimeres, sannsynligheten for at de inntreffer 
minimeres og dersom de likevel skulle inntreffe minimere konsekvensene ved hendelsen. 
 
Vurderingene er basert på foreliggende kunnskap om området, egne befaringer og registreringer, kommunale 
kartregististre, informasjon fra kommunen. 
 
ROS-analysen/sjekklisten anses å være dekkende for planrelevante forhold av betydning for vurdering av 
fare for uønskede hendelser for samfunnssikkerhet og beredskap samt helsemessig risiko knyttet til 
planområdet.   
 
I planbeskrivelsen er det gitt en nærmere omtale av de mest aktuelle tema knyttet til utført risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

 

Natur- og miljøforhold 
Er området utsatt 
for, eller kan planen 

/ tiltaket medføre 
risiko for 

Ja Nei Dersom ”Ja” er kriteriet 
vurdert i planforslaget  

(Ja / Nei / evt. opplys hvilke 
rapporter som foreligger)   

Dersom tiltak er nødvendig 
hvordan er det tatt hensyn til i 

planforslaget (benytt stikkord)  
 

Radongass 
 

 Nei Det er ikke foretatt undersøkelser
som en del av planprosessen, da 
det kan utsettes til anleggsfasen.  
Planområdet ligger i et området 
hvor NGU angir at det er 
moderat strålingsfare, og det 
foreligger ikke registreringer på 
at nærområdet er spesielt utsatt 
for radonstråling.  
Ved bygging av boliger vil det 
uansett være krav til tiltak, 
herunder radonsperre og lufting. 
Anbefalt grenseverdi for tiltak 
100 Bq/m3  
Planområdet består av berggrunn 
og marineavsetninger.  

I planbestemmelsene stilles det 
krav til dokumentasjon av 
radonundersøkelser ved søknad om 
rammetillatelse.  
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Masseras / -skred  Nei Det er ikke foretatt geotekniske 
undersøkelser. Tomta er bratt 
skrånende, men det meste av 
området består av berggrunn og 
tynt lag med løsmasser. Risiko 
for skred anses som liten, 
Bebyggelse vil bli fundamentert 
til fjell. 

 

Snø-/isras   Ikke aktuelt  

Flomras   Ikke aktuelt  
Elveflom   Ikke aktuelt  

Tidevannsflom   Ikke aktuelt  
Naturlige terreng-
formasjoner som 
utgjør spesiell fare 

 Nei Deler av området utgjør bratt 
skrånende terreng, men anses 
ikke å medføre noen spesiell 
risiko. 

 

Kraftig vind   Ikke aktuelt  

Store snømengder   Ikke aktuelt  
Sårbar flora  Nei Ikke registrert vegetasjon eller 

naturtyper med spesiell 
verneverdi. Stedegen skog-
/blandingsvegetasjon, og 
naturlig bunnvegetasjon.  
Inn mot tilliggende jordbruks-
areal er det ønskelig å bevare 
opprettholde en rand-
/buffersone med stedegen 
vegetasjon for å opprettholde 
naturmiljøet/grønnstrukturen i 
byggesonen. 

Randsone inn mot jordbruksareal 
er avsatt som vegetasjonsskjerm 
Her er jo vegetasjonen med trær 
for en stor del tatt ned av tidligere 
eier 

Sårbar fauna  Nei Som foregående  

Transportkorridor 
for vilt 

 Nei Området berører ikke viktige 
trekkruter – ligger i randsone til 
byggeområder og utgjør et bratt 
terreng. 

 

Verneområder  Nei Berører ikke verneområder – er 
avsatt til byggeområde for 
boliger 

 

Vassdragsområder   Ikke aktuelt.   

Fornminner 
 

 Nei Foreligger ingen registreringer 
av automatisk fredete 
fornminner i området. 
Ref uttalelse fra 
fylkeskommunen 

Ikke påkrevd med ytterligere 
registreringer. Det et tatt inn i 
bestemmelsene om at en ved evt. 
funn skal stoppe alle arbeider og 
kontakte fylkeskonservatoren. 

Kulturminner /-miljø  Nei Tiltaket berører ikke bygnings- 
eller kulturmiljø av spesiell 
interesse. Området er ubebygd 
og utgjør en mindre skogsteig. 
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Menneskeskapte forhold 

Kan planen / tiltaket få konsekvenser for:  
Vei / bru / 
knutepunkt 

 Nei Økning i trafikkmengde pga ca 
20 (tidligere plan 26 boliger)  
boliger vil være begrenset, og 
vil i liten grad medføre 
konsekvenser for 
trafikkavvikling i tilliggende 
gater eller krysset 
Griniveien/Stasjonsgata, og 
medføre noe mindre belastning 
av veisystemet  enn vedtatt 
plan. Nærhet inntil eksisterende 
g/s-veg med tilknytning til 
sentrums- og stasjonsområdet. 

 

Havn / kaianlegg   Ikke aktuelt  
Sykehus/ -sykehjem  Nei Befolkningsvekst kan over tid 

medføre behov for utvidelse av 
omsorgstilbud, men 
konsekvenser av dette ligger på 
et overordnet nivå. 

 

Brann / politi / 
sivilforsvar 

 Nei Området har tilfredsstillende 
atkomst og ligger sentrumsnært 
med kort responstid.  
Brannkum vil kunne etableres 
innenfor området, dersom det 
anses som påkrevd. 

Krav til etablering av brannkum 
medtatt i bestemmelsene. 

Kraftforsyning  Nei Tiltak vil ikke medføre 
konsekvenser for eksisterende 
anlegg som krysser området. 
Tilliggende trafostasjon i Helge 
Ingstads vei antas å ha 
tilstrekkelig kapasitet. Behov 
for etablering av nettstasjon i 
området vil bli vurdert av 
leverandør i prosjekterings-
fasen.  

 

Vannforsyning  Nei Tiltaket vil ikke medføre 
konsekvenser for eksisterende 
vannforsyning i Helge Ingstads 
vei. Tilliggende vannledninger 
antas å ha tilstrekkelig 
kapasitet, og er sjekket ut med 
kommunal etat for vann- og 
avløp. 

 

Tilfluktsrom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nei Ikke kjennskap til tilfluktsrom i 
nærområdet. 
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Område for idrett/lek  Nei Berører ikke områder som er 
avsatt til idrett og lek. 
Planområdet utgjør en skogsteig 
hvor det er få tegn til at den er 
benyttet til lek/opphold.  
Ved utbygging vil det bli 
opparbeidet areal for 
lek/opphold for beboere i 
området samt at det tilliggende 
areal i sydvest vil bli 
oppretthold skogstomt.  

Krav til opparbeidelse av områder 
for lek og opphold innenfor 
planområdet er angitt i 
bestemmelsene. 

Park / rekreasjons-/ 
friluftsområder  

 Nei Planforslaget berører ikke 
arealer som er avsatt til 
friområde eller viktige 
rekreasjonsområder. Selv om 
skogsteigen ligger i randsone 
mellom bebyggelse og 
jordbruksareal er det få spor 
etter aktiv bruk av området som 
nærrekreasjonsområde. 
Området er stedvis bratt 
skrånende og vanskelig 
tilgjengelig. I nærområdet er det 
god tilgang til 
sammenhengende skogs- og 
rekreasjonsområder. 

  

     

Berøres planområdet / tiltaket av:  

Akutt forurensning  Nei Verken planområdet eller 
tiltaket utgjør fare/risiko for 
akutt forurensning. 

 

Permanent 
forurensning 

 Nei Område utgjør en naturtomt i 
randsone til eksisterende 
villaområde. Trafikk i 
tilknytning til Fv 233 er 
begrenset og medfører ingen 
helsemessig risiko knyttet til 
luftforurensning.  

 

Støv / støy industri  Nei Ingen konsekvens  
Støv / støy trafikk  Nei Område vil omfattes av noe støy 

fra Fv233 og jernbane, men 
støybelastningen oppleves ikke 
som sjenerende, da trafikk på 
Fv233 og Østre linje er 
begrenset.  
Området ligger 60-70 m fra 
jernbanelinjen og høyere i 
terrenget.  
Jernbane vil være utslagsgivende 
for støy, men siden det er få 
passeringer i timen (i hovedsak 
kun 2 stk) og de fleste tog holder 
lav hastigheten forbi området 
pga. stopp ved Spydeberg 

I planbestemmelsene er det stilt 
krav om at laveste verdier gitt i T-
1442  og NS 8175 ikke skal 
overskrides. Ved søknad om 
rammetillatelse skal det 
fremlegges støyfaglig 
dokumentasjon. 
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stasjon, vil støybelastning bli 
begrenset. 
Økt hastighet og flere avganger 
krever tiltak på banenettet, og 
antas å være mindre aktuelt. 
Få tok kveldstid og ingen 
mellom 2315 – 0515. 

Støy andre kilder  Nei Ingen  

Forurenset grunn  Nei Planområdet utgjør en skogsteig 
omkranset av jordbruksareal og 
boligtomter. Helsemessig risiko 
for forurensning i grunn anses 
som svært liten.  

 

Høyspentlinje  Nei Nedgravd høyspentanlegg vil 
ikke bli berørt, og vil ikke 
medføre noen helse- eller 
sikkerhetsmessig risiko. 
Påvisning ved gravearbeider vil 
uansett være påkrevd. 

 

Risikofylt industri  Nei Ingen  
Avfallsbehandling  Nei Ingen  

     
Medfører planen/tiltaket:  

Fare for akutt 
forurensning 

 Nei Ingen  

Støy og støv fra 
trafikk 

 Nei Foreslått boligutvikling vil 
medføre noe økt trafikk i 
tilliggende gater, men anses 
ikke å føre til noen vesentlig 
sjenanse hva gjelder støy. 
Trafikk vil trolig fordele seg 
jevnt, og en må forvente at det 
holdes lav hastighet.  
Liten helsemessig risiko 

 

Støy og støv fra 
andre kilder 

 Nei Ingen  

Forurensning i sjø   Ikke aktuelt  
Risikofylt industri 
med mer 

  Ikke aktuelt  

     

Transport og trafikksikkerhet 
Er det fare/risiko for:  

Ulykke med farlig 
gods 

 Nei Godsfrakt på Østre linje er 
begrenset, og sannsynlighet for 
evt. uhell er svært liten. 
Området ligger mer en 60 m fra 
nærmeste spor.  
Lav risiko  

 

Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 
området 
 
 
 

 Nei Intern atkomstvei til området 
må anlegges slik at en får 
tilfredsstillende stigning 
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Ulykke i 
av/påkjørsler 

 Nei Tiltaket anses ikke å medføre 
noe betydelig økt risiko. God 
oversikt ift. private avkjørsler, 
lav hastighet,  
Liten risiko 

 

Ulykke med gående 
/syklende 

 Nei Tiltaket anses ikke å medføre 
noe økt risiko knyttet til Helge 
Ingstads vei eller tilliggende 
boliggater. Gang- og 
sykkelveiforbindelser mot 
stasjon og sentrum er godt 
utbygd. Selv om det ikke er 
fortau i Helge Ingstads vei, er 
gata oversiktlig og lite 
trafikkert. Holdes lav hastighet. 

 

Ulykke med 
gjennomføring av 
anlegg 

 Nei Området berører i liten grad 
områder hvor folk i nærmiljøet 
ferdes, og anleggsområdet vil 
være naturlig å inngjerde.  
Anleggsveg via tilliggende 
jordbruksareal kan være aktuelt.  

 

Andre 
ulykkespunkter 

 Nei   

     

Andre forhold: 

Er tiltaket i seg selv 
mål for sabotasje- og 
terrorhandling 

  Ikke aktuelt  

Er det potensiale for 
sabotasje-/terrormål 
i nærheten 

  Ikke aktuelt  

Spesielle forhold ved 
utbygging/ 
gjennomføring 

 Nei Utbygging/gjennomføring kan 
skje uten at en må foreta 
vesentlige tiltak utenfor 
planområdet. 

 

 
 
 


