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SAMMENDRAG
I forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan/kommunedelplan for nytt dobbeltspor
gjennom Hamar kommune, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for
de tre aktuelle utbyggingsalternativene Vest, Øst A og Øst C. Kommunedelplanen for nytt
dobbeltspor har fire overordnete formål. Først og fremst skal det fastsettes hvilken korridor
dobbeltsporet skal ha. I tillegg skal kommunedelplanen sikre tilstrekkelige arealer til neste
planfase, reguleringsplanfasen. Kommunedelplanen skal også ivareta aktuelle temaer i
kommuneplanen for Hamar, vedtatt 2018. Til sist skal kommunedelplanen også legge viktige
føringer for neste planfase.
ROS-analysen er gjennomført iht. krav i plan- og bygningslovens § 4-3. Hensikten med analysen
er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Risikoog sårbarhet vurderes ut ifra uønskede hendelser som vil kunne medføre risiko for liv og helse,
samfunnskritiske funksjoner (stabilitet) og materielle verdier (eiendomskader).
Det er ikke identifisert noen store forskjeller i overordnet risiko mellom de tre alternativene, de
hendelsene som er vurdert vil kunne være aktuelle for alle alternativer, men stasjonsplassering og
omfang av trafikkomlegging medfører at det vil være nyanseforskjeller i beskrivelser av det
forskjellige risikoforholdene.
ROS-analysen er følgende risikoforhold vurdert:
1. Flom i Mjøsa
2. Overvannsflom
3. Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
4. Brannfare
5. Akutt forurensning
6. Skade på/svikt i kritisk infrastruktur
7. Trafikksikkerhet i anleggsfase
8. Trafikksikkerhet i driftsfase
9. Jernbaneulykker
10. Tilsiktede handlinger
Ett risikoforhold er vurdert som høy risiko, dette gjelder tilsiktede handlinger der uvedkommende
tar seg på anleggsområder eller i tunneler. Åtte (8) risikoforhold er vurdert som middels risiko.
Dette gjelder følgende risikoforhold: Flom i Mjøsa, håndtering/forekomst av syredannende
bergarter, brannfare, akutt forurensning, skade på/svikt i kritiske samfunnsfunksjoner,
trafikksikkerhet i anleggs- og driftsfase, samt jernbaneulykker. Ett risikoforhold er vurdert som lav
risiko, dette gjelder overvannsflom som skal kunne håndteres gjennom å sikre at kommunenes
krav og bestemmelser for håndtering av overvann overholdes.
ROS-analysen er gjennomført på kommunedelplan-nivå, og vurderer aktuelle tiltak i forbindelse
med planlagt arealbruk og planbestemmelser. Plankartet og bestemmelsene tilhørende
kommunedelplanen er svært overordnete. Planen vil båndlegge arealer for tiltaket, men inneholde
få hensynssoner og ingen arealformål. Disse videreføres fra gjeldende kommuneplan for Hamar.
Endelig arealbruk for tiltaket vil så avklares i etterfølgende reguleringsplan. De fleste av de
foreslåtte risikoreduserende tiltakene i ROS-analysen vil dermed måtte følges opp i senere
planfaser.
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INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Rambøll-Sweco bistår Bane NOR med utarbeidelse av teknisk hovedplan/kommunedelplan for nytt
dobbeltspor igjennom Hamar kommune.
Plan- og bygningslovens (PBL) §4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold
som følge av planlagt utbygging.
Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”..h) fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur,
materielle verdier mv.”.
Denne rapporten dokumenterer de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROS-analysen for
dette arbeidet.

1.2

Formål

Hensikten med ROS-analysen er å ivareta kravet til gjennomføring av ROS-analyse i PBL.
ROS-analysens formål er å forebygge gjennom å unngå arealdisponering som skaper ny eller økt
risiko og sårbarhet.
-

Analysen skal vise de risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om foreslått
arealbruk og planer er egnet til formålet
Analysen skal vise endringer i risiko- og sårbarhet som følge av planen
Analysen skal vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere risiko som følge
av planlagt utbygging og arealbruk
Analysen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold i
tilknytning til planprosessen
Analysen skal bidra til økt bevissthet om planområdet og planens innhold, i forhold til risiko
og samfunnssikkerhet
Gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere
Gi kunnskap om hvilke tiltak som må ivaretas eller som kan gjennomføres for å øke
planområdets sikkerhet
Analysen er gjennomført på kommunedelplan-nivå, og vurderer aktuelle tiltak i forbindelse
med planlagt arealbruk og planbestemmelser. Videre foreslås det aktuelle tiltak som bør
følges opp i videre planlegging (arbeid med reguleringsplan for valgt korridor).
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Omfang og avgrensninger

Følgende omfang og avgrensninger ligger til grunn for ROS-analysen:
•
•
•
•
•
•

1.4

Risikoanalysen er overordnet og kvalitativ.
Risikovurderingen gjennomføres i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger og
Direktoratet for samfunnssikkerhet sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging».
ROS-analysen omfatter planlagt utbygging og planområde slik det er beskrevet i kapittel 2.
ROS-analysen gjennomføres på kommunedelplannivå.
ROS-analysen vurderer risiko både for drifts- og anleggsfasen.
Analysen vurderer konsekvenser i henhold til følgende risikostyringsmål:
o Liv og helse (helseskader og dødsfall, evakueringsbehov)
o Stabilitet/Samfunnskritiske funksjoner (Svikt i samfunnsfunksjoner,
fremkommelighet)
o Økonomiske verdier (direkte skader på bygg o.l.)

Terminologi
DSB
MOP
NGU
NS
NVE
PBL
RAMS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Miljøoppfølgingsplan
Norges geologiske undersøkelse
Norsk Standard
Norges vassdrags- og energidirektorat
Plan- og bygningsloven
Reliability, Availability, Maintainability and Safety. På norsk:
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Et
uttrykk hentet fra RAMS-standarden EN50126
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
TEK17 Byggteknisk forskrift
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METODE

2.1

Gjennomføring

Arbeidet med ROS-analysen er gjennomført i henhold til metodikk beskrevet i NS 5814:2008 Krav
til risikovurderinger (1) og basert på fremgangsmåten beskrevet i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging»
(2).
Analyseprosessen har foregått i følgende trinn:
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse av analyseobjekt/planområde
Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser
Vurdering av aktuelle tiltak
Oppfølging og rapportering

Det er gjennomført et eget analysemøte med sentrale deltakere fra prosjektorganisasjonen, Hamar
kommune og Hedmarken Brannvesen. I dette møtet ble det gjort en gjennomgang av planlagt
utbyggingstiltak og planområdet. Videre ble det gjennomgått en egen sjekkliste for ROS (vedlegg
1) for å kartlegge aktuelle risikoforhold og mulige uønskede hendelser. Det gjøres vurderinger av
risiko både for drifts- og anleggsfasen. Analysen gjennomføres på et overordnet nivå, som en
kvalitativ analyse.
Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. For alle identifiserte uønskede
hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en risikomatrise til å presentere
og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er vist i figur 1.
Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofe

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig
Figur 1: Eksempel på risikomatrise.
Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes ut fra påvirkning på tre
konsekvenstyper/samfunnsverdier:
• Liv og helse (helseskader og dødsfall, evakueringsbehov)
• Samfunnskritiske funksjoner (Svikt i samfunnsfunksjoner, fremkommelighet)
• Økonomiske verdier (direkte skader på bygg o.l.)
Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere
beskrevet i tabell 2 og tabell 3. Det er brukt samme kategorier som for FylkesROS Hedmark (3)
etter avtale med Hamar kommune. Dette tilsvarer også de kategoriene benyttet i forbindelse med
ROS-analyse for kommunedelplanen Sørli – Hamar – Brumunddal i 2017 (4).
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Beskrivelse

1

Lite sannsynlig

2

Mindre sannsynlig

En gang mellom hvert 50. og 100. år

3

Sannsynlig

En gang mellom hvert 10. og 50. år

4

Meget sannsynlig

En gang mellom hvert år og hver 10. år

5

Svært sannsynlig

Oftere enn en gang hvert år

Tabell 2: Konsekvenskategorier.
Kategori

Liv og helse

1

Ufarlig

Ingen
personskader

2

En viss fare

3

Sjeldnere enn en gang hvert 100 år

Samfunnskritiske
funksjoner
Systemet settes
midlertidig ut av
drift. Ingen direkte
skader, kun
mindre
forsinkelser. Ikke
behov for
reservesystemer.

Økonomiske
verdier
Skader opp til kr
100 000.

*Miljø

Få og små
personskader

Systemet settes
midlertidig ut av
drift. Kan føre til
skader dersom det
ikke finnes
reservesystemer.

Skader opp til 1
mill. kr.

Mindre
miljøskade

Farlig

Få men alvorlige
personskader

Driftsstans i flere
døgn.

Skader opp til 10
mill. kr.

Alvorlige
skader på
miljøet

4

Kritisk

Opptil 1-3 døde,
flere alvorlige
skadd. Opptil
100 evakuerte

Systemet settes ut
av drift for lengre
tid. Andre
avhengige
systemer rammes
midlertidig.

Skader opp til 50
mill. kr.

Omfattende
skader på
miljøet

5

Katastrofe

Flere enn 3
døde, mange
skadd, over 100
evakuerte

Hoved- og
avhengige av
andre systemer
settes permanent
ut av drift.

Skader over 50
mill. kr

Svært
alvorlige og
langvarige
skader på
miljøet

Ingen
miljøskade

*Miljøskade (skader på miljø; forurensning). I DSB sin veileder anbefales det at konsekvenser for
natur og miljø vurderes gjennom andre metoder, slik som bl.a. konsekvensutredning,
miljøoppfølgingsplaner og egne miljørisikovurderinger. Imidlertid kan hendelser som akutt
forurensning eller utslipp fra forurensende industri fortsatt vurderes som mulige hendelser i en
ROS-analyse.
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Organisering

Den 27.05.2019 ble det gjennomført et eget analysemøte i Hamar, med deltakere fra
RambøllSweco sin prosjektorganisasjon, Bane NOR, Hedmarken brannvesen og Hamar
kommune. Hensikten med analysemøtet var å kartlegge aktuelle risikoforhold og risikoreduserende
tiltak som bør følges opp videre i prosjektet. En oversikt over deltakere på analysemøtet er vist i
tabell 3. Deltakere fra Bane NOR deltok kun på første del av møtet, under gjennomgangen av
planlagte utbyggingstiltak.
Tabell 3: Oversikt over deltakere på analysemøte 27.05.2019.
Navn
Rolle
Virksomhet
Tone Wabakken
Arealplanlegger
Hamar kommune
Per Kristian Bergstrøm
Ingeniør,
Hamar kommune
Vegforvaltning/bydrift
Hana Engh
Rådgiver, Klima/miljø
Hamar kommune
James Mercer
Avdelingsleder,
Hedmarken Interkommunale
forebyggende
brannvesen
Per Harry Stensli
Avdelingsleder, beredskap Hedmarken Interkommunale
brannvesen
Aslak Flore
Ass. prosjekteringsleder,
Rambøll-Sweco
Underbygning
Benedicte A. Ender
Fagansvarlig,
Rambøll-Sweco
Kommunedelplan
Alexander Ekren
Fagansvarlig, ROSRambøll-Sweco
analyse
Grete Kirkeberg Mørk
Medarbeider, ROSRambøll-Sweco
analyse
Delvis via Skype:
Morten Ullnæss
Bjørn Leirdal
Trond Børsting
Erik Spilsberg
Øystein Berle Jenssen
Nicolas Obregon Whittle
Gjermund Siksjø
Ørjan Aa Hallonen
Ulf Kristiansen

Prosjekteringsleder
Prosjekteringsleder
Disiplinleder,
Jernbaneteknikk
Fagansvarlig, KU
Prosjekteringsleder,
Hensetting/jernbaneteknikk
Fagansvarlig,
Anleggsteknikk og
grunnundersøkelser
Fagansvarlig, Spordesign
Fagansvarlig, Vei
BIM Koordinator

Bane NOR
Bane NOR
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
Rambøll-Sweco
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ANALYSEOBJEKT
Planområde
Alternativene beskrevet i planprogrammet (i tillegg til nytt alternativ øst C) er lagt til grunn
for arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen. For detaljerte beskrivelser av planlagt tiltak
henvises det til planbeskrivelsen.
Planområdet omfatter tre aktuelle korridorer for nytt dobbeltspor gjennom Hamar.
Alternativene Vest og Øst A er basert på Bane NORs tilleggsutredninger for alternativ Øst
og Vest gjennom Hamar ifm. kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal fra
2016.
I tillegg har det underveis i prosessen med planarbeidet kommet ytterligere ett alternativ
noe vest for alternativ Øst A. Alternativet betegnes videre som alternativ Øst C.
Tiltaket omfatter stasjon i Hamar og dobbeltspor i vestlig eller østlige traséer, inklusive
direkte sporforbindelse (tilsving) mot Rørosbanen, fra sør i vestlig trase og nord i østlige
traséer. Nytt dobbeltspor skal kobles på eksisterende spor i Åkersvika i Stange kommune i
syd og føres gjennom Hamar mot Jessnes i Ringsaker kommune.
Tilhørende veier og annen infrastruktur som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres
med samme funksjonalitet som før eller bedre.
En oversikt over varslede planområder er vist i figur 2.

Figur 2: Oversiktskart over varslede planområder som analysen omfatter.
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Alternativ Vest
Alternativet følger dagens eksisterende bane forbi Hamar stasjon. I Hamarbukta legges
banen i kulvert. Ved Koigen går banen i tunnel videre frem til Jessnes. Nytt knutepunkt
utvikles i tilknytning til Hamar stasjon.
Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen
kobles også sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og
Disenstranda. Tilsvingen koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til
Flagstadelva.
Alternativet gjør det nødvendig med enkelte omlegginger av veisystemet i Hamar sentrum.
Krysset mellom Stangevegen og Åkersvikavegen legges om. Alternativet berører også
atkomst under planlegging til Espern og framtidig atkomst til Tjuvholmen.

Figur 3: Kartutsnitt som viser plassering av ny jernbane gjennom Hamar for alt. Vest lagt til
grunn for analysen. Blå streker markerer jernbane. Rød markerer ny/omlagte veier. Fra
Hamarbukta går jernbanen i kulvert frem til Bryggerirundkjøringa hvor den fortsetter videre
i tunnel mot Jessnes.
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Alternativ Øst A
Alternativet tar av fra eksisterende bane sør for jernbanebroen på vestsiden av fyllingen i
Åkersvika. Banen føres over til området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane.
Herfra legges banen over rv. 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika
naturreservat, og deretter over jordene mellom Børstad og Tommelstad. Ved
Tommelstad/Furnesvegen legges banen i tunnel frem til Jessnes.
Rørosbanen utvides til to spor på Midtstranda. Ny jernbanebro fra stasjonen og over
Flagstadelva bygges. Rørosbanen og Dovrebanen kobles også sammen med en
enkeltsporet tilsving mot nord. Det etableres et vente-/forbikjøringsspor som innebærer tre
spor ved Børstad. Tilsving går på bru over Vangsvegen /Flagstadelva til Midtstranda.
Alternativet omfatter omlegginger av berørt veisystem mellom Espern og Disen.
Ombygging av Stangevegen skal vurderes spesielt for å ivareta hensyn til gang- og
sykkeltrafikk. Nytt knutepunkt utvikles nord/sør i stasjonsområdet ved Vikingskipet.

Figur 4: Kartutsnitt som viser plassering av ny jernbane gjennom Hamar for alt. Øst A og
Øst C. Blå streker markerer jernbane. Rød markerer ny/omlagte veier. Alt. Øst A vises
nederst, tunnelpåhugg etableres ved fv. 222 Furnesvegen. Alt. Øst C legges i kulvert under
Børstadjordet rett etter utkjøring fra stasjonsområdet på Vikingskipet.

3.4

Alternativ Øst C
Alternativet tar av fra eksisterende bane i Åkersvika og føres forbi Vikingskipet mot jordene
ved Børstad tilsvarende som for alternativ Øst A. Banen legges i kulvert rett etter Oluf
Melvolds gate/adkomstvei til Børstad og videre i tunnel fra Børstadalléen nordover mot
Jessnes.
Rørosbanen utvides tilsvarende som for alternativ Øst A.
Alternativet omfatter omlegginger av berørt veisystem mellom Espern og Disen.
Ombygging av Stangevegen skal vurderes spesielt for å ivareta hensyn til gang- og
sykkeltrafikk. Nytt knutepunkt utvikles nord/sør i stasjonsområdet ved Vikingskipet.
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FAREIDENTIFISERING
I arbeidet med ROS-analysen er det innledningsvis gjort en kartlegging av aktuelle
risikoforhold og farer for det aktuelle strekningene. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i de
vurderingene som er gjort i tidligere ROS-analyse for kommunedelplanen fra forrige
planprosess (4), samt sjekkliste/eksempel liste over aktuelle farer beskrevet i DSB sin
veileder (2). Sjekklisten er vist i rapportens Vedlegg 1 Sjekkliste ROS.
Under analysemøtet ble sjekklisten gjennomgått på nytt og supplert. Følgende risikoforhold
og hendelser er videre vurdert i ROS-analysen for de tre alternativene:
1. Flom i Mjøsa
2. Overvannsflom
3. Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
4. Brannfare
5. Akutt forurensning
6. Skade på/svikt i kritisk infrastruktur
7. Trafikksikkerhet i anleggsfase
8. Trafikksikkerhet i driftsfase
9. Jernbaneulykker
10. Tilsiktede handlinger
Risiko- og sårbarhetsvurderingen av de aktuelle risikoforholdene er delt i 2 kapittel, ett for
alternativ Vest og ett for alternativ Øst A og Øst C For alternativene er det i hovedsak
beskrivelser av hendelser som følge av stasjonsplassering som skiller de.
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RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING – ALTERNATIV VEST
Risikoanalyse – Alternativ Vest
1. Flom i Mjøsa

Aktuelt for:

Naturfare – aktuelt både anleggs- og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i Mjøsa. Det
er tidligere utarbeidet flomsoneberegninger for Mjøsa (3) som også
viser at planområdet vil bli berørt ved 200-års flomnivå. En slik
flomhendelse vil kunne medføre skader på bygg, eller medføre
redusert fremkommelighet på vei og bane.

Eksisterende
barrierer:

Mjøsa er regulert vassdrag og tappes på våren ifm. snøsmelting fra
ovenliggende områder.
Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK 17.
Statens vegvesen sine håndbøker N200 (vegprosjektering) og N400
(Bruprosjektering) stiller krav at ved prosjektering av veier og bruer
skal disse tilfredsstille krav til sikkerhet mot 200 års flom nivå,
tilsvarende sikkerhetsklasse F2 i TEK 17. Krav til dimensjonering mot
flom for jernbane og jernbaneteknisk infrastruktur er tilsvarende og
beskrevet i Teknisk designbasis for InterCity.

Sårbarhetsvurdering: Alternativ vest inkluderer nedsenket kulvert i Hamarbukta fra stasjonen
og videre mot Koigen. Planområdet ligger innenfor flomsone for 200års flom. Jernbanen og stasjonsområdet vil ligge under 200-års
flomnivå og det må gjennomføres tiltak for å sikre området mot flom.
Kulvert i Hamarbukta vil også bli berørt av flom og må sikres.
Det er gjennomført flomvurderinger og vurdert aktuelle sikringstiltak.
Foreslåtte løsninger går ut på å bygge en flomvoll/-mur og spunt langs
stasjonsområdet/Espern, samt med pumpeanlegg på innsiden for
håndtering av overvann. Flomvollen/-muren må legges på minimum
kote 127,64 for å ivareta flomvannstand inkl. sikkerhetsmargin. Vollen
må også følge kulverten ut i Hamarbukta. Kulverten må videre sikres
mot vanninntrenging.

Figur 5: Kartutsnitt fra nve.no som viser flomsone med 200-års gjentaksintervall for Hamar
sentrum.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Åkersvika –
Brumunddal

Fagrapport ROS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

14 av 71
ICD-05-A-20047
02A

09.10.2019

Vurdering av
sannsynlighet:

Fremtidig jernbaneutbygging må tilfredsstille krav til sikkerhet mot
naturfarer (TEK 17) og dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall for
flom m. klimapåslag. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

200-års flom vil få store konsekvenser i Hamar sentrum ettersom deler
av byen ligger innenfor flomsone til 200-års flom, og skader på
bygg/redusert fremkommelighet vil forekomme. For jernbanen vil
vurderes det at det vil være utfordringer med fremkommelighet på
jernbanenettet (systemet settes midlertidig ut av drift, andre systemer
rammes midlertidig).

Usikkerhet:

Lav. Det er utarbeidet flomsonekart for ulike gjentaksintervall og finnes
god oversikt over tidligere flomhendelser i Hamar. For planlagt tiltak er
det skissert løsninger for å sikre planområdet mot flom.

Risikoanalyse
ID nr.

1a

Alternativ

Alternativ Vest

Uønsket hendelse

Flom i Mjøsa

Tiltak
Jernbane og ny-/reetablerte veier og
infrastruktur må sikres mot flom, enten ved å
legges på flomsikker høyde eller gjennom
andre tiltak.
Det vil også være behov for midlertidige
flomsikringstiltak for planområdet i
anleggsfasen. Løsninger må beskrives ifm.
detaljplaner/videre regulering.

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
Kritisk

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Tiltak sikres i planarbeidet.
- Eksisterende hensynssone for flom i
kommuneplanen videreføres.
-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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2. Overvannsflom
Aktuelt for:

Naturfare – aktuelt både anleggs- og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Ekstrem nedbør/styrtregn medfører overvannsflom i planområdet eller
tilliggende områder. For planlagt tiltak vurderes hendelsen å kunne
påvirke eksisterende systemer for overvannshåndtering,
undergangskulverter, p-plasser o.l.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering: Bygging av ny jernbane vil føre endringer i den naturlige avrenningen i
området, både for overflateavrenning og drening i bakken. De naturlige
vannveiene vil bli avskåret ved etablering av fyllinger og skjæringer, og
for å lede vann må overvann oppstrøms for banen samles og ledes
under banen via stikkrenner/kulvert o.l. Det bør tilstrebes å påvirke de
naturlige vannveiene i minst mulig grad, og unngå samling av for
mange vannveier/bekker i en gjennomføring – slik at man unngår
utfordringer med stabilitet og kapasitet. Dersom det er fare for at
vannet kan ta nye veier, må det etableres sikre flomveier for å
begrense skader på natur og infrastruktur.
I dagens situasjon er det størst utfordringer tilknyttet oppsamling av
overvann ved sentrums-/stasjonsområdene og den eksisterende
undergangskulverten under jernbanen til Brygga. Eksisterende
overvannsløsninger som berøres må legges om/endres, og detaljerte
beskrivelser for valg av løsninger må gjøres i forbindelse med
utarbeidelse av teknisk detaljplan/reguleringsplan. Løsninger bør
dimensjoneres for 200-år gjentaksintervall med klimapåslag.
Kommunens bestemmelser for håndtering legges videre til grunn.
Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt, med begrenset
tilførsel til overvannssystem. Det forholdene legger til rette for det skal
alternative transportsystemer (infiltrasjon, flomveier, naturlig avrenning
og avledning) vurderes.
Vurdering av
sannsynlighet:

Det forventes økt omfang av nedbørsperioder med ekstrem
nedbør/styrtregn i fremtiden, men planlagt tiltak vurderes ikke å
medføre omfattende konsekvenser for nærliggende områder.
Sannsynlighet vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som en viss fare for stabilitet (mindre
driftsforstyrrelser lokalt gatenett) og materielle skader (liten skade på
bygg/eiendom/infrastruktur).

Usikkerhet:

Lav. Endelig løsninger for håndtering av overvann detaljprosjekteres
og avklares i senere faser. I arbeidet med kommunedelplan er det ikke
identifisert forhold som tilsier at det ikke er mulig å sikre løsninger for
overvannshåndtering som ivaretar aktuelle risikoforhold.
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Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Overvannsflom

Mindre
sannsynlig

2

Alternativ

Alle

Tiltak
Løsninger for håndtering av overvann må
tilfredsstille krav i kommunale bestemmelser
og retningslinjer.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
En viss fare

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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3. Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Syredannende bergarter (Alunskifer) kan medføre ulike typer
uønskede hendelser og må følges opp i videre i planer. Blottlegging av
alunskifer eller endring av grunnvannstand kan føre til kjemiske
endinger i syredannende bergarter som gir økt risiko for utlekking av
tungmetaller, forvitring/etsing på betong og stål, svelling og trykk mot
konstruksjoner/fundamenter (setningsskader), dannelse av radongass
eller risiko for temperaturøkning/selvantenning ved deponering.

Eksisterende
barrierer:

Krav til håndtering og deponering.

Sårbarhetsvurdering: Risikoforholdet er mest aktuelt i anleggsfasen. Berggrunnen i
planområdet veksler mellom kalkstein og ulike skiferbergarter.
Skiferbergartene kan være syredannende bergarter
(alunskifer/svartskifer), og vil kunne forekomme for alle
planalternativer. Alle korridorene krysser områder med syredannende
bergarter med varierende innhold av tungmetaller og radioaktive
stoffer. Egenskapene til syredannende bergarter og problemstillinger i
forbindelse med håndtering av disse er spesielt knyttet til:
- Avrenning av vann med lav pH
- Utlekking av tungmetaller
- Forvitring og korrosjon av betong og stål
- Svelling og trykk mot konstruksjoner og fundamenter
- Redusert bæreevne/styrke av undergrunnen
- Potensiell dannelse av radongass
Alunskifer er i mer problematisk enn svartskifer. Handtering av slike
masser medfører derfor betydelige miljø- og kostnadsutfordringer der
tiltakshaver er ansvarlig for løsningen. Alunskifer inneholder ofte
tungmetaller og andre miljøgifter i så stor grad at massene må
deponeres på eget godkjent deponi.
Problemstillingen med syredannende bergarter er særlig knyttet til
etablering av tunneler/kulverter og byggegrop mot Jessnes. Det er
gjennomført flere runder med kartlegging og geologiske
undersøkelser, men vil være behov for oppfølging/ytterligere
undersøkelser i videre planfaser. Aktuelle avbøtende tiltak i
anleggsfasen må beskrives av ingeniørgeolog. Aktuelle avbøtende
tiltak mot avrenning eller for håndtering av forurensede masser må
også følges opp i miljøoppfølgingsplanen (MOP).
Vurdering av
sannsynlighet:

Det er høy sannsynlighet for forekomst og behov for håndtering av
syredannende bergarter, men aktuelle risikoforhold skal være
håndterbare. Uønskede hendelser tilknyttet risikoforholdet vurderes
som mindre sannsynlig.
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Konsekvenser vil være avhengig av type hendelse som følge av
risikoforholdet. Dannelse av radongass kan medføre risiko for
personskader for anleggsarbeidere i tunnel, eller risiko for innsig i
bygninger (risiko for anleggsarbeidere må følges opp gjennom plan for
SHA, risiko for nye bygg beregnet på varig opphold skal ivaretas av
gjeldende krav i TEK 17). Risiko for personskader vurderes som en
viss fare.
Håndtering av syredannende bergarter medfører risiko for alvorlige
miljøskader (utlekking/avrenning ved deponering), og må følges opp i
miljøoppfølgingsplaner. Forekomst av syredannende bergarter
(spesielt der det etableres kulvert/tunnelpåhugg) kan ved forvitring
eller svelling medfører skader på bygg og konstruksjoner (vurderes
som opp til 10 mill. kr.)

Usikkerhet:

Middels. Kjent problemstilling i Hamarområdet, men skal være mulig å
håndtere gjennom videre oppfølging og tydelige rutiner/krav til
håndtering. Må følges opp i videre planlegging og selve
anleggsgjennomføringen med ytterligere kartlegging/beskrivelser av
tiltak. Usikkerhet tilknyttet omfang og konsekvenser ved uønskede
hendelser.

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alle

Håndtering/forekomst av
syredannende bergarter

Mindre
sannsynlig

3

Tiltak
Krav til tiltak og oppfølging i forbindelse med
håndtering av syredannende bergarter må
følges opp videre miljøoppfølgingsplaner
(MOP)

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet
Materielle
verdier

-

Risikonivå

-

Farlig

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Det bør gjennomføres supplerende
grunnundersøkelser iht. anbefalinger fra
ingeniørgeologi. Behov for avbøtende tiltak bør
beskrives på bakgrunn av gjennomførte og
supplerende grunnundersøkelser. Ev.
anbefalte tiltak bør følges opp i videre
planlegging og anleggsgjennomføring.

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Risiko for anleggsarbeidere tilknyttet
håndtering av syredannende bergarter må
følges opp gjennom tiltak i forbindelse med
oppfølging av planer for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA).

-

Følges opp i detaljplaner
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4. Brannfare
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Brann/branntilløp som følge av anleggsvirksomhet. Skog- og
lyngbrann ved anleggsarbeider i sårbare områder periode med
langvarig tørke og høy skogbrannfare.

Eksisterende
barrierer:

Varsel fra meteorologisk institutt/myndigheter ved høy skogbrannfare.
Brannvesenet kan pålegge stans i arbeid som kan medføre
skogbrann.

Sårbarhetsvurdering: Brann/branntilløp som følge av anleggsvirksomhet kan være aktuelt i
rigg- og anleggsområder. Arbeid vil skje nært bl.a. KL-anlegg o.l.
Vurderes som en generell risiko for alle alternativer. I videre
detaljplanlegging og planlegging av anleggsgjennomføring vil det være
viktig å sikre adkomstmuligheter til anleggsområder og tunnelpåhugg,
samt tilstrekkelig plass for brannvesen/nødetater.
Skog- og lyngbrann ved anleggsarbeider i sårbare områder perioder
med langvarig tørke og høy skogbrannfare. Aktuelt for Furuberget som
er et generelt risikoområde mtp. brann-/skogbrannfare og for
landbruksareal. Gnister o.l. fra anleggsarbeider i dette området vil fort
kunne våre årsak til større skogbranntilløp.
Vurdering av
sannsynlighet:

Anleggsarbeider vil kunne medføre økt risiko for branntilløp. Skal
kunne håndteres gjennom planlegging av anleggsarbeider og sikring
av adkomstmuligheter for brannvesen. Vurderes som mindre
sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser avhengig av hvor og når hendelsen inntreffer.
Branntilløp ifm. anleggsarbeider vil kunne medføre risiko for
dødsfall/alvorlige personskader. Kan medføre omfattende skader for
materielle verdier (vurderes som farlig – skader opp til 10 mill.
kr/alvorlige miljøskader).

Usikkerhet:

Høy usikkerhet tilknyttet mulig omfang og konsekvenser, avhengig av
hvor/når en hendelse inntreffer og hvordan den utvikler seg.

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Brannfare

Mindre
sannsynlig

4

q

Alternativ

Alle

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet
Materielle
verdier

Farlig

Risikonivå

-
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan.
-

Følges opp i planlegging av
anleggsgjennomføring.
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5. Akutt forurensning
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Akutt forurensing som følge av aktiviteter tilknyttet anleggsvirksomhet.
Eksempelvis utslipp av diesel, hydraulikkolje eller andre kjemikalier,
avrenning av forurenset overvann til sårbare naturområder
(Åkersvika).

Eksisterende
barrierer:

Forutsettes oppbevaring og håndtering av forurensende stoffer iht.
forskrifter og lovkrav. Det utarbeides et eget program for oppfølging av
miljø (miljøprogram) som suppleres med miljøoppfølgingsplan (MOP) i
videre planfaser.
Det vil være tidsbegrensninger på anleggsarbeider over Åkersvika
(01.04 – 31.05/15.08 – 30.09).

Sårbarhetsvurdering: Åkersvika er sårbart naturreservat (Ramsar-område) og svært viktig
for bl.a. trekkende fugl og som gyte- og oppvekstområde for fisk.
I anleggsperioden vil det være risiko for utslipp/akutt forurensning som
vil kunne påvirke området enten direkte (umiddelbar påvirkning) eller
indirekte over tid (f.eks. ved endringer av vannkvalitet ved avrenning
av forurenset vann fra planområdet). Det vil også kunne være
utfordringer tilknyttet grunnforurensning under eksisterende
jernbaneanlegg som legges om eller i forbindelse med håndtering av
syredannende bergarter (alunskifer).
Det utarbeides et eget miljøprogram som beskriver prosjektets
miljømål og aktuelle problemstillinger i forbindelse med
kommunedelplan/teknisk hovedplan. Dette følges opp videre opp i
forbindelse med reguleringsplan/teknisk detaljplan for valgt alternativ
med en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) som må kartlegge og
beskrive aktuelle uønskede hendelser og risikoreduserende tiltak.
MOP vil bidra til å sikre oppfølging av krav i aktuelt lovverk og
forskrifter, samt kartlegge aktuelle avbøtende tiltak for å sikre sårbare
områder mot akutt forurensning.
Vurdering av
sannsynlighet:

Mindre utslipp o.l. er en generell anleggsrisiko. Akutt utslipp med
større omfang mot sårbare områder vurderes som mindre sannsynlig
forutsatt videre oppfølging av aktuelle problemstillinger i utarbeidelse
av reguleringsplan/teknisk detaljplan for valgt alternativ.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som omfattende skader på miljø – for
konsekvenstypene stabilitet/økonomiske verdier settes konsekvens til
kritisk.

Usikkerhet:

Lav. Forutsettes tett oppfølging av aktuelle risikoforhold i videre
planlegging for å sikre at anleggsgjennomføring ikke medfører risiko
for akutt forurensning. Detaljerte løsninger for å sikre sårbare områder
mot forurensning må beskrives i forbindelse med videre detaljplaner
(ev. bruk av lense-/utslippsvern, kontroll av avrenning av vann, krav til
bruk og oppbevaring av forurensende stoffer o.l.).

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Åkersvika –
Brumunddal

Fagrapport ROS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

22 av 71
ICD-05-A-20047
02A

09.10.2019

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Akutt forurensning

Mindre
sannsynlig

5a

Alternativ

Alternativ Vest

Tiltak

Krav til tiltak for å håndtere/forebygge
mot akutt forurensning må følges opp
videre miljøoppfølgingsplaner (MOP).

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
Kritisk

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Følges opp i detaljplaner/ reguleringsplan
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6. Skade på/svikt i kritiske samfunnsfunksjoner
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Anleggsarbeider (overgraving/ rystelser fra sprengning/spunting) som
fører til skader/svikt i strømforsyning eller på vann- og avløpsnett.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering: Det kan være nedgravde strømkabler i grunnen som krysser
jernbanen eller anleggsområdet. Det er ikke registrert noen kabler i
luftstrekk i planområdet. Skader/overgraving av strømførende kabler
vil kunne medføre lokalt bortfall av strøm for mindre områder.
Anleggsarbeidere som vil kunne komme i kontakt med strømførende
ledninger i grunnen kan risiko alvorlige personskader (risikoforholdet
følges normalt opp gjennom egne risikovurderinger tilknyttet sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø i anleggsfase (SHA)). Skader/overgraving mest
aktuelt ved etablering av byggegrop fra mot bryggerirundkjøringa.
Vann- og avløpsledninger ligger flere steder i planområdet, og vil
kunne komme i konflikt med planlagt utbygging. Plassering skal være
kjent og beskrevet i en egen fagrapport for VA. Overgraving/skader på
vann- og avløpsledninger vil kunne medføre midlertidig bortfall av
vann- eller avløpsforsyning for deler av byen. Risiko for
anleggsarbeidere ifm. mindre personskader ved kontakt med vann
under trykk eller forurenset avløpsvann (følges opp gjennom SHA).
Overgraving av ledninger for avløpshåndtering kan medføre mindre,
lokale miljøskader.
Det kan være avvik fra oppgitte plasseringer i kartgrunnlag og faktisk
plassering i grunnen. Konsekvenser ved skader vurderes som
midlertidig driftsstans/bortfall av tjeneste for mindre geografisk område
av kortere varighet (<1 dag).
Vurdering av
sannsynlighet:

Det er gjort vurderinger og kartlegging av infrastruktur i grunn, må
følges opp videre i en ev. reguleringsplan/teknisk detaljplan. Gjeldende
restriksjoner/byggeforbud for strømforsyning må etterfølges.
Overgraving/skader på strømforsyning/VA generell risiko for
anleggsarbeider i grunn i byområder. Vurderes som sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som en viss fare for stabilitet, og farlig for
liv/helse (gjelder i hovedsak anleggsarbeidere – må følges opp i egne
planer for SHA).

Usikkerhet:

Middels. Plasseringer og omfang av infrastruktur er kartlagt. Kan være
avvik fra kart og reell plassering i grunnen.
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Risikoanalyse
ID nr.

6a

Alternativ

Uønsket hendelse

Alternativ Vest

Skade på/svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Sannsynlighet

Sannsynlig

Tiltak
Omlegging av kabler/ledninger og arbeider i
grunnen nært kjent plassering av infrastruktur
bør avtales og avklares med eier av anlegg før
oppstart.
Risiko for anleggsarbeidere tilknyttet arbeider
nært installasjoner i grunnen (el-, vann- og
avløp) må følges opp i egne planer for SHA.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

-

Følges opp i detaljplaner

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Åkersvika –
Brumunddal

Fagrapport ROS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

25 av 71
ICD-05-A-20047
02A

09.10.2019

7. Trafikksikkerhet i anleggsfase
Aktuelt for:

Anleggsperiode

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Anleggsfasen kan medføre økt trafikk med tunge kjøretøyer gjennom
byområder og utfordringer i forbindelse med omlegging av veier. Flere
mulige uønskede hendelser vil kunne være aktuelle.
• Trafikkulykker i anleggsfase med anleggskjøretøy,
massetransport o.l.
• Trafikkulykker som følge av uoversiktlig trafikkbilde/endret
trafikkmønster.
• Trafikkulykker-/påkjørsel av myke trafikanter.

Eksisterende
barrierer:

Forutsettes at faseplaner for anleggsgjennomføring i videre
planlegging hensyntar trafikksikkerhet og vurderer aktuelle
risikoreduserende tiltak for både myke trafikanter og øvrig trafikk.

Sårbarhetsvurdering: Det vil være behov for anleggstrafikk i byområder, og enkelte steder vil
det være behov for omlegging/midlertidig omlegging av veier.
Det vil være noe behov for omlegging/midlertidig omlegging av veier i
Syd ved Åkersvika (fv. 222 Stangevegen, Åkersvikvegen,
Disenstrandvegen og adkomstvei til Espern).
I nord vil veinettet påvirkes under etableringen av kulvert i Hamarbukta
– der det vil være behov for etablering av midlertidig byggegrop opp
mot bryggerirundkjøringa (berører veiene fv. 73 Hakabekkvegen, fv.
74 Storhamargata, fv. 79 Aslak Boltsgate samt Bryggavegen).
Hovedveinettet fra Hamarsentrum og mot E6 vil det være behov for
massetransport.
Hedmarken Brannvesen og øvrige nødetater vil være avhengig av å
kunne seg frem gjennom byområdet og i videre faseplanlegging av
anleggsgjennomføring vil det være viktig å ivareta nødetatenes behov
for å tilgjengelighet til områdene Espern, båthavnen ved Tjuvholmen
og strandsonen ved Koigen.
Det bør være minst en adkomstmulighet til områdene til enhver tid, og
to der det er mulig. I forbindelse med etablering av byggegrop mot
Aslak Boltsgate vil nødetater få reduserte adkomstmuligheter mot
Storhamar/Domkirkeodden (må opp til Vognvegen).
Vurdering av
sannsynlighet:

Byområde med lavere hastigheter (30 km/t mesteparten av gatenettet,
enkelte steder 50 km/t – Stangevegen/Espern). Forutsatt oppfølging
av aktuelle trafikksikkerhetstiltak i senere planfaser vurderes aktuelle
uønskede hendelser som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig for liv og helse (få, men alvorlige
personskader). Kan bli mindre lokale konsekvenser for stabilitet
(fremkommelighet på veinett).

Usikkerhet:

Lav. Eksisterer oversikt over tidligere registrerte trafikkulykker i
Statens vegvesens database vegkart.no. Egne vurderinger av
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løsninger for trafikksikkerhet bør vurderes i forbindelse med
detaljplanlegging og reguleringsplan for valgt alternativ.
Risikoanalyse
ID nr.

7a

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alternativ Vest

Trafikkulykker i
anleggsfase

Mindre
sannsynlighet

Tiltak
Midlertidige adkomstmuligheter og trafikksikker
adgang bør være etablert før byggegrop mot
Bryggerirundkjøringa etableres. Det må sikres
adkomstmuligheter til Koigen/Storhamar for
brannvesen som ikke gir uakseptabel økt
innsatstid. Kan f.eks. sikres gjennom
midlertidig forbindelse vest for
kulvert/byggegrop.
Det må utarbeides planer og løsninger for å
ivareta sikkerhet for 3. part og myke trafikanter
i anleggsfasen. Eks. på tiltak som bør vurderes
er skiltbruk/belysning, informasjons- og
kommunikasjonsvirksomhet mot innbyggere i
forhold til anleggstrafikk og stenging av veier.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Bør vurderes i forbindelse med
detaljplaner/reguleringsplan. Bør følges
opp med rekkefølgekrav om tidlig
etablering av midlertidige
adkomstmuligheter.

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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8. Trafikksikkerhet i driftsfase
Aktuelt for:

Driftsfase

Beskrivelse av uønsket
hendelse:

Trafikkulykker etter omlegging av veinett i Hamar.
Trafikkulykker med myke trafikanter etter omlegging av
veier/endring av trafikkmønster.

Eksisterende barrierer:

Krav til veiprosjektering beskrevet i Statens vegvesen sine
håndbøker N200 (vegprosjektering) og N400 (Bruprosjektering).

Sårbarhetsvurdering:

Veiene fv. 222 Stangevegen, rv. 25 Vangsvegen og
Åkersvikavegen legges noe om. Forutsettes at man i videre
detaljplaner prosjekterer løsninger iht. til krav i Statens
vegvesens håndbøker. Skal være tilstrekkelig plass til dette.
Ifølge ulykkesstatistikk hentet fra Vegkart.no har det inntruffet
12 trafikkulykker på vegstrekningen der omlegging er aktuelt de
siste 10 årene. Samtlige ulykker har omfattet lettere
personskader. Ulykkene har primært omfattet
personkjøretøy/MC. Ulykker i Åkersvika/Vangsvegen i hovedsak
vært tilknyttet påkjøring bakfra/forbikjøring. I krysset
Stangevegen/Nedre Briskebyvegen er ulykker relatert til
kryss/utkjøring i kurvatur.
Utenfor stasjonsområdet til Hamar stasjon er det registrert to
ulykker med myke trafikanter som krysser kjørebane.
Ulykkesfordeling mellom veien er som følger:
- Fv. 222 Stangevegen: 5
- Rv. 25 Vangsvegen: 3
- Åkersvikavegen: 3
Knutepunkt/stasjonsområdet ligger ved Hamar stasjon der veiog gatenettet har lav fartsgrense (30 km/t).

Figur 6: Kartutsnitt fra vegdata.no. Utsnittet viser registeret trafikkulykker kategorisert etter
alvorligste skadegrad etter 01.01.2009.
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Vurdering av
sannsynlighet:

Trafikkulykker i planområdet inntreffer i snitt ca. en gang i året
på det aktuelle vegnettet og for denne delen av Hamar. Isolert
sett vil sannsynligheten for hver av de enkelte veiene var noe
lavere. Det forventes ingen økning i ulykker i forhold til dagens
situasjon. Sannsynligheten vurderes som meget sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser ved trafikkulykker vurderes som likt med dagens
situasjon. En viss fare for liv og helse og mindre
forsinkelser/redusert fremkommelighet på veinett.

Usikkerhet:

Middels. Finnes detaljert statistikk for trafikkulykker i
planområdet. Gjennomføring av mer detaljerte utredninger for
trafikantsikkerhet ifm. med en ev. reguleringsplanprosess vil
redusere usikkerhet.

Risikoanalyse
ID nr.

8a

Alternativ

Alternativ Vest

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Trafikkulykker i driftsfase

Meget
sannsynlig

Tiltak
Omlegging av veier må gjennomføres iht. til
krav i Statens vegvesens normaler. I videre
planfaser bør det gjennomføres mer detaljerte
utredninger mtp. trafikksikkerhet.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet
Materielle
verdier

Ufarlig
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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9. Jernbaneulykker
Aktuelt for:

Driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Ulykker med tog inn- og ut av stasjonsområdet eller jernbaneulykker i
tunnel (brann). Kan omfatte persontog og/eller godstog. Det
transporteres også farlig gods på strekningen.

Eksisterende
barrierer:

Ny jernbane dimensjoneres iht. krav i teknisk regelverk.

Sårbarhetsvurdering: Sikkerhet i forbindelse med togfremføring er en del av arbeidet med
egne vurderinger tilknyttet RAMS (Pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet og sikkerhet). Det gjennomføres egne
risikovurderinger tilknyttet risiko og sikkerhet for togfremføring i
forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan og videre også i en
ev. teknisk detaljplan. Vurderingene skal sikre at foreslåtte løsninger
tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet i jernbaneteknisk regelverk og
Bane NORs akseptkriterier for sikkerhet (samfunnsrisiko- og
individrisiko).
Risikovurderingene for sikkerhet tar utgangspunkt i 7 definerte
topphendelser ifm. jernbane og togfremføring (sammenstøt tog/tog,
avsporing, sammenstøt tog/objekt, brann i tog/i infrastruktur/langs
spor, personer skadet i/ved spor, personskader på plattform og
personskader tilknyttet planoverganger.
I risikovurderingen for teknisk hovedplan (ICD-05-Q-20003) er de
overordnede vurderingene tilknyttet samfunnsrisiko og individrisiko
som følger:
-

-

Samfunnsrisiko: Det er flere risikoforhold på strekningen som
må ivaretas i den videre prosjekteringen, men det er ingen
forhold som tilsier at akseptkriteriet for samfunnsrisiko ikke vil
bli møtt, dette gjelder for alle alternativene.
Det vurderes at endringene dette prosjektet representerer
generelt vil føre til bedre sikkerhet på strekningen
sammenlignet med dagens strekning, dette gjelder for alle
alternativene. Det legges til rette for planfri kryssing av spor, og
eksisterende planoverganger blir sanert. Planoverganger er det
største risikobidraget på jernbanen i dag.
Individrisiko: Det er ikke identifisert noen farer som tilsier at
mest utsatte individ er utsatt for risiko som er høyere enn
akseptkriteriet til Bane NOR for individrisiko.

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som tilsier at planlagt
områdebruk ikke er egnet til forutsatte arealformål. Det tilrettelegges
for høyere hastighet på nytt dobbeltspor, men samtidig forutsettes en
del sikkerhetstiltak og moderniseringstiltak på banen som vil bidra til å
redusere risiko (modernisering/utbedring av signalutstyr, strengere
sikkerhetskrav, mindre kurvatur o.l.).
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Alle alternativer innebærer lengre tunneler fra Hamar videre mot
Jessnes. Det gjennomføres en egen risikovurderinger for tunnel ifm.
prosjektets RAMS-vurderinger. Tunnelene for de forskjellige
alternativene vil ha følgende spesifikasjoner:
Tabell 4: Oversikt over foreløpige tunnel/kulvertlengder:
Lengde
Alternativ Vest
Alternativ Øst
tunnel/kulvert
A
Kulvert
563 m
138
Tunnel
4153 m
4207
Total lengde:
4716 m
4345 m

Alternativ Øst
C
276
4735
5012 m

Ulykker med tog i tunnel f.eks. ved brann er hendelser som har
potensiale for svært alvorlige konsekvenser med risiko for
dødsfall/alvorlige personskader og evakuering fra tunnel. I følge
teknisk regelverk skal det være rømningsveier i tunnel for 1000m.I
foreløpige planer er det vurdert muligheter for etablering av tverrslag
for rømningsveier ved Presterud, Furubergvegen, Furuberget (Alt.
Vest), Smeby (Alt. Øst A) og Holsvegen (Alt. Øst C). Detaljerte
konsepter for brannsikkerhet, evakuering og beredskap for tunneler
må avklares i forbindelse med teknisk detaljplan.
Vurdering av
sannsynlighet:

Alvorlige togulykker vurderes som lite sannsynlig, men kan ikke
utelukkes. Skisserte løsninger for de forskjellige alternativene skal
kunne tilfredsstille jernbanetekniske sikkerhetskrav. Det er ikke
identifisert noen forhold som gir grunnlag til å skille mellom
alternativene mtp. sannsynlighet.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som kritisk for alle konsekvenstyper.

Usikkerhet:
Risikoanalyse

Høy. Detaljerte løsninger for tunnelsikkerhet ikke avklart i denne
planfasen, vurderingene bør suppleres med kunnskap ifm.
detaljplaner/reguleringsplan.
Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

9

Alternativ

Alle

Jernbaneulykker

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
Kritisk

Risikonivå
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Arealer sikres i plankart

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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10. Tilsiktede hendelser
Aktuelt for:

Anleggs- og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Uvedkommende (inkl. barn- og unge) tar seg inn på anleggsområder
eller i tunnel.
Tilsiktede handlinger mot knutepunkt med hensikt å spre frykt og uro i
befolkningen.

Eksisterende
barrierer:

Forutsetter grunnsikringstiltak iht. til Bane NORs overordnede føringer
ang. sikringsrisiko for knutepunkt.

Sårbarhetsvurdering: I anleggsperioden vil anleggs-, riggområder og tunnelpåhugg være
områder som kan være «attraktive» å utforske for uvedkommende
enten på impuls eller i hensikt av tyveri, sabotasje o.l. Uvedkommende
som oppholder seg på anleggsområder- eller til sporområder og i
tunnel i driftsfase vil kunne være forbundet med livsfare.
Stasjonsområdet vil være stoppested for InterCity-tog og et viktig
knutepunkt for regionen. Overordnede trusselvurderinger fra
myndighetsorganer vurderer tilsiktede handlinger mot områder der det
befinner seg større menneskemengder blant de største truslene, men
at aktuelle aktører har begrenset kapasitet. Dette trusselbildet vil dog
kunne endre seg raskt. Tilsiktede handlinger kan ikke utelukkes, men
bør vurderes ut fra Bane NORs vurderinger av trusselnivå mot egne
objekter.
Vurdering av
sannsynlighet:

Vurdering av sannsynlighet for tilsiktede handlinger gjennom ROSmetodikk vil medføre høy usikkerhet. Avhengig av ulike faktorer
(trussel, verdi og sårbarhet). Terror- og sabotasjehandlinger vurderes
som mindre sannsynlig. At uvedkommende forsøker å ta seg inn på
anleggsområder eller i tunneler vurderes som sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Dersom tilsiktede handlinger gjennomføres og lykkes vil de ha
potensiale til å medføre alvorlige skader for personer i tilknytning til
stasjonsområdet og eiendom/infrastruktur. Dersom uvedkommende tar
seg inn i tunneler eller på anleggsområder kan dette føre til hendelser
med alvorlige personskader/dødsfall.

Usikkerhet:

Høy. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens i ROS-analyser dårlig
egnet for å vurdere risiko for tilsiktede handlinger. Må vurderes på
bakgrunn av trusselsituasjon, verdi og sårbarhet i egne vurderinger i
videre planfaser.
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Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer. Risikonivået vurderes
for anleggsfasen (uvedkommende på anleggsområde/i tunneler).

ID nr.

Uønsket hendelse

10

Alternativ

Alle

Tilsiktede handlinger

Sannsynlighet

Sannsynlig

Tiltak
Det bør gjennomføres en egen
sikringsrisikoanalyse i forbindelse med
detaljplanlegging for valgt alternativ for å
vurdere behov for tiltak utover vanlig
grunnsikring med spesielt fokus på knutepunkt/stasjonsområde.
Behov for spesielle sikringstiltak av
anleggsområder må vurderes i forbindelse
med faseplanlegging.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

-

-

-

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i arbeidet med teknisk
detaljplan

-

Følges opp i arbeidet med teknisk
detaljplan
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Risikoevaluering – Alternativ Vest

I risikomatrisen vises høyeste vurderte risikonivå for hver av de aktuelle risikoforholdene. En
oversikt over vurdert risikonivå pr. konsekvenstype er vist i tabellen. Risikomatrisen gir grunnlag for
prioritering av tiltak, men alle foreslåtte tiltak anbefales fulgt opp videre. Fargeskalaen i matrisen er
ment å gi en beskrivelse av risikobildet for planlagt utbygging og skiller mellom høy, middels og lav
risiko. I tabellen gjengis også usikkerheten som ligger til grunn i vurderingene.
Ufarlig

En viss fare

Farlig

8a

10

Kritisk

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig

6a

Mindre
sannsynlig

2

3, 7a

4, 5a

Lite sannsynlig

1a, 9

Figur 7: Risikomatrise som viser høyeste vurderte risikonivå for hvert av det aktuelle
risikoforholdene.
Tabell 5: Oversikt over vurdert risikonivå pr. konsekvenstype.
ID

1a

2

3

4

5a

6a

7a

8a

Alt.

Alternativ
Vest

Alle

Alle

Alle

Alternativ
Vest

Alternativ
Vest

Alternativ
Vest

Alternativ
Vest

Uønsket hendelse

Flom i Mjøsa

Overvannsflom

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Håndtering/forekom
st av syredannende
bergarter

Mindre
sannsynlig

Brannfare

Mindre
sannsynlig

Akutt forurensning

Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner
Trafikkulykker i
anleggsfase

Trafikkulykker i
driftsfase

Mindre
sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlighet

Meget
sannsynlig

Konsekvenstype

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

-

Materielle verdier

Farlig

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle verdier

Farlig

Liv og helse

-

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

Ufarlig

Materielle verdier

-

Usikkerhet
Lav

Lav

-

Middels

-

Høy

Lav

Middels
Lav
Middels
-
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Konsekvenstype

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Risikonivå

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

-

-

Materielle verdier

-

-

Usikkerhet
Høy

Høy

Risikoreduserende tiltak – Alternativ Vest

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for alle vurderte hendelser. Enkelte tiltak bør vurderes
innlemmet i arbeidet med planforslaget, enten som planbestemmelser, retningslinjer eller
hensynsoner. Dette må avklares med kommunen. Øvrige tiltak bør følges opp i videre planlegging
og avklares i utarbeidelse av teknisk detaljplan og tilhørende reguleringsplan for valgt
utbyggingsalternativ, eller følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring..
Følgende tiltak er foreslått:
Tiltak som bør følges opp i kommunedelplanen gjennom bestemmelser, krav eller hensynssone:
Tiltak

Oppfølging

Jernbane og ny-/reetablerte veier og
Tiltak sikres i
infrastruktur må sikres mot flom, enten ved å
planarbeidet.
legges på flomsikker høyde eller gjennom andre
tiltak.
Eksisterende
hensynssone for
flom i
kommuneplanen
videreføres.
Det må sikres at planforslag ivaretar behov for
Arealer sikres i
rømningsveier og at det settes av tilstrekkelig
plankart
areal for etablering av tverrslag/rømningsveier
fra tunnel.

Tilknyttet hendelse
1a - Flom i Mjøsa

9 - Jernbaneulykker

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Åkersvika –
Brumunddal

Fagrapport ROS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

36 av 71
ICD-05-A-20047
02A

09.10.2019

Tiltak som må følges opp i detaljplan/reguleringsplan:
Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Det vil være behov for midlertidige
flomsikringstiltak for planområdet i
anleggsfasen. Løsninger må beskrives
ifm. detaljplaner/videre regulering.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

1a - Flom i Mjøsa

Løsninger for håndtering av overvann
må tilfredsstille krav i kommunale
bestemmelser og retningslinjer.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

2 - Overvannsflom

Krav til tiltak og oppfølging i forbindelse
med håndtering av syredannende
bergarter må følges opp videre
miljøoppfølgingsplaner (MOP)

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

3 - Håndtering/
forekomst av
syredannende
bergarter

Risiko for anleggsarbeidere tilknyttet
håndtering av syredannende bergarter
må følges opp gjennom tiltak i
forbindelse med oppfølging av planer for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

3 – Håndtering/
forekomst av
syredannende
bergarter

Krav til tiltak for å håndtere/forebygge
mot akutt forurensning må følges opp
videre miljøoppfølgingsplaner (MOP).

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

5a – Akutt
forurensning

Det må sikres fremkommelighet og
adkomstmuligheter til anleggsområder
for brannkjøretøy og nødetater.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

4 - Brannfare

Omlegging av kabler/ledninger og
arbeider i grunnen nært kjent plassering
av infrastruktur bør avtales og avklares
med eier av anlegg før oppstart.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

6a – Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner

Risiko for anleggsarbeidere tilknyttet
arbeider nært installasjoner i grunnen
(el-, vann- og avløp) må følges opp i
egne planer for SHA.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

6a – Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner

Det bør gjennomføres supplerende
grunnundersøkelser iht. anbefalinger fra
ingeniørgeologi. Behov for avbøtende
tiltak bør beskrives på bakgrunn av
gjennomførte og supplerende
grunnundersøkelser. Ev. anbefalte tiltak
bør følges opp i videre planlegging og
anleggsgjennomføring.
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Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Midlertidige adkomstmuligheter og
trafikksikker adgang bør være etablert
før byggegrop mot Bryggerirundkjøringa
etableres. Det må sikres
adkomstmuligheter til Koigen/Storhamar
for brannvesen som ikke gir uakseptabel
økt innsatstid. Kan f.eks. sikres gjennom
midlertidig forbindelse vest for
kulvert/byggegrop.
Det må utarbeides planer og løsninger
for å ivareta sikkerhet for 3. part og
myke trafikanter i anleggsfasen. Eks. på
tiltak som bør vurderes er
skiltbruk/belysning, informasjons- og
kommunikasjonsvirksomhet mot
innbyggere i forhold til anleggstrafikk og
stenging av veier.

Bør vurderes i forbindelse
7a – Trafikkulykker i
med
anleggsfase
detaljplaner/reguleringsplan.
Bør følges opp med
rekkefølgekrav om tidlig
etablering av midlertidige
adkomstmuligheter.
Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

7a – Trafikkulykker i
anleggsfase

Omlegging av veier må gjennomføres
iht. til krav i Statens vegvesens
normaler. I videre planfaser bør det
gjennomføres mer detaljerte utredninger
mtp. trafikksikkerhet.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

8a – Trafikkulykker i
driftsfase

Behov for og omfang av
sikkerhetsutrustning/-løsninger inkl.
ventilasjon forutsettes at tilfredsstiller
gjeldende krav til tunnelsikkerhet. Det
bør i tillegg vurderes i samråd med lokalt
brannvesen.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

9 – Jernbaneulykker

Det bør gjennomføres en egen
sikringsrisikoanalyse i forbindelse med
detaljplanlegging for valgt alternativ for å
vurdere behov for tiltak utover vanlig
grunnsikring med spesielt fokus på
knutepunkt- /stasjonsområde.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

10 – Tilsiktede
handlinger

Behov for spesielle sikringstiltak av
anleggsområder må vurderes i
forbindelse med faseplanlegging.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

10 – Tilsiktede
handlinger
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Tiltak som bør følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring:
Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Under anleggsfasen må det i perioder hvor det
advares mot særlig høy brannfare i
utmarksområder vurderes av entreprenør behov
for ekstra sikringstiltak som kan redusere
sannsynligheten for brann.

Følges opp i
planlegging av
anleggsgjennomføring

4 - Brannfare
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RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING – ALTERNATIV ØST A OG ØST C
6.1

Risikoanalyse – Alternativ Øst A og Øst C
1. Flom i Mjøsa

Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i Mjøsa. Det
er tidligere utarbeidet flomsoneberegninger for Mjøsa (3) som også
viser at planområdet vil bli berørt ved 200-års flomnivå. En slik
flomhendelse vil kunne medføre skader på bygg, eller medføre
redusert fremkommelighet på vei og bane.

Eksisterende
barrierer:

Mjøsa er regulert vassdrag og tappes på våren ifm. snøsmelting fra
ovenliggende områder.
Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK 17.
Statens vegvesen sine håndbøker N200 (vegprosjektering) og N400
(Bruprosjektering) stiller krav at ved prosjektering av veier og bruer
skal disse tilfredsstille krav til sikkerhet mot 200 års flom nivå,
tilsvarende sikkerhetsklasse F2 i TEK 17. Krav til dimensjonering mot
flom for jernbane og jernbaneteknisk infrastruktur er tilsvarende og
beskrevet i Teknisk designbasis for InterCity.

Sårbarhetsvurdering: Alternativene i øst omfatter ny jernbanetrasé og stasjon ved
Vikingskipet.
Planområdet ligger innenfor flomsone for 200-års flom. Jernbane og
stasjonsområde legges på flomsikker høyde inkl. sikkerhetsmargin
127,64. Øvrige deler av området vil ligge under 200-års flomnivå, dette
inkluderer også reisetorg, veinett, samt brannstasjonen ved
Vikingskipet (Vikingskipet ligger på flomsikker høyde). Brannstasjonen,
Åkersvikvegen og Stangevegen ligger i faresone for 200-års flom i
dagens situasjon.
Risikoen størst i forbindelse med anleggsperioden, da vil veinettet
være sårbart for flom. Brannvesen er avhengig av adkomstmuligheter
inn- og ut av område. Planlegging av anleggsgjennomføring må sikre
adkomstmuligheter for brannvesen uten økning i innsatstid.

Figur 8: Kartutsnitt fra nve.no som viser flomsone med 200-års gjentaksintervall for Hamar
sentrum.
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Vurdering av
sannsynlighet:

Fremtidig jernbaneutbygging må tilfredsstille krav til sikkerhet mot
naturfarer (TEK 17) og dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall for
flom m. klimapåslag. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

200-års flom vil påvirke planområdet ved Vikingskipet og medføre
redusert fremkommelighet på veinett i planområdet. Jernbane, ny
stasjon og ny-/reetablerte veier legges på flomsikker høyde.
Brannstasjon ved Vikingskipet ligger innenfor flomsonen.
Konsekvenser vurderes som kritisk for stabilitet.

Usikkerhet:

Lav. Det er utarbeidet flomsonekart for ulike gjentaksintervall og finnes
god oversikt over tidligere flomhendelser i Hamar. Planlagt utbygging
(bane/stasjon) legges på flomsikker høyde for 200-års
gjentaksintervall.

Risikoanalyse

Det er ikke vurdert noen forskjeller for alternativ Øst A og Øst C.

ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

1b

Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

Flom i Mjøsa

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Tiltak
Jernbane og tilhørende infrastruktur må sikres
mot flom, enten ved å legges på flomsikker
høyde eller gjennom andre tiltak.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
-

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Tiltak sikres i planarbeidet.
- Eksisterende hensynssone for flom i
kommuneplanen videreføres.

I videre planfaser må det vurderes muligheter
for en helhetlig flomsikring av området, slik at
fremkommelighet i området ivaretas (spesielt
mtp. brann- og redning og veinett som ligger
innenfor 200-års flomsone).

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Det vil også være behov for midlertidige
flomsikringstiltak for planområdet i
anleggsfasen. Særlig for midlertidige
anleggsveier. Løsninger må beskrives ifm.
detaljplaner/videre regulering.

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Kulvert i Åkersvikavegen bør støpes som
vanntett konstruksjon.

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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2. Overvannsflom
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Ekstrem nedbør/styrtregn medfører overvannsflom i planområdet
eller tilliggende områder. For planlagt tiltak vurderes hendelsen å
kunne påvirke eksisterende systemer for overvannshåndtering,
undergangskulverter, p-plasser o.l.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering: Bygging av ny jernbane vil føre endringer i den naturlige
avrenningen i området, både for overflateavrenning og drening i
bakken. De naturlige vannveiene vil bli avskåret ved etablering av
fyllinger og skjæringer, og for å lede vann må overvann oppstrøms
for banen samles og ledes under banen via stikkrenner/kulvert o.l.
Det bør tilstrebes å påvirke de naturlige vannveiene i minst mulig
grad, og unngå samling av for mange vannveier/bekker i en
gjennomføring – slik at man unngår utfordringer med stabilitet og
kapasitet. Dersom det er fare for at vannet kan ta nye veier, må det
etableres sikre flomveier for å begrense skader på natur og
infrastruktur.
I dagens situasjon er det størst utfordringer tilknyttet oppsamling av
overvann ved Vikingskipet. Overvannshåndtering fra områdene ved
Børstad Ungdomsskole må legges om noe, med utslipp mot
Åkersvika. Her vil det være spesielt viktig å hensynta kulturminner
og legge trase slik at ikke disse berøres.
Eksisterende overvannsløsninger som berøres og må legges
om/endres er beskrevet i egen fagrapport VA. Detaljerte beskrivelser
for valg av løsninger må gjøres i forbindelse med utarbeidelse av
teknisk detaljplan/reguleringsplan. Løsninger bør dimensjoneres for
200-år gjentaksintervall med klimapåslag. Kommunens
bestemmelser for håndtering legges videre til grunn. Overvann skal i
størst mulig grad håndteres lokalt, med begrenset tilførsel til
overvannssystem. Det forholdene legger til rette for det skal
alternative transportsystemer (infiltrasjon, flomveier, naturlig
avrenning og avledning) vurderes.
Vurdering av
sannsynlighet:

Det forventes økt omfang av nedbørsperioder med ekstrem
nedbør/styrtregn i fremtiden, men planlagt tiltak vurderes ikke å
medføre omfattende konsekvenser for nærliggende områder.
Sannsynlighet vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som en viss fare for stabilitet (mindre
driftsforstyrrelser lokalt gatenett) og materielle skader (liten skade på
bygg/eiendom/infrastruktur).
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Usikkerhet:

Lav. Endelig løsninger for håndtering av overvann detaljprosjekteres
og avklares i senere faser. I arbeidet med kommunedelplan er det
ikke identifisert forhold som tilsier at det ikke er mulig å sikre
løsninger for overvannshåndtering som ivaretar aktuelle
risikoforhold.

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Overvannsflom

Mindre
sannsynlig

2

Alternativ

Alle

Tiltak
Løsninger for håndtering av overvann må
tilfredsstille krav i kommunale bestemmelser
og retningslinjer.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
En viss fare

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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3. Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Syredannende bergarter (Alunskifer) kan medføre ulike typer
uønskede hendelser og må følges opp i videre i planer. Blottlegging av
alunskifer eller endring av grunnvannstand kan føre til kjemiske
endinger i syredannende bergarter som gir økt risiko for utlekking av
tungmetaller, forvitring/etsing på betong og stål, svelling og trykk mot
konstruksjoner/fundamenter (setningsskader), dannelse av radongass
eller risiko for temperaturøkning/selvantenning ved deponering.

Eksisterende
barrierer:

Krav til håndtering og deponering.

Sårbarhetsvurdering: Risikoforholdet er mest aktuelt i anleggsfasen. Berggrunnen i
planområdet veksler mellom kalkstein og ulike skiferbergarter.
Skiferbergartene kan være syredannende bergarter
(alunskifer/svartskifer), og vil kunne forekomme for alle
planalternativer. Alle korridorene krysser områder med syredannende
bergarter med varierende innhold av tungmetaller og radioaktive
stoffer. Egenskapene til syredannende bergarter og problemstillinger i
forbindelse med håndtering av disse er spesielt knyttet til:
- Avrenning av vann med lav pH
- Utlekking av tungmetaller
- Forvitring og korrosjon av betong og stål
- Svelling og trykk mot konstruksjoner og fundamenter
- Redusert bæreevne/styrke av undergrunnen
- Potensiell dannelse av radongass
Alunskifer er i mer problematisk enn svartskifer. Handtering av slike
masser medfører derfor betydelige miljø- og kostnadsutfordringer der
tiltakshaver er ansvarlig for løsningen. Alunskifer inneholder ofte
tungmetaller og andre miljøgifter i så stor grad at massene må
deponeres på eget godkjent deponi. Spesiell oppmerksomhet må
rettes mot alunholdig jordsmonn når det gjelder flytting av jordsmonn
fra jordbruksområder (østlige alternativer). Det er store usikkerheter
knyttet til forekomstene langs linjen og hvordan de naturlig forhøyede
metallkonsentrasjoner påvirker landbruksproduksjonen. Dette skal
handteres i seinere planfaser og i omtales i miljøoppfølgingsplanene
må inneholde mer detaljerte beskrivelser og aktuelle krav og løsninger
av dette, inkl. handtering av massene ut fra regelverk, innhentede
tillatelser og de aktuelle massenes egenskaper.
Problemstillingen med syredannende bergarter er særlig knyttet til
etablering av tunneler/kulverter og byggegrop mot Jessnes. Det er
gjennomført flere runder med kartlegging og geologiske
undersøkelser, men vil være behov for oppfølging/ytterligere
undersøkelser i videre planfaser. Aktuelle avbøtende tiltak i
anleggsfasen må beskrives av ingeniørgeolog. Aktuelle avbøtende
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tiltak mot avrenning eller for håndtering av forurensede masser må
også følges opp i miljøoppfølgingsplanen (MOP).
Vurdering av
sannsynlighet:

Det er høy sannsynlighet for forekomst og behov for håndtering av
syredannende bergarter, men aktuelle risikoforhold skal være
håndterbare. Uønskede hendelser tilknyttet risikoforholdet vurderes
som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vil være avhengig av type hendelse som følge av
risikoforholdet. Dannelse av radongass kan medføre risiko for
personskader for anleggsarbeidere i tunnel, eller risiko for innsig i
bygninger (risiko for anleggsarbeidere må følges opp gjennom plan for
SHA, risiko for nye bygg beregnet på varig opphold skal ivaretas av
gjeldende krav i TEK 17). Risiko for personskader vurderes som en
viss fare.
Håndtering av syredannende bergarter medfører risiko for alvorlige
miljøskader (utlekking/avrenning ved deponering), og må følges opp i
miljøoppfølgingsplaner. Forekomst av syredannende bergarter
(spesielt der det etableres kulvert/tunnelpåhugg) kan ved forvitring
eller svelling medfører skader på bygg og konstruksjoner (vurderes
som opp til 10 mill. kr.)

Usikkerhet:

Middels. Kjent problemstilling i Hamarområdet, men skal være mulig å
håndtere gjennom videre oppfølging og tydelige rutiner/krav til
håndtering. Må følges opp i videre planlegging og selve
anleggsgjennomføringen med ytterligere kartlegging/beskrivelser av
tiltak. Usikkerhet tilknyttet omfang og konsekvenser ved uønskede
hendelser.

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alle

Håndtering/forekomst av
syredannende bergarter

Mindre
sannsynlig

3

Tiltak
Krav til tiltak og oppfølging i forbindelse med
håndtering av syredannende bergarter må
følges opp videre miljøoppfølgingsplaner
(MOP)
Det bør gjennomføres supplerende
grunnundersøkelser iht. anbefalinger fra
ingeniørgeologi. Behov for avbøtende tiltak bør
beskrives på bakgrunn av gjennomførte og
supplerende grunnundersøkelser. Ev.
anbefalte tiltak bør følges opp i videre
planlegging og anleggsgjennomføring.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet
Materielle
verdier

-

Risikonivå

-

Farlig

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Åkersvika –
Brumunddal

Fagrapport ROS
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håndtering av syredannende bergarter må
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arbeidsmiljø (SHA).
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Følges opp i detaljplaner
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4. Brannfare
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Brann/branntilløp som følge av anleggsvirksomhet. Skog- og
lyngbrann ved anleggsarbeider i sårbare områder periode med
langvarig tørke og høy skogbrannfare.

Eksisterende
barrierer:

Varsel fra meteorologisk institutt/myndigheter ved høy skogbrannfare.
Brannvesenet kan pålegge stans i arbeid som kan medføre
skogbrann.

Sårbarhetsvurdering: Brann/branntilløp som følge av anleggsvirksomhet kan være aktuelt i
rigg- og anleggsområder. Arbeid vil skje nært bl.a. KL-anlegg o.l.
Vurderes som en generell risiko for alle alternativer. I videre
detaljplanlegging og planlegging av anleggsgjennomføring vil det være
viktig å sikre adkomstmuligheter til anleggsområder og tunnelpåhugg,
samt tilstrekkelig plass for brannvesen/nødetater.
Skog- og lyngbrann ved anleggsarbeider i sårbare områder perioder
med langvarig tørke og høy skogbrannfare. Aktuelt for Furuberget som
er et generelt risikoområde mtp. brann- /skogbrannfare og for
landbruksareal. Gnister o.l. fra anleggsarbeider i dette området vil fort
kunne våre årsak til større skogbranntilløp.
Vurdering av
sannsynlighet:

Anleggsarbeider vil kunne medføre økt risiko for branntilløp. Skal
kunne håndteres gjennom planlegging av anleggsarbeider og sikring
av adkomstmuligheter for brannvesen. Vurderes som mindre
sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser avhengig av hvor og når hendelsen inntreffer.
Branntilløp ifm. anleggsarbeider vil kunne medføre risiko for
dødsfall/alvorlige personskader. Kan medføre omfattende skader for
materielle verdier (vurderes som farlig – skader opp til 10 mill.
kr/alvorlige miljøskader).

Usikkerhet:

Høy usikkerhet tilknyttet mulig omfang og konsekvenser, avhengig av
hvor/når en hendelse inntreffer og hvordan den utvikler seg.

Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Brannfare

Mindre
sannsynlig

4

Alternativ

Alle

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet
Materielle
verdier

Farlig

Risikonivå

-
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.

Det må sikres fremkommelighet og
adkomstmuligheter til anleggsområder for
brannkjøretøy og nødetater.

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

Under anleggsfasen må det i perioder hvor det
advares mot særlig høy brannfare i
utmarksområder vurderes av entreprenør
behov for ekstra sikringstiltak som kan
redusere sannsynligheten for brann.

-

Følges opp i planlegging av
anleggsgjennomføring
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5. Akutt forurensning
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Akutt forurensing som følge av aktiviteter tilknyttet anleggsvirksomhet.
Eksempelvis utslipp av diesel, hydraulikkolje eller andre kjemikalier,
avrenning av forurenset overvann til sårbare naturområder
(Åkersvika).

Eksisterende
barrierer:

Forutsettes oppbevaring og håndtering av forurensende stoffer iht.
forskrifter og lovkrav. Det utarbeides en egen program for oppfølging
av miljø

Sårbarhetsvurdering: Åkersvika er sårbart naturreservat (Ramsar-område) og svært viktig
for bl.a. trekkende fugl og som gyte- og oppvekstområde for fisk.
I anleggsperioden vil det være risiko for utslipp/akutt forurensning som
vil kunne påvirke området enten direkte (umiddelbar påvirkning) eller
indirekte over tid (f.eks. ved endringer av vannkvalitet ved avrenning
av forurenset vann fra planområdet). Det vil også kunne være
utfordringer tilknyttet grunnforurensning under eksisterende
jernbaneanlegg som legges om eller i forbindelse med håndtering av
syredannende bergarter (alunskifer).
For alternativene i øst der deler av ny jernbanestrekning vil etableres i
eksisterende jordbruksområder (Børstadjordet) er også påvirkning på
dyrket mark et risikoforhold som må hensyntas. For alternativ Øst C
gjelder dette i noe mindre grad. Hovedalternativ Øst A etableres i
skjæring gjennom større deler av Børstadjordet (fra Åkersvika til fv.
222 Furnesvegen).
Det utarbeides et eget miljøprogram som beskriver prosjektets
miljømål og aktuelle problemstillinger i forbindelse med
kommunedelplan/teknisk hovedplan. Dette følges opp videre opp i
forbindelse med reguleringsplan/teknisk detaljplan for valgt alternativ
med en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) som må kartlegge og
beskrive aktuelle uønskede hendelser og risikoreduserende tiltak.
MOP vil bidra til å sikre oppfølging av krav i aktuelt lovverk og
forskrifter, samt kartlegge aktuelle avbøtende tiltak for å sikre sårbare
områder mot akutt forurensning.
Vurdering av
sannsynlighet:

Mindre utslipp o.l. er en generell anleggsrisiko. Akutt utslipp med
større omfang mot sårbare områder vurderes som mindre sannsynlig
forutsatt videre oppfølging av aktuelle problemstillinger i utarbeidelse
av reguleringsplan/teknisk detaljplan for valgt alternativ.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som omfattende skader på miljø – for
konsekvenstypene stabilitet/økonomiske verdier settes konsekvens til
kritisk.

Usikkerhet:

Lav. Forutsettes tett oppfølging av aktuelle risikoforhold i videre
planlegging for å sikre at anleggsgjennomføring ikke medfører risiko
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for akutt forurensning. Detaljerte løsninger for å sikre sårbare områder
mot forurensning må beskrives i forbindelse med videre detaljplaner
(ev. bruk av lense-/utslippsvern, kontroll av avrenning av vann, krav til
bruk og oppbevaring av forurensende stoffer o.l.).
Risikoanalyse

Alternativ Øst A berører dyrket mark i større grad enn alternativ Øst C.
Sannsynlighet og konsekvens er vurdert likt for begge alternativer.

ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

5b

Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

Akutt forurensning

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Krav til tiltak for å håndtere/forebygge mot
akutt forurensning må følges opp videre
miljøoppfølgingsplaner (MOP). Det må sikres
at planen ivaretar behov for tilstrekkelige
arealer for ev. sikringstiltak i videre planlegging

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
Kritisk

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan
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6. Skade på/svikt i kritiske samfunnsfunksjoner
Aktuelt for:

Anleggsgjennomføring

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Anleggsarbeider (overgraving/rystelser fra sprengning/spunting) som
fører til skader/svikt i strømforsyning eller på vann- og avløpsnett.

Eksisterende
barrierer:

Restriksjoner/byggeforbud for arbeider nært høyspent.

Sårbarhetsvurdering: Det går tre høyspentstrekk i/nært planområdet. To 66 kV regionalnett
og en 11 kV distribusjonsnett ledning i luftstrekk går over Børstadjordet
(Figur 9). Distribusjonsledningen og en regionalnettledning er i konflikt
med planlagt tiltak og vil måtte legges om. Det kan også være
nedgravde strømkabler i grunnen som krysser jernbanen eller
anleggsområdet. Skader/ overgraving av strømførende kabler vil
kunne medføre bortfall av strømforsyning for deler av
Hamar/Vikingskipet.
Anleggsarbeidere som vil kunne komme i kontakt med strømførende
ledninger i grunnen kan risiko alvorlige personskader (risikoforholdet
følges normalt opp gjennom egne risikovurderinger tilknyttet sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø i anleggsfase (SHA)).
Vann- og avløpsledninger ligger flere steder i planområdet, og vil
kunne komme i konflikt med planlagt utbygging. Plassering skal være
kjent og beskrevet i en egen fagrapport for VA. Overgraving/skader på
vann- og avløpsledninger vil kunne medføre midlertidig bortfall av
vann- eller avløpsforsyning for deler av byen. Risiko for
anleggsarbeidere ifm. mindre personskader ved kontakt med vann
under trykk eller forurenset avløpsvann (følges opp gjennom SHA).
Overgraving av ledninger for avløpshåndtering kan medføre mindre,
lokale miljøskader.
Det kan være avvik fra oppgitte plasseringer i kartgrunnlag og faktisk
plassering i grunnen. Konsekvenser ved skader vurderes som
midlertidig driftsstans/bortfall av tjeneste for mindre geografisk område
av kortere varighet (<1 dag).
Vurdering av
sannsynlighet:

Det er gjort vurderinger og kartlegging av infrastruktur i grunn, må
følges opp videre i en ev. reguleringsplan/teknisk detaljplan. Gjeldende
restriksjoner/byggeforbud for strømforsyning må etterfølges.
Overgraving/skader på strømforsyning/VA generell risiko for
anleggsarbeider i grunn i bynære områder. Vurderes som sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som en viss fare for stabilitet, og farlig for
liv/helse (gjelder i hovedsak anleggsarbeidere – må følges opp i egne
planer for SHA).

Usikkerhet:

Middels. Plasseringer og omfang av infrastruktur er kartlagt. Kan være
avvik fra kart og reell plassering i grunnen.

Risikoanalyse

Ikke vurdert noen forskjeller mellom alternativ Øst A og Øst C.
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ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

6b

Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

Skade på/svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Tiltak
Det må sikres at funksjonen til kritiske
nettanlegg/strømforsyning ivaretas.
Vurdere om nettanlegg med
byggeforbudsbelter skal vises som
hensynssone i plankart. Må
avklares/besluttes av kommunen.

Sannsynlighet

Sannsynlig
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Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
- Sikres i planarbeid
-

Sikres i planarbeid

Omlegging av kabler/ledninger og arbeider
i grunnen nært kjent plassering av
infrastruktur bør avtales og avklares med
eier av anlegg før oppstart.

-

Følges opp i detaljplaner/reguleringsplan

Risiko for anleggsarbeidere tilknyttet
arbeider nært installasjoner i grunnen (el-,
vann- og avløp) må følges opp i egne
planer for SHA.

-

Følges opp i detaljplaner
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Figur 9: Kartutsnitt som viser eksisterende høyspent i luftstrekk over Børstadjordet.
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7. Trafikksikkerhet i anleggsfase
Aktuelt for:

Anleggsperiode

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Anleggsfasen kan medføre økt trafikk med tunge kjøretøyer gjennom
byområder og utfordringer i forbindelse med omlegging av veier. Flere
mulige uønskede hendelser vil kunne være aktuelle.
• Trafikkulykker i anleggsfase med anleggskjøretøy,
massetransport o.l.
• Trafikkulykker som følge av uoversiktlig trafikkbilde/endret
trafikkmønster.
• Trafikkulykker-/påkjørsel av myke trafikanter.

Eksisterende
barrierer:

Forutsettes at faseplaner for anleggsgjennomføring i videre
planlegging hensyntar trafikksikkerhet og vurderer aktuelle
risikoreduserende tiltak for både myke trafikanter og øvrig trafikk.

Sårbarhetsvurdering: Det vil være behov for anleggstrafikk i byområder, og enkelte steder vil
det være behov for omlegging/midlertidig omlegging av veier.
Det vil være noe behov for omlegging/midlertidig omlegging av veier
på begge sider av Vikingskipet. Veiene rv. 25 Vangsvegen, fv. 222
Stangevegen, Åkersvikvegen, fv. 222 Furnesvegen,
Disenstrandvegen, adkomstvei til Espern, samt mindre lokale gater vil
kunne bli berørt. Rv. 25 Vangsvegen og fv. 222
Stangevegen/Åkersvikavegen må legges om. Fv. 222 Furnesvegen
må stenges under etablering av kulvert til videre tunnel mot
Brumunddal.
Adkomstveier til Børstad på vestsiden legges i kulvert.
Hedmarken Brannvesen ligger plassert ved Vikingskipet og vil være
avhengig av adkomstmuligheter ut av området. Det må også sikres
trafikksikre adkomstmuligheter til Vikingskipet under anleggsfasen for
både gående-/syklende og øvrig trafikk.
Vurdering av
sannsynlighet:

Byområde med lavere hastigheter (30 km/t boligområder, enkelte
steder 50 km/t ved Vikingskipet og hovedveinett Stangevegen/Vangsvegen, 60 km/t fv. 222 Furnesvegen). Forutsatt
oppfølging av aktuelle trafikksikkerhetstiltak i senere planfaser
vurderes aktuelle uønskede hendelser som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig for liv og helse (få, men alvorlige
personskader). Kan bli mindre lokale konsekvenser for stabilitet
(fremkommelighet på veinett).

Usikkerhet:

Lav. Eksisterer oversikt over tidligere registrerte trafikkulykker i
Statens vegvesens database vegkart.no. Egne vurderinger av
løsninger for trafikksikkerhet bør vurderes i forbindelse med
detaljplanlegging og reguleringsplan for valgt alternativ.
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Risikoanalyse

Ikke noen større forskjeller mellom alternativ Øst A og Øst C i forhold
til risikonivå. Alternativ Øst C påvirker ikke fv. 222 Furnesvegen.

ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

7b

Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

Trafikkulykker i
anleggsfase

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Det må utarbeides planer og løsninger for å
ivareta sikkerhet for 3. part og myke trafikanter
i anleggsfasen. Eks. på tiltak som bør vurderes
er skiltbruk/belysning, informasjons- og
kommunikasjonsvirksomhet mot innbyggere i
forhold til anleggstrafikk og stenging av veier.
Det må sikres at det til enhver tid er
adkomstveier for brannvesen ved Vikingskipet.
Løsninger bør også ivareta flomrisiko. Aktuelle
løsninger bør avklares gjennom dialog med
lokalt brannvesen i forbindelse med
detaljplan/reguleringsplan. Adkomstmulighet til
Vikingskipet må også opprettholdes. Det bør
sees på muligheter for midlertidig omlegging
av fv. 222 Furnesvegen istedenfor midlertidig
stenging.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare

Risikonivå

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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8. Trafikksikkerhet i driftsfase
Aktuelt for:

Driftsfase

Beskrivelse av uønsket
hendelse:

Trafikkulykker etter omlegging av veinett i Hamar.
Trafikkulykker med myke trafikanter etter omlegging av
veier/endring av trafikkmønster.

Eksisterende barrierer:

Krav til veiprosjektering beskrevet i Statens vegvesen sine
håndbøker N200 (vegprosjektering) og N400
(Bruprosjektering).

Sårbarhetsvurdering:

Veiene fv. 222 Stangevegen, rv. 25 Vangsvegen og
Åkersvikavegen legges noe om. Forutsettes at man i videre
detaljplaner prosjekterer løsninger iht. til krav i Statens
vegvesens håndbøker. Skal være tilstrekkelig plass til dette.
Ifølge ulykkesstatistikk hentet fra Vegkart.no har det inntruffet 9
trafikkulykker på vegstrekningen der omlegging er aktuelt de
siste 10 årene. Samtlige ulykker har omfattet lettere
personskader. Ulykkene har primært omfattet
personkjøretøy/MC. Ulykker i Åkersvika/Vangsvegen i
hovedsak vært tilknyttet påkjøring bakfra/forbikjøring. I krysset
Stangevegen/Nedre Briskebyvegen er ulykker relatert til
kryss/utkjøring i kurvatur.
Ulykkesfordeling mellom veien er som følger:
- Fv. 222 Stangevegen: 3
- Rv. 25 Vangsvegen: 3
- Åkersvikavegen: 3
Med plassering av ny stasjon/knutepunkt i forbindelse med
Vikingskipet forventes det en at bevegelsesmønsteret for myke
trafikanter mellom Vikingskipet og Hamar sentrum endres, med
flere myke trafikanter som vil krysse veinettet rundt
Vikingskipet. Dette veinettet rundt har i dagens situasjon
fartsgrense 50 km/t. En økning i myke trafikanter vil medføre
økt risiko for konflikter i trafikken. Ev. endringer bør kartlegges i
videre planfaser og det bør sees på aktuelle
trafikksikkerhetstiltak. Eksempelvis bør det vurderes å redusere
fartsgrenser fra 50 til 30 km/t.
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Figur 10: Kartutsnitt fra vegdata.no. Utsnittet viser registrerte trafikkulykker kategorisert etter
alvorligste skadegrad etter 01.01.2009.
Vurdering av sannsynlighet:

Trafikkulykker i planområdet inntreffer i snitt ca. en gang i året
på det aktuelle vegnettet og for denne delen av Hamar. Isolert
sett vil sannsynligheten for hver av de enkelte veiene var noe
lavere. Det forventes ingen økning i ulykker i forhold til dagens
situasjon. Sannsynligheten vurderes som meget sannsynlig.

Vurdering av konsekvenser:

Konsekvenser ved trafikkulykker vurderes som likt med dagens
situasjon. En viss fare for liv og helse og mindre
forsinkelser/redusert fremkommelighet på veinett.

Usikkerhet:

Middels. Finnes detaljert statistikk for trafikkulykker i
planområdet. Gjennomføring av mer detaljerte utredninger for
trafikantsikkerhet ifm. med en ev. reguleringsplanprosess vil
redusere usikkerhet.

Risikoanalyse

Ikke vurdert noen forskjell alternativene Øst A og Øst C.

ID nr.

Alternativ

8b

Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Trafikkulykker i driftsfase

Meget
sannsynlig

Tiltak
Omlegging av veier må gjennomføres iht. til
krav i Statens vegvesens normaler. I videre
planfaser bør det gjennomføres mer detaljerte
utredninger mtp. trafikksikkerhet.
Det bør vurderes å redusere fartsgrensene på
veinettet i området mellom Espern og
Vikingskipet som følge av økt trafikk av myke
trafikanter i området.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet
Materielle
verdier

Ufarlig
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

-

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan
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9. Jernbaneulykker
Aktuelt for:

Driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Ulykker med tog inn- og ut av stasjonsområdet eller jernbaneulykker i
tunnel (brann). Kan omfatte persontog og/eller godstog. Det
transporteres også farlig gods på strekningen.

Eksisterende
barrierer:

Ny jernbane dimensjoneres iht. krav i teknisk regelverk.

Sårbarhetsvurdering: Sikkerhet i forbindelse med togfremføring er en del av arbeidet med
egne vurderinger tilknyttet RAMS (Pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet og sikkerhet). Det gjennomføres egne
risikovurderinger tilknyttet risiko og sikkerhet for togfremføring i
forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan og videre også i en
ev. teknisk detaljplan. Vurderingene skal sikre at foreslåtte løsninger
tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet i jernbaneteknisk regelverk og
Bane NORs akseptkriterier for sikkerhet (samfunnsrisiko- og
individrisiko).
Risikovurderingene for sikkerhet tar utgangspunkt i 7 definerte
topphendelser ifm. jernbane og togfremføring (sammenstøt tog/tog,
avsporing, sammenstøt tog/objekt, brann i tog/i infrastruktur/langs
spor, personer skadet i/ved spor, personskader på plattform og
personskader tilknyttet planoverganger.
I risikovurderingen for teknisk hovedplan (ICD-05-Q-20003) er de
overordnede vurderingene tilknyttet samfunnsrisiko og individrisiko
som følger:
-

Samfunnsrisiko: Det er flere risikoforhold på strekningen som
må ivaretas i den videre prosjekteringen, men det er ingen
forhold som tilsier at akseptkriteriet for samfunnsrisiko ikke vil
bli møtt, dette gjelder for alle alternativene.
Det vurderes at endringene dette prosjektet representerer
generelt vil føre til bedre sikkerhet på strekningen
sammenlignet med dagens strekning, dette gjelder for alle
alternativene. Det legges til rette for planfri kryssing av spor, og
eksisterende planoverganger blir sanert. Planoverganger er det
største risikobidraget på jernbanen i dag.

-

Individrisiko: Det er ikke identifisert noen farer som tilsier at
mest utsatte individ er utsatt for risiko som er høyere enn
akseptkriteriet til Bane NOR for individrisiko.

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som tilsier at planlagt
områdebruk ikke er egnet til forutsatte arealformål. Det tilrettelegges
for høyere hastighet på nytt dobbeltspor, men samtidig forutsettes en
del sikkerhetstiltak og moderniseringstiltak på banen som vil bidra til å
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redusere risiko (modernisering/utbedring av signalutstyr, strengere
sikkerhetskrav, mindre kurvatur o.l.).
Alle alternativer innebærer lengre tunneler fra Hamar videre mot
Jessnes. Det gjennomføres en egen risikovurderinger for tunnel ifm.
prosjektets RAMS-vurderinger.
Tunnelene for de forskjellige alternativene vil følgende
spesifikasjoner:
Tabell 6: Oversikt over foreløpige tunnel/kulvertlengder:
Lengde
Alternativ
Alternativ Øst Alternativ Øst
tunnel/kulvert Vest
A
C
Kulvert
563 m
138
276
Tunnel
4153 m
4207
4735
Total lengde:
4716 m
4345 m
5012 m
Ulykker med tog i tunnel f.eks. ved brann er hendelser som har
potensiale for svært alvorlige konsekvenser med risiko for
dødsfall/alvorlige personskader og evakuering fra tunnel. I følge
teknisk regelverk skal det være rømningsveier i tunnel for 1000m.I
foreløpige planer er det vurdert muligheter for etablering av tverrslag
for rømningsveier ved Presterud, Furubergvegen, Furuberget (Alt.
Vest), Smeby (Alt. Øst A) og Holsvegen (Alt. Øst C). Detaljerte
konsepter for brannsikkerhet, evakuering og beredskap for tunneler
må avklares i forbindelse med teknisk detaljplan.
Vurdering av
sannsynlighet:

Alvorlige togulykker vurderes som lite sannsynlig, men kan ikke
utelukkes. Skisserte løsninger for de forskjellige alternativene skal
kunne tilfredsstille jernbanetekniske sikkerhetskrav. Det er ikke
identifisert noen forhold som gir grunnlag til å skille mellom
alternativene mtp. sannsynlighet.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som kritisk for alle konsekvenstyper.

Usikkerhet:
Risikoanalyse

Høy. Detaljerte løsninger for tunnelsikkerhet ikke avklart i denne
planfasen, vurderingene bør suppleres med kunnskap ifm.
detaljplaner/reguleringsplan.
Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer.

ID nr.

Uønsket hendelse

9

Alternativ

Alle

Jernbaneulykker

Sannsynlighet

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Lite sannsynlig

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
Kritisk

Risikonivå
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
Arealer sikres i plankart

Følges opp i detaljplaner/reguleringsplan
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10. Tilsiktede hendelser
Aktuelt for:

Anleggs- og driftsfase

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Uvedkommende (inkl. barn- og unge) tar seg inn på anleggsområder
eller i tunnel.
Tilsiktede handlinger mot knutepunkt med hensikt å spre frykt og uro i
befolkningen.

Eksisterende
barrierer:

Forutsetter grunnsikringstiltak iht. til Bane NORs overordnede føringer
ang. sikringsrisiko for knutepunkt.

Sårbarhetsvurdering: I anleggsperioden vil anleggs-, riggområder og tunnelpåhugg være
områder som kan være «attraktive» å utforske for uvedkommende
enten på impuls eller i hensikt av tyveri, sabotasje o.l. Uvedkommende
som oppholder seg på anleggsområder- eller til sporområder og i
tunnel i driftsfase vil kunne være forbundet med livsfare.
Stasjonsområdet vil være stoppested for InterCity-tog og et viktig
knutepunkt for regionen. Overordnede trusselvurderinger fra
myndighetsorganer vurderer tilsiktede handlinger mot områder der det
befinner seg større menneskemengder blant de største truslene, men
at aktuelle aktører har begrenset kapasitet. Dette trusselbildet vil dog
kunne endre seg raskt. Tilsiktede handlinger kan ikke utelukkes, men
bør vurderes ut fra Bane NORs vurderinger av trusselnivå mot egne
objekter.
Vurdering av
sannsynlighet:

Vurdering av sannsynlighet for tilsiktede handlinger gjennom ROSmetodikk vil medføre høy usikkerhet. Avhengig av ulike faktorer
(trussel, verdi og sårbarhet). Terror- og sabotasjehandlinger vurderes
som mindre sannsynlig. At uvedkommende forsøker å ta seg inn på
anleggsområder eller i tunneler vurderes som sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Dersom tilsiktede handlinger gjennomføres og lykkes vil de ha
potensiale til å medføre alvorlige skader for personer i tilknytning til
stasjonsområdet og eiendom/infrastruktur. Dersom uvedkommende tar
seg inn i tunneler eller på anleggsområder kan dette føre til hendelser
med alvorlige personskader/dødsfall.

Usikkerhet:

Høy. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens i ROS-analyser dårlig
egnet for å vurdere risiko for tilsiktede handlinger. Må vurderes på
bakgrunn av trusselsituasjon, verdi og sårbarhet i egne vurderinger i
videre planfaser.
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Risikoanalyse

Risikoforholdet vurderes likt for alle alternativer. Risikonivået vurderes
for anleggsfasen (uvedkommende på anleggsområde/ i tunneler).

ID nr.

Uønsket hendelse

10

Alternativ

Alle

Tilsiktede handlinger

Sannsynlighet

Sannsynlig

Tiltak
Det bør gjennomføres en egen
sikringsrisikoanalyse i forbindelse med
detaljplanlegging for valgt alternativ for å
vurdere behov for tiltak utover vanlig
grunnsikring med spesielt fokus på knutepunkt/stasjonsområde.
Behov for spesielle sikringstiltak av
anleggsområder må vurderes i forbindelse
med faseplanlegging.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

-

-

-

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.
- Følges opp i arbeidet med teknisk
detaljplan

-

Følges opp i arbeidet med teknisk
detaljplan
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Risikoevaluering – Alternativ Øst A og Øst C

I risikomatrisen vises høyeste vurderte risikonivå for hver av de aktuelle risikoforholdene. En
oversikt over vurdert risikonivå pr. konsekvenstype er vist i tabellen. Risikomatrisen gir grunnlag for
prioritering av tiltak, men alle foreslåtte tiltak anbefales fulgt opp videre. Fargeskalaen i matrisen er
ment å gi en beskrivelse av risikobildet for planlagt utbygging og skiller mellom høy, middels og lav
risiko. I tabellen gjengis også usikkerheten som ligger til grunn i vurderingene.
Ufarlig

En viss fare

Farlig

8b

10

Kritisk

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig

6b

Mindre
sannsynlig

2

3, 7b

4, 5b

Lite sannsynlig

1b, 9

Figur 11: Risikomatrise som viser høyeste vurderte risikonivå for hvert av det aktuelle
risikoforholdene.
Tabell 7: Oversikt over vurdert risikonivå pr. konsekvenstype.
ID

Alt.

1b

Alternativ
Øst A
Alternativ
Øst C

2

3

4

Alle

Alle

Alle

5b

Alternativ
Øst A
Alternativ
Øst C

6b

Alternativ
Øst A
Alternativ
Øst C

7b

Alternativ
Øst A
Alternativ
Øst C

8b

Alternativ
Øst A
Alternativ
Øst C

Uønsket hendelse

Flom i Mjøsa

Overvannsflom

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Håndtering/forekom
st av syredannende
bergarter

Mindre
sannsynlig

Brannfare

Mindre
sannsynlig

Akutt forurensning

Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner
Trafikkulykker i
anleggsfase

Trafikkulykker i
driftsfase

Mindre
sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlighet

Meget
sannsynlig

Konsekvenstype

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

-

-

Liv og helse

-

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

-

Materielle verdier

Farlig

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle verdier

Farlig

Liv og helse

-

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

Ufarlig

Materielle verdier

-

Usikkerhet
Lav

Lav

-

Middels

-

Høy

Lav

Middels
Lav
Middels
-
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Konsekvenstype

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Risikonivå

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

-

-

Materielle verdier

-

-

Usikkerhet
Høy

Høy

Risikoreduserende tiltak – Alternativ Øst A og Øst C

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for alle vurderte hendelser. Enkelte tiltak bør vurderes
innlemmet i arbeidet med planforslaget, enten som planbestemmelser, retningslinjer eller
hensynsoner. Dette må avklares med kommunen. Øvrige tiltak bør følges opp i videre planlegging
og avklares i utarbeidelse av teknisk detaljplan og tilhørende reguleringsplan for valgt
utbyggingsalternativ, eller følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring.
Følgende tiltak er foreslått:
Tiltak som bør følges opp i kommunedelplanen gjennom bestemmelser, krav eller hensynssone:
Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Jernbane og tilhørende infrastruktur må
sikres mot flom, enten ved å legges på
flomsikker høyde eller gjennom andre
tiltak.

Tiltak sikres i
planarbeidet.

1b - Flom i Mjøsa

Det må sikres at funksjonen til kritiske
nettanlegg/strømforsyning ivaretas.

Eksisterende
hensynssone for
flom i
kommuneplanen
videreføres.
Sikres i planarbeid

Vurdere om nettanlegg med
byggeforbudsbelter skal vises som
hensynssone i plankart. Må
avklares/besluttes av kommunen.
Det må sikres at planforslag ivaretar
behov for rømningsveier og at det settes
av tilstrekkelig areal for etablering av
tverrslag/rømningsveier fra tunnel.

Arealer sikres i
plankart

6b – Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner

9 - Jernbaneulykker
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Tiltak som må følges opp i detaljplan/reguleringsplan:
Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

I videre planfaser må det vurderes
muligheter for en helhetlig
flomsikring av området, slik at
fremkommelighet i området
ivaretas (spesielt mtp. brann- og
redning og veinett som ligger
innenfor 200-års flomsone).

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

1b - Flom i Mjøsa

Det vil være behov for midlertidige
flomsikringstiltak for planområdet i
anleggsfasen. Løsninger må
beskrives ifm. detaljplaner/videre
regulering.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

1b - Flom i Mjøsa

Kulvert i Åkersvikavegen bør
støpes som vanntett konstruksjon.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

1b - Flom i Mjøsa

Løsninger for håndtering av
overvann må tilfredsstille krav i
kommunale bestemmelser og
retningslinjer.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

2- Overvannsflom

Krav til tiltak og oppfølging i
forbindelse med håndtering av
syredannende bergarter må følges
opp videre miljøoppfølgingsplaner
(MOP)

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

3 – Håndtering/
forekomst av
syredannende
bergarter

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

3 – Håndtering/
forekomst av
syredannende
bergarter

Det bør gjennomføres
supplerende grunnundersøkelser
iht. anbefalinger fra
ingeniørgeologi. Behov for
avbøtende tiltak bør beskrives på
bakgrunn av gjennomførte og
supplerende grunnundersøkelser.
Ev. anbefalte tiltak bør følges opp
i videre planlegging og
anleggsgjennomføring.
Risiko for anleggsarbeidere
tilknyttet håndtering av
syredannende bergarter må følges
opp gjennom tiltak i forbindelse
med oppfølging av planer for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA).
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Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Krav til tiltak for å
håndtere/forebygge mot akutt
forurensning må følges opp videre
miljøoppfølgingsplaner (MOP).
Det må sikres at planen ivaretar
behov for tilstrekkelige arealer for
ev. sikringstiltak i videre
planlegging

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

5b – Akutt
forurensning

Det må sikres fremkommelighet
og adkomstmuligheter til
anleggsområder for brannkjøretøy
og nødetater.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

4 - Brannfare

Omlegging av kabler/ledninger og
arbeider i grunnen nært kjent
plassering av infrastruktur bør
avtales og avklares med eier av
anlegg før oppstart.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

6b – Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner

Risiko for anleggsarbeidere
tilknyttet arbeider nært
installasjoner i grunnen (el-, vannog avløp) må følges opp i egne
planer for SHA.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

6b – Skade på/svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner

Det må utarbeides planer og
løsninger for å ivareta sikkerhet
for 3. part og myke trafikanter i
anleggsfasen. Eks. på tiltak som
bør vurderes er
skiltbruk/belysning, informasjonsog kommunikasjonsvirksomhet
mot innbyggere i forhold til
anleggstrafikk og stenging av
veier.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

7b – Trafikkulykker i
anleggsfase

Det må sikres at det til enhver tid
er adkomstveier for brannvesen
ved Vikingskipet. Løsninger bør
også ivareta flomrisiko. Aktuelle
løsninger bør avklares gjennom
dialog med lokalt brannvesen i
forbindelse med
detaljplan/reguleringsplan.
Adkomstmulighet til Vikingskipet
må også opprettholdes. Det bør
sees på muligheter for midlertidig

Følges opp i
detaljplaner/reguleringsplan

7b – Trafikkulykker i
anleggsfase
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Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Omlegging av veier må
gjennomføres iht. til krav i Statens
vegvesens normaler. I videre
planfaser bør det gjennomføres
mer detaljerte utredninger mtp.
trafikksikkerhet.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

8a – Trafikkulykker i
driftsfase

Det bør vurderes å redusere
fartsgrensene på veinettet i
området mellom Espern og
Vikingskipet som følge av økt
trafikk av myke trafikanter i
området.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

8a – Trafikkulykker i
driftsfase

Behov for og omfang av
sikkerhetsutrustning/-løsninger
inkl. ventilasjon forutsettes at
tilfredsstiller gjeldende krav til
tunnelsikkerhet. Det bør i tillegg
vurderes i samråd med lokalt
brannvesen.

Følges opp i detaljplaner/
reguleringsplan

9 – Jernbaneulykker

Det bør gjennomføres en egen
sikringsrisikoanalyse i forbindelse
med detaljplanlegging for valgt
alternativ for å vurdere behov for
tiltak utover vanlig grunnsikring
med spesielt fokus på knutepunkt/stasjonsområde.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

10 – Tilsiktede
handlinger

Behov for spesielle sikringstiltak
av anleggsområder må vurderes i
forbindelse med faseplanlegging.

Følges opp i arbeidet med
teknisk detaljplan

10 – Tilsiktede
handlinger

omlegging av fv. 222 Furnesvegen
istedenfor midlertidig stenging.
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Tiltak som bør følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring:
Tiltak

Oppfølging

Tilknyttet hendelse

Under anleggsfasen må det i perioder
hvor det advares mot særlig høy
brannfare i utmarksområder vurderes av
entreprenør behov for ekstra sikringstiltak
som kan redusere sannsynligheten for
brann.

Følges opp i
planlegging av
anleggsgjennomføring

4 - Brannfare
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KONKLUSJONER

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom
Hamar. ROS-analysen vurderer tre aktuelle traséer; Alternativ Vest, alternativ Øst A og alternativ
Øst C. Det er ikke identifisert noen store forskjeller i overordnet risiko mellom de tre alternativene,
de hendelsene som er vurdert vil kunne være aktuelle for alle alternativer, men stasjonsplassering
og omfang av trafikkomlegging medfører at det vil være nyanseforskjeller i beskrivelser av det
forskjellige risikoforholdene.
I ROS-analysen vurderes ti (10) risikoforhold. Ett risikoforhold er vurdert som høy risiko, dette
gjelder tilsiktede handlinger der uvedkommende tar seg på anleggsområder eller i tunneler. Det er
foreslått videre oppfølging i forbindelse med utarbeidelse av teknisk detaljplan/reguleringsplan for
dette forholdet slik at man kan avklare tiltak som vil bidra til redusere risiko.
Åtte (8) risikoforhold er vurdert som middels risiko. Dette gjelder følgende risikoforhold:
• Flom i Mjøsa
• Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
• Brannfare
• Akutt forurensning
• Skade på/svikt i kritiske samfunnsfunksjoner
• Trafikksikkerhet i anleggsfase
• Trafikksikkerhet i driftsfase
• Jernbaneulykker
Det er foreslått risikoreduserende tiltak for oppfølging, enten gjennom forankring i
bestemmelser/krav i planforslaget, til videre arbeider med teknisk detaljplan og reguleringsplan for
valgt alternativ eller til oppfølging i forbindelse med anleggsgjennomføring. De foreslåtte tiltakene
er beskrevet i rapportens kapitler 5.3 (alternativ Vest) og 6.3 (alternativ Øst A og Øst C).
Ett risikoforhold er vurdert som lav risiko, dette gjelder overvannsflom som skal kunne håndteres
gjennom å sikre at kommunenes krav og bestemmelser for håndtering av overvann overholdes.
Det er ikke funnet noen forhold som medfører at noen av arealene ikke er egnet til planlagt
områdebruk, men det vil være behov for flere risikoreduserende tiltak bl.a. for å sikre områdene
mot flom og mtp. trafikksikkerhet.
ROS-analysen er basert på de planer og utredninger som foreligger for kommunedelplan og
teknisk hovedplan. Teknisk hovedplan og kommunedelplan redegjør for overordnede løsninger og
prinsipper. Enkelte forhold vil først kunne avklares mer detaljert i forbindelse med teknisk detaljplan
og reguleringsplaner. I videre planfaser bør det gjennomføres mer detaljerte risikovurderinger av
de aktuelle risikoforholdene for valgt alternativ.
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VEDLEGG 1 SJEKKLISTE ROS

Hendelsestype

Kategori

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Andre
uønskede
hendelser

Eksempel på uønsket hendelse

Aktuelt?

Storm og orkan
Lyn- og tordenvær
Flom i sjø og vassdrag

Ikke vurdert noen
aktuelle tema.
Alle alternativer
omfatter risiko flom.
Vurderes i analysen.
Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.

Urban flom/overvannshåndtering
Stormflo
Havnivåstigning
Utglidning/
kvikkleire
Steinsprang
Jordskred
Snøskred
Sekundær-virkninger av skred (flodbølge)

Skog- og
lyngbrann

Skog- og lyngbrann

Radon

Helseskadelig eksponering for radon

Transport
Næringsvirksomhet/
Industri

Brann

Veg
Jernbane
Luft
Sjø
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Brann/eksplosjon i industri (Tankanlegg,
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri etc.)
Brann/eksplosjon i industri

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)

Vurderes ifm.
anleggsgjennomføring og
brannfare.
Vurderes ifm.
håndtering av
syredannende
bergarter
(tunneldriving)
Vurderes i analysen.
Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Vurderes i analysen.
Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.
Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.
Vurderes ifm.
jernbaneulykker
(brann i tunnel)
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Aktuelt?

Brann i bygninger og anlegg

Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.
Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Vurderes i analysen.

Eksplosjon i industrivirksomhet
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager
Dambrudd
Distribusjon av forurenset drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Svikt i
Bortfall av telekom/IKT
kritiske
Svikt i vannforsyning
samfunnsfu
nksjoner/infr Svikt i avløpshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer eller
astruktur
varer

Annet

02A

Eksempel på uønsket hendelse

Eksplosjon

Villede
handlinger
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Svikt i nød- og redningstjenesten
Terrorisme
Sabotasje
Annet
N/A

Ikke identifisert noen
kritiske utfordringer
på dette plannivået.
Vurderes i analysen.
Vurderes i analysen.

