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Sammendrag  

Med utgangspunkt i forslag til områdereguleringsplan for Oppegård lokalsenter er det gjennomført 
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav 
om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3).  

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til 
moderat sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 
av de temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt 
utredet:  

• Nedbør/overvann 
• Ulykker i av- og påkjørsler 
• Ulykker med gående og syklende 

Overvann må håndteres slik at ikke områder nedstrøms planområdet får vann på avveie inn i 
kjellerne. Ved bygging av ny bru over jernbanen må det etableres en forgjengerkrysning av 
Sætreskogveien som er trafikker for myke trafikanter. Tiltakene i planen sikrer at man får et 
akseptabelt farenivå.  

 

1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel 
og eventuelle krav fastsatt i områdereguleringen. Krav om ROS-analyse er et generelt utredningskrav 
som gjelder alle planer for utbygging.  

1.2. Forutsetninger og avgrensninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for analysen: 

• Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
• Analysen er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik det er definert av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap. 
• Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 
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1.3. Metode 
Første trinn i ROS-analysen er en beskrivelse av analyseområdet/planområdet. På dette trinnet 
innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. Dette kan for eksempel være naturgitte forhold, 
omkringliggende bebyggelse og ulike samfunnsfunksjoner. 

Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser (se figur 2 og 3). Hva som vil 
være slike mulige uønskede hendelser, vil variere for de ulike planområdene og 
utbyggingsformålene. Det vil også være avhengig av rammer og retningslinjer for planleggingen, og 
det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig. 

Trinn tre i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. Når oversikten 
over de mulige uønskede hendelsene er laget, blir den enkelte hendelsen vurdert med hensyn til 
årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

Trinn nummer fire i ROS-analysen dreier seg om å identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet. Dette gjøres på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn tre. Dette omfatter en 
oversikt over tiltak for å redusere risiko og sårbarhet med forslag til oppfølging gjennom planverktøy.  

På trinn fem i ROS-analysen skal analysen og hvordan den påvirker planforslaget dokumenteres.  

 

Figur 1 Trinnene i ROS-analysen (DSB 2017) 

1.4. Begrepsavklaringer 
Sannsynlighet er brukt som mål på hvor stor sjanse det er for at en hendelse inntreffer innenfor et 
gitt tidsrom. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i 3 ulike 
sannsynlighetskategorier, og etter ulike hendelsestyper. 

Beskrive planområdet (kapittel 2) 

Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 3) 

Vurdere risiko- og sårbarhet (kapittel 4) 

Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet (kapittel 5) 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 
(kapittel 6, 7) 
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Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. 
Konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og 
blir beregnet som belastning for befolkningen, som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. 

Usikkerhet handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.  

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

Sårbarhet, er et uttrykk for problemene et system får med å fungere når det blir utsatt for en 
uønsket hendelse. Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 
barrierer, og evnen til gjenopprettelse. Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og 
gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende tiltak (barrierer) og følgehendelser 
som følge av den uønskede hendelsen. 

Tiltak kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak for oppfølging av funn fra ROS-vurderingen for 
å redusere risiko og sårbarhet. 

Stabilitet innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner og manglende dekking av grunnleggende behov hos befolkningen. Konsekvenser 
for natur og miljø blir vurdert som egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av konsekvensene 
er rettet mot de tre konsekvenstypene. 

1.5. Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 
Sannsynlighet er brukt som mål på hvor stor sjanse det er for at en hendelse inntreffer innenfor et 
gitt tidsrom. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i 3 ulike 
sannsynlighetskategorier, og etter ulike hendelsestyper. 

Tabell 1 Kategorisering av sannsynlighet 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall generelt 
Tidsintervall 

flom/stormflo (F1-3) 
Tidsintervall 

skredfare (S1-3) 
Høy sannsynlighet A: Oftere enn 1 gang i 

løpet av 10 år 
F3: 1 gang i løpet av 20 
år 

S3: 1 gang i løpet av 100 
år 

Middels sannsynlighet B: 1 gang i løpet av 10-
100 år 

F2: 1 gang i løpet av 200 
år 

S2: 1 gang i løpet av 
1000 år 

Lav sannsynlighet C: Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

F1: 1 gang i løpet av 
1000 år 

S1: 1 gang i løpet av 
5000 år 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser deles inn etter tre kategorier; Konsekvenstypene 
tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og blir beregnet som belastning for 
befolkningen, som 1) liv og helse, 2) stabilitet, og 3) materielle verdier. 

Tabell 2 Kategorisering av konsekvenser 

Konsekvenskategori Liv/Helse Stabilitet Økonomiske verdier 
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1. Små konsekvenser Få og små 
personskad
er 

Ingen/Mindre 
skader lokalt, kort 
restitusjonstid 

Mindre skader på 
eiendom 

2. Middels 
konsekvenser 

Alvorlige personskader Omfattende skader 
på områdenivå, 
Moderat 
restitusjonstid 

Moderat skade på 
eiendom 

3. Store konsekvenser Alvorlige 
skader/dødsf
all 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader 

Alvorlig/ uopprettelig 
skade på eiendom 

1.6. Risikomatrise 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt og vist i en 
risikomatrise. 

Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens risikoområder i 
rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må gjennomføres tiltak. For 
risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 
Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering.  

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 

Tabell 3 Risikomatrise 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet            

1 Små konsekvenser 
2 Middels 

konsekvenser 
3 Store konsekvenser 

A Høy sannsynlighet    

B Middels sannsynlighet    

C Lav sannsynlighet    

Tabell 4 Risikoklasser 

 
Uakseptabelt - Tiltak nødvendig 

Nødvendige tiltak vurderes og effekten av disse 
utredes nærmere 

 
Tiltak vurderes ut fra kostnad / nytte 

Kommenteres og tiltak vurderes, evt. utredes 
nærmere 

 Akseptabelt Kommenteres, tiltaksvurdering ikke nødvendig 

 

Vurdering av risiko  
 
Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 
konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 
konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 
(risikoakseptkriterier).   
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Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til, dvs. ytrer seg, om 
risikoforhold i kommunen med rangering og prioritering av tiltak. En ferdig ROS-analyse er således et 
levende styringsdokument.  
 
Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak  
Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap 
(konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til 
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at 
hendelsens plassering i risikomatrisen forskyves.  
 
Hendelser i matrisens røde områder – forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig  
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak.  
 
Hendelser i matrisens gule områder – forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes  
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er 
dette hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er 
hensiktsmessig ut fra en kost/nytte-vurdering.  
 
 
 
Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko  
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende 
tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres 
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette 
tiltak for disse hendelsene.  
 

2. Beskrivelse av planområdet  

2.1. Beskrivelse av planområdet 
Planområde er på ca. 160 dekar, og ligger langs Østfoldbanen mellom Kolbotn og Ski. Innenfor 
planområdet ligger blant annet Oppegård stasjon, Oppegård lokalsenter, Oppegård grendehus, 
Sætreskogen barnehage, Oppegård speiderhus og småhusområder. Oppegård lokalsenter ligger i et 
prioritert utbyggingsområdet i kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030. Planområdet for denne 
områdereguleringen går utover det prioriterte utbyggingsområdet, og foreslår ytterligere 
fortetting. Boligområdet som er tatt med innenfor planen er bebygd med eneboliger. Bakgrunnen til 
at disse er tatt med er å endre bestemmelsene i retning av småhusplanens bestemmelser. Det er 
også kommunale adkomstveier innenfor planområdet.  
 
Planområdet ligger i sørkanten av en nordøst-sørvestgående åsrygg. Omgivelsene langs 
jernbanesporene og Skiveien som følger et nord-sørgående platå på denne åsryggen, er relativt 
flatere. Bebyggelsen innenfor planområdet ligger i hovedsak på nordøstsiden av sporene, og danner 
et amfi i mer skrånet terreng mot nordøst. Sætreskogveien barnehage ligger høyere oppe i 
skråningen på en liten grønn kolle. 
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2.2. Beskrivelse av planlagte tiltak 
Planforslaget legger opp til fortetting med blokk og rekkehus på til sammen 17 100 kvm BRA og 
næring på 2000 kvm. Fordelingen er vist i tabellen under. Ved en gjennomsnittlig størrelse på 75 kvm 
tilsvarer det ca. 225 boenheter. Høyest utnyttelse tillates ved Oppegård lokalsenter.  

 

2.3. Identifisering av mulige uønskede hendelser  
For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko. 
Vurderingen av aktuelle hendelser bygger på innhentet informasjon i eksisterende databaser, utkast 
til detaljregulering og faglig utredninger. 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt enten som aktuell, eller ikke aktuell. Hvis en 
hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere 
analysert i kapittel 4. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke utredet nærmere. 

Tabell 5 Identifisering av aktuelle uønskede hendelser for planområdet. 

Hendelse/situasjon 
Aktuelt 
ja/nei 

Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold 
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1 Masseras /skred Nei Området ligger under marin grense. Det er ikke 
registrert marine avsetninger med potensiale 
for kvikkleire i grunnen. NGUs løsmassekart viser at det 
er bart fjell med stedvis tynt dekke. Ifølge 
NGUs berggrunnskart består berggrunnen av gneis.  

2. Snø / isras Nei   

3. Flomras Nei  Ikke kjent fra tidligere.  

4. Elveflom Nei   

5. Tidevannsflom Nei   

6. Radongass Ja  Moderat forekomst. Dette løses av TEK i nye bygg.   

7. Vind Nei    

8. Nedbør Ja Temaet vurderes.  
Overvann, flomveier, nedslagsfelt for drikkevann. Ifølge 
NVEs aktsomhetskart ligger ikke planområdet innenfor 
aktsomhetssone for flom. Kun ekstreme 
nedbørsmengder kan utløse problemer.  

9. Sårbar flora Ja  Overvannet renner ned til Sætrebekken og deretter ut i 
Dalsbekken og Slorene som er et våtmarksområde for 
fugl.  

10. Sårbar fauna - fisk Nei  

11. Naturvernområder Ja Sætrebekken renner ut i Dalsbekken i Slorene som er et 
viktig våtmarksområde for fugl vernet gjennom 
reguleringsplan for Slorene vedtatt i 2005.     

12. Vassdragsområder Ja Område drenerer til Sætrebekken og vannforekomst 
Gjersjøen.  

13. Fornminner Nei  

14. Kulturminner Ja  Kulturmiljø omtales i planbeskrivelsen.   
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Bygde omgivelser 
Kan tiltak i planen få virkninger for: 
15. Vei, bru, 
kollektivtransport 

Ja Ny bru er positivt for trafikksikkerheten.  

16. Havn, kaianlegg Nei  

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei  

18. Skole, barnehage Ja  Vurderes i planbeskrivelsen under konsekvenser.   

19. Tilgjengelighet 
for utryknings-
kjøretøy 

Ja Vurderes i planbeskrivelsen under konsekvenser. Bedre 
tilgjengelighet med ny bru over jernbanen som tåler 
flere tonn enn dagens bru. I dag må utrykningskjøretøy 
kjøre rundt og gjennom boligområdet via Rolf Presthus 
vei og Sætreskogveien.  

20. Brannslukningsvann Nei  Krav om prosjektering med tosidig vannforsyning.  

21. Kraftforsyning Nei  

22. Vannforsyning Nei  

23. Forsvarsområde Nei  

24. Rekreasjonsområder Nei  
Forurensningskilder 
Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei   

26. Permanent 
forurensing 

Nei   

27. Støv og støy; industri Nei   

28. Støv og støy; trafikk Ja  Vurderes i planbeskrivelsen under konsekvenser.   

29. Støy; andre kilder Nei   

30. Forurenset grunn Nei  Ingen kjent forurensning.   

31. Høyspentlinje Nei   

32. Risikofylt industri 
(kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei   

33. Avfallsbehandling Nei   

34. Oljekatastrofe-
område 

Nei   

Forurensing 
Medfører tiltak i planen: 
35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei  Det er alltid risiko for ulykker i anleggsfasen. Krav om 
fossilfri anleggsplass vil kunne bidra til å redusere faren 
for lekkasje av olje/diesel fra anleggsmaskiner.  

36. Støy og støv fra 
trafikk 

Nei  

37. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei   

38. Forurensing av sjø Ja  Planen medfører høy sannsynlighet for økt forurensning 
av Gjersjøen dersom ikke avbøtende tiltak gjøres. Det er 
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avdekket at det er mye fremmedvann i 
spillvannsledningene fra avløpssone Oppegård. 
Planområdet utgjør omtrent halvparten av denne 
avløpssonen.  På grunn av stort nedbørfelt og lang 
oppholdstid i Gjersjøen blir påvirkningen på Gjersjøelva 
og Bunnefjorden ubetydelig.  

39. Risikofylt industri Nei   
Transport 
Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig 
gods 

Ja Det fraktes farlig gods på Østfoldbanen, men 
sannsynligheten for en uønsket hendelse er svært lav. 
Ulykke med farlig gods kan gi utslipp til Sætrebekken 
(dette temaet vurderes ikke videre i analysen).  

41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei   
 

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja Temaet vurderes.  
Det er registrert få ulykker innenfor planområdet, og de 
fleste ulykkene er i forbindelse med avkjøringene fra 
Skiveien til Sætreskogveien. Den ene ulykken som er 
registrert innenfor planområdet er på stasjonsområdet 
og skjedde i 1998 hvor fotgjenger ble påkjørt langs veien 
av ryggende kjøretøy. Den andre ulykken er registrert 
som en sykkelulykke i 1998.  

43. Ulykker med gående/ 
syklende 

Ja  Temaet vurderes.  
Det er registrert en sykkelulykke i 1998. Ulykken er  
registrert på gang- og sykkelvei like øst for brua.  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja Det er alltid risiko for ulykker i anleggsfasen, slik at et ev. 
krav om fossilfri anleggsplass vil kunne redusere faren 
for lekkasje av olje/diesel fra anleggsmaskiner. 
 

Andre forhold 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei Det er svært liten sannsynlighet for at Oppegård stasjon 
skulle bli rammet.   

46. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
Vannstand 

Nei   

47. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og 
Lignende 

Nei   

48. Andre forhold Nei   
 

Krav i Byggteknisk forskrift  
Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og 
skred, vil krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse 
av planer for utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som 
kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for flom og skred.  
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TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo  
(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.  
(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal 
plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen 
nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, 
jf. § 7-3.  
 
Sikkerhetsklasse for flom  Konsekvens  Største nominelle årlige sannsynlighet  
F1  liten  1/20  
F2  middels  1/200  
F3  stor  1/1000  
 
TEK 17 § 7-3 Sikkerhet mot skred  
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, 
skal ikke plasseres i skredfarlig område.  
  
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 
uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, 
slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.  
 
Sikkerhetsklasse for skred  Konsekvens  Største nominelle årlige sannsynlighet  
S1  liten  1/100  
S2  middels  1/1000  
S3  stor  1/5000  
  
 

Vurdering av risiko og sårbarhet  
 

a. 8 – Nedbør/overvann  

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger ikke planområdet innenfor aktsomhetssone for flom. 
Overvannsnettet er opprinnelig ikke dimensjonert for mer enn 20-års-regnet, og nedbøren har økt. 
Tre-trinns-strategien sier at overvann opp til 20-års-regnet skal fordrøyes på egen grunn. Alt regn 
som overskrider 20-års-regnet må derfor ledes til sikre flomveier. Det er pr. i dag ikke noe lokal 
fordrøyning av 20-års-regn. Generelt er planområdet preget av bart fjell og antatt som ikke godt 
egnet for infiltrasjon.  
 
Fra stasjonsområdet ledes overvann gjennom en overvannsledning i jernbanefyllingen over til 
vestsiden og ledning i Skiveien. Gjennom grøntområdet på vestsiden går det et vannsig gjennom 
området som renner ned i kum ved dagens bussholdeplass i Skiveien.  Det kan være aktuelt å 
etablere infiltrasjon innenfor dette grøntområdet for å forsinke vannet før det slippes på kommunalt 
ledningsnett.  Infiltrasjonskapasiteten vil bli overskredet og vil være ubetydelig ved store 
nedbørsmengder/flomsituasjon. Grøntområdet må derfor uformes slik at det kan stå vann i opptil 30 
cm over hele overflaten.  
 
På den sørlige delen av Sætreskogveien 12 er det et oppsamlingssted for overvann hvor terrenget går 
ned i et søkk mot jernbanen. I forbindelse med flom vil det kunne stuve seg opp vann her i opptil 30 
cm over terreng over hele arealet på 6 mål. I tomtegrensen går det en overvannsledning som krysser 
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under jernbanen. En mulig uønsket hendelse er at det ved mye nedbør blir en oppstuving på flere 
meters høyde inntil jernbanen i Sætreskogen 12 da stikkrennen som går gjennom fyllingen er for 
liten til å kunne ta unna vannet. Problemer med oppstuvning av vann vil også oppstå i bebygde 
områder nedenfor selve planområdet, fordi terrenget flater ut der, og vil kunne renne inn i noen 
kjellere. Vannet vil til slutt renne ut i Sætrebekken og videre ut i Dalsbekken og Gjersjøen. Dette er en 
påregnelig, om enn relativt sjelden hendelse (sjeldnere enn hvert 20 år, altså middels sannsynlighet) 
som planen må løse. Nye tiltak må drenere mest mulig på egen tomt og avlede overvann til sikre 
flomveier eller til sikker fordrøyning inntil det kan ledes til kommunalt overvannssystem.  
 

ii. Sårbarhetsvurdering 
Det skal mye nedbør til før en slik situasjon vil kunne skje, men dersom det skulle skje, vil det kunne 
ramme togtrafikken på Østfoldbanen hvor trafikken må innstilles for en kortere periode.  

Vi har ikke vurdert denne situasjonen, men vi ønsker å peke på at man kan få en situasjon med 
oppstuvning av vann i flere meters høyde på oversiden av jernbanelinjen med fare for brudd og 
utrasing av banelegemet. Det må gjøres en risikovurdering i samarbeid med Bane NOR i forbindelse 
med detaljreguleringen. På bakgrunn av en slik utredning kan man konkludere om flomvann kan 
fordrøyes ved jernbanefyllingen eller om vannet må ledes under jernbanen og videre ned til 
Sætrebekken i en oppgradert, sikker flomvei.  

  

iii. Sannsynlighetsvurdering 
Det er ikke registrert slik problematikk i dag. Sannsynligheten vurderes til å være middels.  

Tabell 6 Vurdering av sannsynlighet for deltema nedbør/overvann.  

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☒ ☐ 
 

 

iv. Konsekvensvurdering 
En slik hendelse vurderes til å få liten konsekvens for liv og helse og stabilitet, men vil kunne ha 
middels konsekvens for materielle verdier da det kan komme vann inn kjelleren til noen av 
bygningene nedenfor før vannet finner veien til Sætrebekken. Det vurderes at konsekvensen vil være 
liten for stabilitet, men middels for materielle verdier da slike uforutsette skader kan bli omfattende 
og kostbart.  

Som vi har nevnt ovenfor under sårbarhetsvurdering må det i samarbeid med Bane NOR vurderes 
risiko for utrasing av jernbanelegemet i forbindelse med detaljreguleringen. 
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Tabell 7 Vurdering av konsekvens for deltema nedbør/overvann. 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☐ ☐ ☒ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☒ ☐ 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ 
v. Usikkerhet 

Det er usikkerhet i beregningen av 200-årsflom og hvor store mengder vann som vil kunne komme. 
Det er derfor usikkerhet rundt hvor stor påvirkningen blir og hvor mange eiendommer som berøres. 
Usikkerheten ligger i grunnlagsdata fra Meteorologisk institutt, ikke i modelleringen. Den er derfor 
uunngåelig. Usikkerheten betyr at nedbøren kan bli større enn de verdiene som er benyttet her, som 
er de mest sannsynlige verdiene i en sannsynlighetsfordeling.  

 

Bilde 1: Utsnitt fra kommunekart hvor det vises forsenkningskurver og dreneringslinjer, Området som omtales er vist 
med rød sirkel.  
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b. 42– Ulykker i av – og påkjørsler  

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Med ulykker i av- og påkjørsler menes her alle ulykker mellom kjøretøyer. Det er generelt 
utfordringer knyttet til avkjørsler fra privatboliger og ut på kommunal vei. En mulig uønsket hendelse 
er at kjøretøy treffer kjøretøy i forbindelse med påkjøring eller rygging ut i Sætreskogveien. 
Sætreskogveien er hovedveien gjennom området og er skiltet til 30 km/t. Farten er relativt lav, noe 
som innebærer at konsekvensen ved en uønsket hendelse trolig vil bli få små og få personskader.  
 
Krysset i Vellets vei/Sætreskogveien og Sætreskogveien/Bergstien kan være krevende vinterstid. 
Også her er farten lav slik at konsekvensen for liv og helse vil bli lav med tanke på personskader. I 
tilknytning til disse kryssene kreves det ekstra vedlikehold.  
 

ii. Sårbarhetsvurdering 
Ulykker i av og påkjørsler vil ikke påvirket områdets funksjon.  

iii. Sannsynlighetsvurdering 
Det er ikke registrert ulykker med mellom kjøretøy innenfor planområdet.  

Tabell 8 Vurdering av sannsynlighet for deltema ulykker i av og påkjørsler  

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☒ ☐ 
 

iv. Konsekvensvurdering 
En uønsket hendelse vil med kollisjon av kjøretøy vil trolig ha små konsekvenser for liv og helse da 
farten er relativt lav. Slike ulykker påvirker ikke infrastrukturen i området, og konsekvensene for 
materielle verdier er derfor også lave.  

 

Tabell 9 Vurdering av konsekvens for deltema ulykker i av og påkjørsler  

 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☐ ☐ ☒ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☐ ☒ 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ 
v. Usikkerhet 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget. 
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Bilde 2: Utsnitt fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) som viser trafikkulykker i området.   

c. 43– Ulykker med gående og syklende  

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Med ulykker med gående og syklende menes her ulykker i forbindelse med at myke trafikanter 
krysser avkjørsler og vei eller beveger seg langs vei. Det kan være ulykker mellom kjøretøy og myke 
trafikanter og ulykker mellom gående og syklende.  
 
Det er lav fart og beskjedne trafikkmengder internt i planområdet. Likevel er det et potensiale for 
ulykker, og vi ønsker derfor å trekke fram noen mulige konfliktpunkter. 
 
I Snorres vei/Vellets vei er det blandet trafikk, men her er det generelt lav fart og lav trafikkmengde. 
Ulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter har likevel potensiale til å kunne bli alvorlige.   
 
Ny bru over jernbanen vil bidra til en betydelig forbedring for særlig gående og syklende, da dagens 
fortau er smalt. Ny bru innebærer at lastebiler kan kjøre over brua, og ikke gjennom hele 
boligområdet på Sætreskogveien som ikke har fortau. Dette er positivt med tanke på 
trafikksikkerheten på veinettet gjennom hele boligområdet.  
 
Brua over jernbanen er en del av skoleveien over til Greverud skole. En mulig uønsket hendelse er 
ulykke mellom bil og sykkel i krysset Bergstien/Sætreskogveien. Med ny bru vil trafikkmønsteret 
legges om for gående og syklende ved at det etableres gang- og sykkelvei på sørsiden av brua, og 
som kobles videre på dagens gangbru over Skiveien. Bergstien er bratt og her kommer det skolebarn 
syklende eller på sparkesykkel på vei til skolen i relativ god fart ned bakken. Det er viktig å både få 
redusert farten og etablere et oversiktlig krysningssted for alle som kommer ned bakken og skal over 
over Sætreskogveien.  
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Bilde 3: Utsnitt av veitegning som viser ny bru over jernbanen med ny gang- og sykkelvei på sørsiden av brua. Den røde 
sirkelen viser området hvor det er viktig at man sikrer en god og oversiktlig fotgjengerkryssing.   

 

Bilde 4: Utsnitt av krysset vist med fortau øst for Sætreskogveien mot fotgjengerkryssing.  

 

ii. Sårbarhetsvurdering 
Myke trafikanter er sårbare i møte med kjøretøy, selv om hastigheten er lav. Ulykker mellom myke 
trafikanter, altså gående og syklende (sykkel, el-sykkel, sparkesykkel, el-sparkesykkel) har også 
potensiale til å kunne bli alvorlige. Ulykker med gående og syklende vil ikke påvirke dagens funksjon. 
Det er flere alternative veier i området, og potensiale for skader på infrastruktur er lav.  

iii. Sannsynlighetsvurdering 
Det er registrert en ulykke mellom kjøretøy og gående innenfor planområdet i tilknytning til 
forplassen på stasjonsområdet. Med generelt flere mennesker innenfor planområdet og økt bruk av 
sykkel og gange, samt flere på e-sykler og el-sparkesykler øker også sannsynligheten for ulykker med 
myke trafikanter.  
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Tabell 10 Vurdering av sannsynlighet for deltema ulykker med gående og syklende 

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☒ ☐ 
 

iv. Konsekvensvurdering 
Ulykker som involverer kjøretøy og myke trafikanter kan være alvorlige selv ved lave fartsgrenser. 
Denne type hendelser påvirker infrastruktur og materielle verdier i liten grad.  

Tabell 11 Vurdering av konsekvens for deltema ulykker med gående og syklende 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☒ ☐ ☐ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☐ ☒ 

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ 
v. Usikkerhet 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget.  

 

d. Risikomatrise 

i. Liv og helse 
Planen medfører liten risiko for liv og helse forutsatt at store nedbørsmengder blir håndtert på en 
sikker måte med fordrøyning og sikre flomveier.    

Tabell 12 Risikomatrise for liv og helse 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Konsekvenser for liv og helse 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels 42  43 

Lav 8   
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ii. Stabilitet 
Planen medfører lav risiko for stabilitet.  

Tabell 13 Risikomatrise for stabilitet 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Konsekvenser for stabilitet 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels 8   

Lav    

 

iii. Materielle verdier 
Oppstuving av vann ved jernbanefyllingen kan medfører risiko for moderat skade på boliger og 
eiendommer, men for planen som helhet vurderes sannsynligheten å være lav, men konsekvensen 
kan være middels. Det må derfor utredes nærmere i detaljreguleringen, og være en del av grunnlaget 
for valg av løsning for håndtering av store nedbørsmengder.  

Tabell 14 Risikomatrise for materielle verdier 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Konsekvenser for materielle verdier 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels  8  

Lav 42   

 

3. Tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet 

e. Avbøtende tiltak 
Nedbør/overvann 
Det kan være en risiko knyttet til oppstuving av vann i ved jernbanefyllingen ved kraftig nedbør.  
Store nedbørmengder kan håndteres på to måter, ved fordrøyning eller ved å ledes til sikre 
flomveier. Dersom fordrøyning ikke gjennomføres, må det opparbeides en sikker flomvei under 
jernbanen og videre helt ned til Sætrebekken. Det må også vurderes om dimensjonen på 
overvannsledningen gjennom jernbanefyllingen bør oppdimensjoneres.  
 
I Multiconsults rapport om overvann (2020) anbefales det at forslag til løsninger tas som et 
utgangspunkt, og at man ved usikkerhet velger konservative faktorer. Konsekvensene ved flomskade 
kan bli store sammenlignet med kostnader for et litt oppdimensjonert overvannsanlegg.  
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Ulykker i av og påkjørsler  
Det er en avkjørsler fra privatboliger og ut på kommunal vei.. Farten er relativt lav, noe som 
innebærer at konsekvensen ved en uønsket hendelse trolig vil bli få små og få personskader. Det er 
aktuelt å vurdere fartsreduserende til tak i Sætreskogveien.  
 
Krysset i Vellets vei/Sætreskogveien og Sætreskogveien/Bergstien kan være krevende vinterstid. 
Også her er farten lav slik at konsekvensen for liv og helse vil bli lav med tanke på personskader. I 
tilknytning til disse kryssene kreves det ekstra vedlikehold.  
 
Ulykker med gående og syklende  
Det må legge sinn tilstrekkelig veiareal i tilknytning til krysset Sætreskogveien/Bergstien slik at man 
kan opparbeide et godt og trygt landingspunkt ved fotgjengerkrysningen over til gang- og sykkelfelt 
på brua. Videre prosjektering må sikre god belysning og kommunen må sette av ressurser til ekstra 
vedlikehold av veien. Det må vurderes hastighetsreduserende tiltak i Sætreskogveien, og tiltak for å 
få ned farten i Bergstien inn mot mot krysset.  
 

f. Oppfølging gjennom planverktøy (trinn 5) 
Tabell 15 Risikoreduserende tiltak som det anbefales at innarbeides i reguleringsplanen og videre planer for tiltaket 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

8  Nedbør  Med fortettingen blir det mindre permable flater innenfor 
planområdet. Det er stilt krav om lokal overvannshåndtering og 
blågrønn faktor på 0,8. Håndtering av overvann skal følge tre-
trinnsstrategien.   
 
Felt BBB2 må kunne lede alt flomvann som kommer fra nedbørfelt 
1 gjennom feltet, ikke bare det regnet som lander på deres egen 
tomt. Det utgjør ca. 6000 m3 vann ved 200-års-regnet. Dette 
vannet kan enten fordrøyes på feltet, hvis det er teknisk mulig, 
eller ledes videre ned til Sætrebekken via sikre flomveier. Mindre 
regn kan dermed fordrøyes på samme areal eller ledes til den 
samme flomveien. Dersom det opparbeides en sikker flomvei for 
200-års-regnet, bortfaller kravet etter trinn 2 om fordrøyning av 
20-års-regnet. 

42  Ulykker i av og påkjørsler 
 

Frisikt er regulert inn i plankartet. For å unngå at gang- og sykkelveien 
langs Sætreskogveien «punkteres» på flere steder er det stilt krav om 
at de nye boligområdene i Sætreskogveien 8 – 12 (felt BBB2) skal ha 
felles avkjørsel. Det må vurderes fartsreduserende tiltak i 
Sætreskogveien, men dette er ikke tiltak som kan reguleres inn.   

43  Ulykke med gående/syklende  Det er satt av tilstrekkelig areal slik at det kan bygges opp et fortau 
som bidrar til et landingspunkt der hvor fotgjengerkrysningen skal 
opparbeides over til gang- og sykkelveien på brua. Dette vil kunne 
bidra til at gående og syklende krysser på ett punkt, og ikke sykler på 
tvers over hele krysset.  

 

Tabell 16 Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 
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8 Nedbør/overvann  -  Lavere risiko 

42 Ulykke i av og påkjørsler -  Lavere risiko 

43 Ulykke med gående/syklende - Lavere risiko  

 

4. Konklusjon 
Vi har vurdert fare for skade knyttet til nedbør/overvann og trafikkulykker. Overvann må håndteres 
slik at ikke områder nedstrøms planområdet får vann på avveie inn i kjellerne. Ved bygging av ny bru 
over jernbanen må det etableres en forgjengerkrysning av Sætreskogveien som er trafikker for myke 
trafikanter. Tiltakene i planen sikrer at man får et akseptabelt farenivå.  

 

5. Kilder 
Kommunens egen kartdatabase   

Multiconsult (2020) Overvannsutredning   

Nasjonal vegdatabank. Informasjon om ÅDT og ulykker 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@271398,6623725,7/hva:~(~(id~570)) 

  

 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@271398,6623725,7/hva:%7E(%7E(id%7E570
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