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SAMMENDRAG
I forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan/kommunedelplan for hensetting av tog ved
Skattumshagan i Hamar kommune, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for de tre aktuelle utbyggingsalternativene Nord A, Nord B og Røros B.
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).
I ROS-analysen er følgende risikoforhold vurdert:
1. Flom i elv- og bekkevassdrag
2. Overvannsflom
3. Ustabile grunnforhold
4. Radon
5. Trafikksikkerhet
6. Skog- og lyngbrann
7. Akutt forurensning
8. Brann- og eksplosjonsfare i anleggsfase
9. Forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer
10. Brann på hensettingsområde
11. Jernbaneulykker
12. Bortfall av strømforsyning
13. Tilsiktede handlinger
Det er ingen av risikoforholdene som er vurdert som høy risiko, men følgende fem (5) vurderes
som middels risiko:
• Trafikksikkerhet
• Forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer
• Brann på hensettingsområde
• Jernbaneulykker
• Tilsiktede handlinger
Øvrige åtte (8) risikoforhold er vurdert som lav risiko. For alle hendelsene vurdert i ROS-analyse
bør det vurderes om foreslåtte tiltak skal gjennomføres eller følges opp videre. Det er foreslått tiltak
for alle vurderte risikoforhold og aktuelle uønskede hendelser.
Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier at planområdet ikke er egnet for planlagt
utbyggingsformål.
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. Detaljerte og oppdaterte vurderinger av alle hendelsene bør gjennomføres i
forbindelse med en eventuell reguleringsplan for området og utarbeidelse av teknisk detaljplan.
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RambøllSweco bistår Bane NOR med utarbeidelse av teknisk hovedplan/kommunedelplan for
hensetting av tog ved Skattumshagan i Hamar kommune.
Plan- og bygningslovens §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
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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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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 Hamar kommune (27.05.19) der det er gjort en
gjennomgang av planlagt utbyggingstiltak og planområdet. Videre er 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 etter
avtale med Hamar kommune.
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Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling.
Kategori
1

Lite sannsynlig

Beskrivelse

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

Sjeldnere enn en gang hvert 100 år

Tabell 2: Konsekvenskategorier.
Kategori

Liv og helse

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

1

Ufarlig

Ingen
personskader

2

En viss fare

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

3

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 men ikke selve analysen.
Tabell 3: Oversikt over deltakere på analysemøte 27.05.2019.
Navn
Tone Wabakken
Per Kristian Bergstrøm
Hana Engh
James Mercer
Per Harry Stensli
Aslak Flore
Benedicte A. Ender
Alexander Ekren
Grete Kirkeberg Mørk
Delvis via Skype:
Morten Ullnæss
Bjørn Leirdal
Trond Børsting
Erik Spilsberg
Øystein Berle Jenssen
Nicolas Obregon Whittle
Gjermund Siksjø
Ørjan Aa Hallonen
Ulf Kristiansen

Rolle
Arealplanlegger
Ingeniør,
Vegforvaltning/bydrift
Rådgiver, Klima/miljø
Avdelingsleder,
forebyggende
Avdelingsleder, beredskap
Ass. prosjekteringsleder,
Underbygning
Fagansvarlig,
Kommunedelplan
Fagansvarlig, ROSanalyse
Medarbeider, ROSanalyse
Prosjekteringsleder
Prosjekteringsleder
Disiplinleder,
Jernbaneteknikk
Fagansvarlig, KU
Prosjekteringsleder,
Hensetting/jernbaneteknikk
Fagansvarlig,
Anleggsteknikk og
grunnundersøkelser
Fagansvarlig, Spordesign
Fagansvarlig, Vei
BIM Koordinator

Virksomhet
Hamar kommune
Hamar kommune
Hamar kommune
Hedmarken Interkommunale
brannvesen
Hedmarken Interkommunale
brannvesen
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco

Bane NOR
Bane NOR
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

3

Fagrapport ROS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

9 av 46
ICH-10-A-22023
02A
07.10.2019

ANALYSEOBJEKT

ROS-analysen vurderer tre alternative planforslag for hensettingsanlegg ved Skattumshagan.
Skattumshagan ligger ca. 4,5-5 km øst for Hamar, ved tettstedet Hjellum. Hensettingsalternativene
er plassert rett nord eller sør for Rørosbanen. En oversikt over området er vist i figur 2.

Figur 2: Kartoversikt over det aktuelle området ved Skattumshagan.
Anleggene planlegges med følgende elementer:
• Utendørs vaskeanlegg (det skal kun tilrettelegges for fremtidig etablering)
• Anlegg for avising av tog (glykol) (det skal kun tilrettelegges for fremtidig etablering)
• Sanitærtømming
• Avfallshåndtering
• Vannpåfylling
• Servicebygg
• Teknisk bygg
• Veiadkomst og parkeringsplasser
• Areal til snødeponi
Anleggsperiode for utbygging av hensettingsanlegg er estimert til ca. 2 år.
Estimert trafikk er ca. 25 biler til/fra anlegget i døgnet for ansatte, samt 1 septikbil i døgnet til/fra.
Anlegget planlegges gjerdet inn. Det vil også være behov for elektrifisering av Rørosbanen til
anlegget, men dette har ikke vært en del av hovedplanarbeidet/kommunedelplan for
hensettingsanlegget.
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Alternativ – Nord A

Alternativ nord A etableres i relativt plant terreng på nordsiden av dagens Rørosbane. I tilknytning
til hensetningsanlegget planlegges det med ny adkomstvei inkl. ny permanent bru over
Rørosbanen samt en sikkerhetstunnel for jernbane i byggetid.
Anleggstiden vurderes til i overkant av to år.

Figur 3: Tegning av alternativ Nord A.
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Alternativ – Nord B

Mht. anleggsgjennomføring vurderes alternative Nord B å være likt som alternativt Nord A.

Figur 4: Tegning av alternativ Nord B.

3.3

Alternativ – Røros B

Alternativ Røros B etableres i omtrent samme området som alternativ Nord A og B, men på sørsiden av
eksisterende Rørosbane. Ifm. etableringen vil eksisterende Rørosbane legges om mot nord.
Anleggstiden vurderes til å være omtrent to år.

Figur 5: Tegning av alternativ Røros B.
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Med utgangspunkt i sjekklisten i vedlegget er det gjort en innledende fareidentifisering av aktuelle
farer og risikoforhold. Under analysemøtet ble sjekklisten gjennomgått på nytt og supplert. Det er
ikke identifisert noen spesielle forskjeller mellom de forskjellige alternativene. Følgende
risikoforhold og hendelser er videre vurdert i ROS-analysen:
Naturfarer:

1. Flom i elv- og bekkevassdrag
2. Overvannsflom
3. Ustabile grunnforhold
4. Radon

Trafikk/samferdsel:
5. Trafikksikkerhet
Anleggsvirksomhet:
6. Skog- og lyngbrann
7. Akutt forurensning
8. Brann- og eksplosjonsfare i anleggsfase
Virksomhetsrisiko:
9. Forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer
10. Brann på hensettingsområdet
11. Jernbaneulykker
Kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner:
12. Bortfall av strømforsyning
Tilsiktede handlinger:
13. Tilsiktede handlinger
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1. Flom i elv- og bekkevassdrag
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Flom i elv- og bekkevassdrag vil kunne medføre skader på infrastruktur i
planområdet eller redusert fremkommelighet på vei og bane. Utbygging som
påvirker en ev. flomsituasjon vil også kunne medføre konsekvenser utenfor
planområdet.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Planområdet for alle alternativer ligger i aktsomhetsområde for flom fra en
mindre sidebekk til Svartelva. Aktsomhetsområder er områder som kan være
utsatt for flom basert på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine
aktsomhetskart. Kartene viser potensielt flomutsatte arealer på oversikts/kommuneplannivå, og gir en indikasjon på hvor flomfare bør utredes nærmere
dersom det er aktuelt med ny utbygging.
Det er utarbeidet flomsonekart for Mjøsa som også omfatter Svartelva omtrentlig
til der bekken renner ut i Svartelva. Flomsonekartene som omfatter Svartelva
viser at en 1000-års flom utgjør et betydelig mindre areal enn hva
aktsomhetskartene viser. Deler av sidebekken er i dagens situasjon stedvis
nedgravd. Det er ingen kjente utfordringer med flom fra denne bekken i dagens
situasjon.
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Figur 6: Aktsomhets- og flomsonekart for området. Flomsonekart for Svartelva er avgrenset til
området der sidebekken renner ut i elven. Planområdene berøres kun av aktsomhetsområder for
flom fra sidevassdrag. Det er ikke laget flomsoneberegninger for disse.
Vurdering av
sannsynlighet:

Det er ingen kjente utfordringer med flom i dagens situasjon. Fremtidig
jernbaneutbygging må tilfredsstille krav til sikkerhet mot naturfarer (TEK 17) og
dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall for elv-/bekkeflom. Hendelsen
vurderes som lite sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vil først og fremst påvirke fremkommelighet på vei og jernbane.
Mindre vannskader på bygg/infrastruktur kan forekomme. Vurderes som en viss
fare. Flom på hensettingsområdet med påfølgende avrenning til Svartelva kan
føre med seg forurensning til Åkersvika der Svartelva renner ut (mindre
miljøskade/ alvorlig miljøskade, bør følges opp i egen miljøoppfølgingsplan før
utbygging).

Usikkerhet:

Middels. Ingen kjente tilfeller/utfordringer i området i dagens situasjon, men reell
flomfare må avklares i reguleringsplan.

Risikoanalyse
ID nr.

1

Alternativ

Uønsket hendelse

Alle

Flom i elv/bekkevassdrag

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
En viss fare

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

Fagrapport ROS

Tiltak
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Dato:
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.

Der aktsomhetsområder for flom er i konflikt med
planlagt utbygging bør det gjennomføres en mer
detaljert vurdering og kartlegging av reell flomfare.
Fremgangsmåten bør følge metodikk beskrevet i
NVE sine retningslinjer «Flaum- og skredfare i
arealplanar». Eventuelle avbøtende tiltak må
anbefales på bakgrunn av resultater fra dette.
Gjøres normalt ifm. reguleringsplanarbeid.

-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan

Det må sikres at adkomstvei inn til planområdet
ligger på flomsikker høyde.

-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan

Eksisterende hensynssone for flom i
kommuneplanen videreføres.

-

Hensynssone i plankart

Det bør detaljprosjekteres løsninger som sikrer at
ikke forurenset vann fra planområdet kan renne ut i
Svartelva. Det bør også vurderes aktuelle løsninger
som sikrer at dette ikke kan skje, også for
anleggsfasen.

-

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

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Ekstrem nedbør/styrtregn medfører overvannsflom i planområdet eller
tilliggende områder. Økt utbygging med andel harde flater medfører redusert
kapasitet til naturlig håndtering av overvann.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Utbyggingsområdene omfatter i dagens situasjon områder med skogs- og
landbruksareal. Overvannsflom inne på hensettingsområdet vurderes å kunne
medføre mindre konsekvenser for fremkommelighet og drift på området.
Ekstrem nedbør og styrtregn forventes å forekomme oftere i fremtiden.
Avrenning av overvann fra planområdet kan ta med seg forurensing ut i
Svartelva som igjen leder det ut til Åkersvika naturreservat (mindre
miljøskade/ alvorlig miljøskade, bør følges opp i egen miljøoppfølgingsplan
før utbygging).

Vurdering av
sannsynlighet:

Det forventes økt omfang av nedbørsperioder med ekstrem nedbør/styrtregn i
fremtiden, men utbygging av hensettingsområdet 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) og materielle skader (liten skade på
bygg/eiendom/infrastruktur). Konsekvenser for naturmiljø er ikke vurdert i
ROS-analysen, men vil kunne medføre miljøskader ved avrenning av
forurenset vann til Svartelva.

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
ID nr.

2

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Overvannsflom

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Det bør detaljprosjekteres løsninger som sikrer at
ikke forurenset vann fra planområdet kan renne ut i
Svartelva. Det bør også vurderes aktuelle løsninger
som sikrer at dette ikke kan skje, også for
anleggsfasen.

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
detaljprosjektering/reguleringsplan
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3. Ustabile grunnforhold
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Utglidning/setninger jernbanefylling eksisterende bane. Forekomst av
syredannende bergarter.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Det skal utarbeides en egen fagrapport for grunnforhold som beskriver
utfordringer og ev. avbøtende tiltak mtp. geologiske forhold/geoteknikk,
hydrologi og forurenset grunn. Det er ingen kjente større utfordringer som
medfører at planlagt arealutnyttelse ikke er egnet for planlagt bruk. Størst
utfordringer forventes å være tilknyttet ivaretakelse av stabilitet på fylling til
eksiterende bane og å unngå setninger på denne. Det kan være forekomst av
syredannende bergarter på området, og behov for noe fjerning av berg.

Vurdering av
sannsynlighet:

Aktuelle risikoforhold skal være håndterbare. Vurderes som mindre
sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som en viss fare for stabilitet ved påvirkning på
eksisterende jernbanefylling (driftstans/ -forstyrrelser). Risiko for påvirkning
på miljø må følges opp gjennom miljøoppfølgingsprogram.

Usikkerhet:

Høy. Grunnundersøkelser/ fagrapport grunnforhold skal utarbeides og ev.
avbøtende tiltak må følges opp videre planer. Ikke avdekket noen spesielle
forhold i arbeidet med ROS-analysen.

Risikoanalyse
ID nr.

3

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Ustabile grunnfohold

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Avbøtende tiltak som identifiseres i forbindelse med
fagrapport grunnforhold må følges opp i videre
planer. Det må gjennomføres tiltak for å sikre
eksisterende jernbanefylling (spunting) der denne
ligger nært hensettingsområdet. Omfang og
eventuelle tiltak tilknyttet syredannende bergarter
må følges opp videre og beskrives i
miljøoppfølgingsplan for prosjektet (MOP).

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
-

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i videre planlegging
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4. Radon
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Langvarig eksponering av helseskadelige radonkonsentrasjoner. Radon er en
usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive inn i
bygninger. Gassen er helsefarlig og kan forårsake lungekreft over tid.
Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man utsettes for
radongass.
TEK 17 § 13-5 stiller krav til maks årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i
bygg med rom beregnet for varig opphold (maks 200 Bq/m3). Videre er det
krav om radonsperre eller tilrettelegging for tiltak i grunnen dersom
konsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3.

Eksisterende
barrierer:

Sårbarhetsvurdering:

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utarbeidet
nasjonale aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av
radon og kunnskap om geologiske forhold. Aktsomhetskartene viser at
planområdet ligger i aktsomhetsområde svært høy/høy. Aktsomhetskartet gir
et grunnlag for en første vurdering av radonfare, men kan ikke brukes til å
forutsi radonkonsentrasjonen i enkelte bygninger. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold men også av bygningens konstruksjon og
drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak. Risikoforholdet er i
hovedsak aktuelt ifm. bygg/rom beregnet for varig opphold (servicebygg).

Vurdering av
sannsynlighet:

TEK17 stiller krav til at nye bygg beregnet på varig opphold (vil omfatte deler
av servicebygg) skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak
slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, enten ved radonsperre
og/eller tilrettelegging for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres hvis
radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. Sannsynlighet vurderes
som lite sannsynlig dersom man forutsetter av krav i TEK17 etterfølges i
videre detaljprosjektering og bygging.
Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner vil kunne
forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen
og med tiden man utsettes for radongass. Konsekvenser vurderes som farlig
for liv og helse – få, men alvorlige personskader vil kunne forekomme.
Middels usikkerhet. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en
bygning, er å gjennomføre en måling. Omfang av bygg som faller inn under
krav til radonforebyggende tiltak er ikke avklart.

Vurdering av
konsekvenser:
Usikkerhet:
Risikoanalyse
ID nr.

4

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Radon

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

-

-

-

-
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Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan
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Trafikk og samferdsel

5. Trafikksikkerhet
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av uønsket hendelse:

Trafikkulykker i anleggsfase med anleggskjøretøy,
massetransport o.l.
Trafikkulykker i forbindelse med transport til- og fra
hensettingsområdet.
Trafikkulykker-/ påkjørsel av myke trafikanter.

Eksisterende barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Adkomstvei for alternativene Nord A og Nord B vil være fra fv.
118 Kurudvegen. Det bygges en planskilt kryssing av
Rørosbanen med bru. Adkomstvegen bygges i samme trase
som dagens gårdsveg og bygges med grusdekke frem til
påkoblingen til dagens gårdsveg. Den første delen av
adkomstvegen vil også fungere som en gårdsvei.
Adkomstvei for alternativet Røros B vil også være fra fv. 118
Kurudvegen. Det bygges en ny avkjørsel fra fylkesvegen rett
øst for dagens vegtilkobling mellom Ryllikvegen og fylkesvegen.
Adkomstvegen bygges med fast dekke, asfalt. Adkomstveier til
hensetting for driftsfasen vurderes ikke å ligge i konflikt med
nærliggende boligområder. Oversiktstegninger over
adkomstveier er vist i figur 7, 8 og 9.
I driftsfasen er det estimert en trafikk til-/fra hensettingsanlegget
på 20-40 kjøretøy i døgnet (i hovedsak driftspersonell til tog).
Av tungtransport estimeres 1 kjøretøy i døgnet (septikbil til
tømming av tog). Det er ikke vurdert noen spesiell risiko
tilknyttet trafikksikkerhet i driftsfasen.
I anleggsfasen vil anleggstrafikk for alternativene Nord A og
Nord B inn til planområdet skje via eksisterende gårdsvei til
gårdene ved Opphus. Anleggstrafikken i forbindelse med
etablering av hensettingsanlegget vil også benytte
Kvækarvegen, Kurudvegen, Hjellumvegen, Kjønerudvegen og
E6.
For alternativ Røros B vil hovedadkomst være fra fv. 118
Kurudvegen. Nord for Rørosbanen er det tenkt en adkomstvei
via Frognerveien som vil gå øst for Skogstjernevegen.
Anleggstrafikken i forbindelse med etablering av
hensettingsanlegget vil også benytte Hjellumvegen,
Kjønerudvegen og E6.
Størst påvirkning fra anleggsvirksomhet vil være at enkelte
boliger/mindre boligområder opplever økt trafikkstøy/støving
o.l., spesielt der det er transport på grusveier. En oversikt over
nye veier og veier som kan bli berørt av anleggstrafikk er vist i
figurene 7, 8 og 9.
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På Statens vegvesen sin tjeneste Vegkart.no finnes oversikt
over registrerte trafikkulykker på aktuelt veinett. Det er registrert
noen ulykker i hovedsak tilknyttet deler av strekningene hvor
det er kryss og/eller kurvatur. Hovedsakelig mindre ulykker
(konsekvens – lettere skadd). To hendelser med alvorlig
personskade på Kjønerudvegen. En oversikt over registrerte
ulykker (perioden 1989-2019) er vist i Figur 7 og Tabell 4.

Figur 7: Kartutsnitt som viser planlagte veitiltak og veier som kan bli berørt av anleggstrafikk for
alternativ Nord A.
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Figur 8: Kartutsnitt som viser planlagte veitiltak og veier som kan bli berørt av anleggstrafikk for
alternativ Nord B.
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Figur 9: Kartutsnitt som viser planlagte veitiltak og veier som kan bli berørt av anleggstrafikk for
alternativ Røros B.
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Figur 10: Kartutsnitt fra vegkart.no. Kartet viser registrerte trafikkulykker fra Statens vegvesens
database, kategorisert etter alvorligste skadegrad.
Tabell 4: Data fra rapporterte ulykker.
Ulykke
1

År
2009

Dato
07/06

Skade
1 LS

Kategori
Bilulykke

2

2012

02/11

1 LS

MC-ulykke

3

2014

26/07

1 LS

MC-ulykke

4

1989

24/10

1 LS

Bilulykke

5

2006

01/11

1 LS

MC-ulykke

6

2010

10/11

1 LS

Sykkelulykke

7

2004

10/03

1 LS

Bilulykke

Uhellstype
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på høyre side på rett
vegstrekning
Høyresving foran kjørende i
samme retning
Avsvinging til venstre foran
kjørende i motsatt retning
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på venstre side på rett
vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på venstre side i høyrekurve
Påkjøring av kjørende fra
fortau eller G/S-veg, ved
høyresving
Høyresving foran kjørende i
samme retning

Sted
Hjellumsvegen
HjellumsvegenFrognervegen
HjellumsvegenFrognervegen
HjellumsvegenBlåklokkevegen
Hjellumsvegen
HjellumsvegenLinneavegen
HjellumsvegenValmuevegen
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8

1993

19/01

2 LS

Bilulykke

9

2001

11/12

2 LS

Bilulykke

10

2003

04/09

1 LS

MC-ulykke

11

2008

22/11

1 LS

Bilulykke

12

2013

14/11

1 LS

Bilulykke

13

2008

05/11

1 LS

Bilulykke

Vurdering av sannsynlighet:
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Enslig kjøretøy kjørte på
trafikkøy eller ende av
midtdeler
Møting på rett vegstrekning

HjellumsvegenKurudvegen

Kryssende kjøreretninger
(uten avsvinging)
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor
på venstre side i høyrekurve

HjellumsvegenKjonerudvegen
Kurudvegen/Kvækavegen

Hjellumsvegen (Nybrua)

Kurudvegen/Kvækavegen
Kurudvegen/Kvækavegen

De mest utbygde boligområder vurderes å ikke bli spesielt
berørt av anleggstransport. Hjellumveien og Frognerveien som
er hovedfartsåren gjennom tettstedet Hjellum og til Lovisenberg
skole, har gangfelt.
Det er kun kortere strekke fra anleggsområdet til E6. Relativt
beskjedent omfang av trafikk til- og fra hensettingsområdet i
driftsfasen. Trafikkulykker vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig for liv og helse (få, men
alvorlige personskader). Kan bli små 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.

Risikoanalyse
ID nr.

5

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alle

Trafik
kulykker

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Egne vurderinger av løsninger for trafikksikkerhet
bør vurderes i forbindelse med detaljplanlegging og
reguleringsplan for valgt alternativ. F.eks. skilting,
belysning, restriksjoner på tidspunkt (om konflikt
med skoletransport) og tiltak for å begrense
støving.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Aktuelle tiltak må avklares i videre
detaljplaner/reguleringsplaner
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Anleggsarbeider

6. Skog- og lyngbrann
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene)

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Langvarig tørke og høy skogbrannfare samtidig med anleggsaktiviteter som
medfører brannfare (sprengning, varmearbeider o.l.) eller gnistdannelser fra
tog.
Varsel fra meteorologisk institutt/myndigheter ved høy skogbrannfare.
Brannvesenet kan pålegge stans i arbeid som kan medføre skogbrann.

Eksisterende
barrierer:
Sårbarhetsvurdering:

Aktuelt i forbindelse med anleggsgjennomføring. Anleggsaktiviteter som
medfører risiko for gnist/antenning i tørre perioder medfører fare for brann
med spredning til skog eller landbruksareal.

Vurdering av
sannsynlighet:

Planområdets omfang medfører at en eventuelt hendelse vurderes å ha
begrenset omfang. Mest aktuelt for anleggsperiode som estimeres å vare ca.
26 måneder. Gnistdannelser fra tog er kjent at kan føre til skogbrann, men
inn- og ut av hensettingsområdet vil tog kjøre med lav hastighet. Hendelsen
vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser er avhengig av hvor/når hendelse inntreffer. Vurderes som en
viss fare for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Usikkerhet:

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

Risikoanalyse
ID nr.

6

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Skog- og lyngbrann

Mindre
sannsynlig

Tiltak
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.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare

Risikonivå

En viss fare

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp under anleggsgjennomføring
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7. Akutt forurensning
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Akutt forurensing som følge av aktiviteter tilknyttet anleggsvirksomhet.
Eksempelvis utslipp av diesel, hydraulikkolje eller andre kjemikalier.
Gravearbeider og masseflytting kan medføre tilslamming i bekker.
Utslipp/avrenning av forurensing til dyrket mark eller vannkilder for
vanningsanlegg til jordbruk.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Risikoforholdet vurderes som likt for alle alternativer. Det er ingen spesielle
forhold ved noen av utbyggingsalternativene som vil kreve noe utover
«normale» anleggsarbeider. Dette medfører alltid en viss risiko tilknyttet bruk
av diesel og olje i anleggsarbeider o.l. Avrenning til kryssende bekk vil kunne
lede forurensing mot Åkersvika naturreservat via Svartelva. Dersom det er
grunnvannsbrønner i nærhet av utbyggingsareal kan disse bli påvirket ved
utslipp som påvirker grunnvann. Det bør også sikres at avrenning av
forurenset vann mot jordbruksaktiviteter ikke forekommer. Det skal utarbeides
en miljøoppfølgingsplan (MOP) i forbindelse med videre planlegging. Planen
skal beskrive tiltak, krav og føringer for å unngå forurensing i drifts- og
anleggsfase.

Vurdering av
sannsynlighet:

Mindre utslipp/ forurensninger inntreffer av- og til i ulike typer
anleggsarbeider. Anleggsarbeid vil ha mindre/begrenser omfang, og det er
ikke identifisert noen større utfordringer tilknyttet dette. Sannsynligheten for
omfattende utslipp vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser av forurensning vil først og fremst påvirke miljø. Miljørisiko skal
følges opp gjennom egen miljøoppfølgingsplan (MOP). Konsekvenser
vurderes ut ifra påvirkning på ev. grunnvannsbrønner dersom dette finnes/kan
berøres – lokalt område/mindre antall boliger vil kunne få utfordringer med
drikkevann for en periode. Normalt avklares dette i mer detaljert omfang ifm.
reguleringsplanarbeider.

Usikkerhet:

Høy. Løsninger for å unngå forurensning til vassdrag i anleggsperioden må
avklares gjennom detaljprosjektering. Eventuelle grunnvannsbrønner som
kan berøres må kartlegges.

Risikoanalyse
ID nr.

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Akutt forurensning

Mindre
sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse
7

Alle

Tiltak
Tiltak for å forebygge og/eller redusere
konsekvenser ved ev. akutt forurensning må
beskrives videre i miljøoppfølgingsplan (MOP).

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

Fagrapport ROS

Det bør gjennomføres en kartlegging av potensielle
grunnvannsbrønner som vil kunne bli berørt av
forurensning fra anleggsarbeider. Videre bør det
vurderes behov for eventuelle avbøtende tiltak.

-
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Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.
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8. Brann- og eksplosjonsfare i anleggsfase
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene)

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Aktiviteter tilknyttet anleggsvirksomhet (sprengning, rystelser, transport o.l.)
medfører risiko for brann- og/eller eksplosjonsfare for virksomheter.
Virksomheter utenfor planområdet som oppbevarer brannfarlige-,
reaksjonsfarlige og trykksatte stoffer kan påvirkes.
-

Eksisterende
barrierer:
Sårbarhetsvurdering:

Det finnes nedgravde propantanker (mindre/små tanker) nært planområdet.
Brannvesen skal ha oversikt over plassering. Brann på hensettingsområdet
kan spres til Moelven modulbygg som oppbevarer mye trevirke.

Vurdering av
sannsynlighet:

Hendelsen vurderes som lite sannsynlig men bør følges opp i videre
planlegging.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig for liv og helse (få, men alvorlige
personskader). For stabilitet og materielle verdier vurderes konsekvenser
som en viss fare (midlertidig driftstans/evakueringsbehov, skader opp til 1
mill. kr).

Usikkerhet:

Høy. Usikkerhet tilknyttet risiko/omfang tankanlegg.

Risikoanalyse
ID nr.

8

Alternativ

Uønsket hendelse

Alle

Brann- og
eksplosjonsfare i
anleggsfase

Tiltak
Det må gjøres en nærmere kartlegging av
omfang/plassering av tankanleggene utenfor
planområdet, og om det er behov for avbøtende
tiltak ifm. anleggsgjennomføring (eks.
sikkerhetsavstand).

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

En viss fare

Risikonivå

En viss fare

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

4.2.4

Fagrapport ROS
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Virksomhetsrisiko

9. Forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene)

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Grunnforurensning og utslipp av farlige stoffer fra aktiviteter på
hensettingsområdet. Aktuelle hendelser kan være utslipp av glykol, avrenning
av forurenset overvann som inneholder glykol, utslipp i forbindelse med
tømming av septik eller snødeponi.

Eksisterende
barrierer:

-

Sårbarhetsvurdering:

Hensettingsområdet har naturlig avrenning til Svartelva som renner ut i
Åkersvika naturreservat. Anlegget skal utformes slik at det ikke oppstår fare
for forurensning gjennom avrenning til Svartelva.
Det er ikke planlagt etablering av glykolpåføring/ vaskeanlegg ved utbygging
av hensettingsanlegg, men det skal reguleres for muligheten til å etablere
dette i fremtiden. Løsninger for tømming av septik er ikke avklart – kan være
påslipp til kommunalt ledningsnett eller ved tømming med septikbil. Det er
ikke planlagt bruk av noen andre kilder til forurensning (drivstoffpåfylling o.l.).
Risikoforholdet er likt for alle alternativer.
Avrenning til nærliggende vassdrag kan medføre påvirkning på sårbare
naturområder (Åkersvika naturreservat via Svartelva). Dersom det er
grunnvannsbrønner i nærhet av utbyggingsareal kan disse bli påvirket ved
utslipp som påvirker grunnvann.

Vurdering av
sannsynlighet:

Mindre sannsynlig. Det reguleres for mulighet til å etablere vaskeanlegg/bruk
av glykol i fremtiden, men planlegges ikke for å etablere dette nå.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig (få, men alvorlige personskader, driftstans
– enkeltvannforsyning grunnvannsbrønner, alvorlige skader for miljøet).
Dersom det i fremtiden skal benyttes glykol må det gjennomføres egen ROSanalyser tilknyttet dette. Utbygging bør ta høyde for dette gjennom å etablere
løsninger som fanger opp/unngår utslipp av forurenset vann. Tiltak for å sikre
mot påvirkning mot miljø må også beskrives miljøoppfølgingsprogram.

Usikkerhet:

Høy. Endelige løsninger for håndtering av septik ikke avklart (tilrettelegges for
å kunne benytte kjøretøy). Planlegges ikke for bruk av glykol eller
vaskeanlegg, men kan bli aktuelt å etablere i fremtidig situasjon. Omfang av
ev. grunnvannsbrønner ikke kartlagt, men overvåkingstiltak må avklares ifm.
reguleringsplan.

Risikoanalyse
ID nr.

9

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alle

Forurensning til grunn
og utslipp av farlig
stoffer

Mindre
sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

Farlig
-

Risikonivå

-

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

Fagrapport ROS

Tiltak
Ettersom området skal tilrettelegges for ev.
fremtidig etablering av anlegg for påføring av
glykol/bruk av glykol bør løsninger for håndtering av
overvann lages slik at man sikrer mot avrenning av
forurenset vann ut fra området.
Dersom anlegg for påføring/bruk av glykol skal
etableres, bør det gjennomføres en egen
risikovurdering av dette mtp. påvirkning på
omgivelser.

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

31 av 46
ICH-10-A-22023
02A
07.10.2019

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.

-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.
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10. Brann på hensettingsområdet
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Brann i hensatte tog, kjøretøy, infrastruktur eller bygninger.

Eksisterende
barrierer:

Tekniske hus og servicebygg forutsettes utstyrt med brannsentraler med
tilhørende røykdetektorer.

Sårbarhetsvurdering:

Beredskapsspor- /evakuering ved brennende tog er ikke noe som skal skje på
hensettingsområdet (finnes egne områder). Brann vil kunne oppstå også i tog
som er hensatt, i kjøretøy, bygg eller annen infrastruktur (f.eks.
kontaktledninger). Brann på hensettingsområdet kan spres til Moelven
modulbygg som oppbevarer mye trevirke, men vurderes som lite sannsynlig
pga. avstand mellom anleggene. Ved brann ved Moelven kan det bli
nødvendig å evakuere personer fra hensettingsanlegget.
Hensettingsområdene planlegges med adkomstvei dimensjonert for større
kjøretøy (septikbil) som også skal kunne komme til mellom spor. Dette
ivaretar også brannvesenets kjøretøy sin dimensjonering. Planlegges kun en
adkomstvei inn til hensettingsområdet.

Vurdering av
sannsynlighet:

Sannsynlighet vurderes som mindre sannsynlig. Risikoforholdet skal kunne
ivaretas gjennom vanlig brannteknisk prosjektering.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig for alle konsekvenstyper (få, men alvorlige
personskader, kortvarig bortfall fremkommelighet/tjeneste og skade på
eiendom/bygg/infrastruktur).

Usikkerhet:

Høy. Det bør beskrives mer detaljerte løsninger for håndtering av
brann/brannsikkerhet på hensettingsområde i forbindelse med
detaljprosjektering av valgt løsning.

Risikoanalyse
ID nr.

10

Alternativ

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Alle

Brann på
hensettingsområdet

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Det bør beskrives mer detaljerte løsninger for
håndtering av brann/brannsikkerhet på
hensettingsområde i forbindelse med
detaljprosjektering av valgt løsning.
- Det bør være mulighet for å stenge av
strøm til hensettingsområdet uten å påvirke
øvrig togtrafikk/KL-anlegg.
- Hensettingsområdet bør ha brannhydranter
og tilstrekkelige løsninger for slukkevann
som. Bør avklares/dokumenteres i
detaljplaner.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet
Materielle
verdier

Farlig

Risikonivå

Farlig

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

Fagrapport ROS
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11. Jernbaneulykker
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Jernbaneulykker ifm. inn- og utkjøring fra hensettingsområdet.

Eksisterende
barrierer:

Bomanlegg ved planoverganger på offentlig veinett. Usikrede planoverganger
på private veier. Rutiner for varsling (tuting) før planoverganger.

Sårbarhetsvurdering:

Tog som kjører inn- og ut av hensettingsområdet vil ha lav hastighet. Lite
stigningsforhold og flat strekning, uten kurvaturer. Størst risiko tilknyttet
jernbaneulykker på strekningen vurderes å være tilknyttet ulovlig
ferdsel/opphold i spor, og kryssing av planoverganger. Aktuelle hendelser ved
planoverganger vurderes som påkjørsel tog – person som krysse
planovergang, eller tog – kjøretøy.
Innenfor planområdet er det i dag 2 planoverganger (Skattum og Oug) som
benyttes ifm. landbruksvirksomhet. Planoverganger er ofte utsatt for alvorlige
ulykker.
Hensettingsanlegget vil medføre en økning i antall tog som krysser
planoverganger mellom anlegget og Hamar (retning vest). Planovergangen
ved Skattum saneres som følge av at arealet skal brukes til hensetting.
Planovergangen ved Oug ligger øst for hensettingsanlegget. For alternativene
Nord A og Nord B vil denne erstattes av ny bru. Utenfor planområdet i retning
Hamar ligger 3 planoverganger som vil oppleve økt trafikk (fra øst: Hjellum,
Vidausho og Åker). Planovergangene ved Hjellum og Åker er
kommunal/fylkesvei. Vidausho planovergang tilhører privat vei.
I forbindelse med arbeidet med teknisk hovedplan er det gjort en egen
risikovurdering av planovergangene i retning Hamar. Risikovurderingen
vurderes risiko på individrisikonivå (enkeltpersoners liv og helse) og
samfunnsrisikonivå (storulykker). Risikovurderingen er basert på
forutsetningen at høyeste antall tog t/r hensetingsområdet pr. døgn vil være
26. Togtettheten har direkte innvirkning på risikonivået på hver enkelt
planovergang.
For planovergangene Åker og Hjellum vurderes det at risikonivået er
akseptabelt iht. Bane NORs krav, men det er allikevel foreslått tiltak for
ytterligere reduksjon av risiko. For Vidausho planovergang vil risiko være
uakseptabel uten tiltak.
Det er ikke kjent noen omfattende utfordringer tilknyttet ulovlig ferdsel i spor i
planområdet.

Vurdering av
sannsynlighet:

Det er ikke registrert noen personulykker på de fem aktuelle planovergangene
tidligere, men på landsbasis er ulykker og uønskede hendelser tilknyttet
planoverganger blant de største sikkerhetsutfordringene på jernbanen. På
generell basis er det et for lavt antall ulykker per år per planovergang til at det
er mulig å identifisere spesielt ulykkesutsatte planoverganger på grunnlag av
ulykkestallene. Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig.
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Dovrebanen, Hensetting
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Fagrapport ROS
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Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som kritisk for liv og helse og stabilitet
(dødsfall/alvorlige personskader, driftsstans jernbane over lengre tid).

Usikkerhet:

Middels. Utfordringer tilknyttet planoverganger godt kjent. Usikkerhet tilknyttet
vurdering av sannsynlighet (for lavt antall ulykker per år per planovergang til
at det er mulig å identifisere spesielt ulykkesutsatte planoverganger på
grunnlag av ulykkestallene). Usikkerhet tilknyttet omfang av ferdsel i spor.

Risikoanalyse
ID nr.

11

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Jernbaneulykker

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Tiltak beskrevet i egen risikovurdering for
planoverganger på Rørosbanen bør følges opp i
videre planarbeider. Følges opp av Bane NOR
gjennom egne RAMS- og farevurderinger.
Det må avklares tiltak for Vidausho planovergang
(sanering av planovergang eller ytterligere
sikringstiltak – etablering av bom/planskilt kryssing
bru/kulvert).
Det bør vurderes muligheter for å gjennomføre tiltak
mot planovergang ved Hjellum i samarbeid med
kommunen. Utbyggingsplaner i området må
avklares – utrede muligheter for å lage planskilt
kryssing på sikt. Kan følges opp i forbindelse med
reguleringsplaner.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet
Materielle
verdier

Kritisk
-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, Hensetting
Hamar

4.2.5

Fagrapport ROS
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Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

12. Bortfall av strømforsyning
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Skader på høyspentledninger i anleggsfase som medfører strømbortfall pga.
anleggsarbeid

Eksisterende
barrierer:

Restriksjoner/byggeforbud.

Sårbarhetsvurdering:

Det går en høyspentledning gjennom planområdet (66 kV Regionalnett) som
eies av Eidsiva Nett As. Ledningen vil måtte legges om ved etablering av
hensettingsanlegg. I anleggsfasen kan det være aktiviteter som medfører
skader på denne (sprengning, rystelser, kontakt med ledninger o.l.). Skader på
strømledninger kan medføre bortfall av strømforsyning for større eller mindre
områder. Det vil også være risiko for alvorlige personskader hos
anleggsarbeidere.

Figur 11: Oversiktskart over nettanlegg i/nært planområdene.
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Vurdering av
sannsynlighet:

Gjeldende restriksjoner/byggeforbud må overholdes eller gis dispensasjon av
netteier før utbygging om aktuelt. Sannsynlighet vurderes som lite sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Skader på regionalnett vurderer å kunne medføre bortfall av strømforsyning.
Stabilitet vurderes som en viss fare (systemet settes midlertidig ut av drift, kan
føre til skade om det ikke finnes reservesystemer). Kontakt med strømførende
ledninger vil kunne medføre ulykke med få, men alvorlige personskader.

Usikkerhet:

Lav. Kjent plassering. Gjeldende restriksjoner/byggeforbud kan innhentes fra
netteier.

Risikoanalyse
ID nr.

12

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Bortfall av
strømforsyning

Tiltak

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier

-

Risikonivå

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.

Vurdere om nettanlegg med byggeforbudsbelter
skal vises som hensynssone i plankart/videreføre
eksisterende hensynssone.
Det må sikres at funksjonen til kritiske
nettanlegg/strømforsyning ivaretas..

-

Hensynssone i plankart

Omlegging/arbeider nært linje må avklares med
netteier i detaljplanlegging/før anleggsstart.

-

Følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.
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Dovrebanen, Hensetting
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4.2.6

Fagrapport ROS
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Tilsiktede handlinger

13. Tilsiktede handlinger
Aktuelt for:

Alle alternativer (ubetydelig forskjell mellom alternativene).

Beskrivelse av
uønsket hendelse:

Tilsiktede handlinger kan omfatte alt fra alvorlige hendelser som terror og
sabotasje til mindre hendelser som hærverk o.l.
Det er ikke gjort noen detaljerte vurderinger av terror og alvorlige
sabotasjehandlinger – mest aktuelt vurderes andre typer uønskede hendelser
der uvedkommende tar seg inn på hensettingsområdet (f.eks. barn som er
nysgjerrige, eller personer som utøver annen kriminalitet slik som tagging,
hærverk eller tyveri).

Eksisterende
barrierer:

Grunnsikring/inngjerding av område.

Sårbarhetsvurdering:

Opphold på hensettingsområdet for uvedkommende vil kunne være forbundet
med livsfare ettersom det er risiko for kontakt med strømførende deler
(jernbanespor/ kontaktledningsanlegg/hensatte tog). Hensettingsanlegg nært
boligområder kan være attraktivt å utforske for barn og unge. Denne type
handlinger skjer gjerne impulsivt, og god forebygging vil være fysiske
hindringer som gjør det vanskelig å ta seg inn på området.

Vurdering av
sannsynlighet:

Fra de større boligområdene rundt er vil det være 0,6 til 1 km avstand til
hensettingsområdet. At uvedkommende tar seg inn/prøver å ta seg inn på
området med påfølgende ulykke vurderes som mindre sannsynlig.

Vurdering av
konsekvenser:

Konsekvenser vurderes som farlig (få, men alvorlig personskade) dersom
uvedkommende tar seg inn på området. Alvorlige tilsiktede hendelser som
terror og sabotasje er ikke vurdert.

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.

Risikoanalyse
ID nr.

13

Alternativ

Alle

Uønsket hendelse

Tilsiktede handlinger

Sannsynlighet

Mindre
sannsynlig

Tiltak
Det bør gjennomføres en egen
sikringsrisikoanalyse i forbindelse med
detaljplanlegging for valgt alternativ for å vurdere
behov for tiltak utover vanlig grunnsikring. Eks.
klatrevern mot strømførende objekter, vakthold osv.

Risikostyrings
mål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

-

-

Materielle
verdier

-

-

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen
etc.
-

Bør følges opp i
detaljprosjektering/reguleringsplan.
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Risikobilde

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

Kritisk

Mindre
sannsynlig

2, 3, 6, 7

5, 9, 10, 13

11

Lite sannsynlig

1,

4, 8, 12

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig

Figur 12: Risikomatrise som viser høyeste vurderte risikonivå for hvert av det aktuelle
risikoforholdene.

Tabell 5: Oversikt over vurdert risikonivå pr. konsekvenstype.
ID nr.

1

2

3

4

5

Uønsket
hendelse
Flom i elv/bekkevassdrag

Overvannsflom

Ustabile
grunnforhold

Radon

Trafikkulykker

Sannsynlighet

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

Risikostyringsmål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

-

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Usikkerhet

Middels

Lav

Høy
-

-

Middels

-

Lav
-
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ID nr.

6

7

8

9

10

11

12

13

Uønsket
hendelse
Skog- og
lyngbrann

Akutt forurensning

Brann- og
eksplosjonsfare i
anleggsfase

Forurensning til
grunn og utslipp
av farlig stoffer

Brann på
hensettingsområd
et

Jernbaneulykker

Bortfall av
strømforsyning

Tilsiktede
handlinger

Fagrapport ROS

Sannsynlighet

Mindre sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

Mindre sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig
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Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

En viss fare

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Farlig

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Farlig

Materielle verdier

Farlig

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

-

Materielle verdier

-

Risikonivå

Usikkerhet

Høy

Høy
-

Høy

Høy
-

Høy

Middels

Lav
-

Høy
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Risikoreduserende tiltak

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for alle vurderte hendelser. Enkelte tiltak bør vurderes
innlemmet i arbeidet med planforslaget, enten som planbestemmelser, krav eller hensynsoner.
Dette må avklares med kommunen. Øvrige tiltak bør følges opp i videre planlegging, avklares i
forbindelse med 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

Tilknyttet hendelse

Eksisterende hensynssone for flom i kommuneplanen
videreføres. Tiltak sikres i planarbeidet.

1. Flom i elv-/bekkevassdrag

Vurdere om nettanlegg med byggeforbudsbelter skal vises
som hensynssone i plankart/videreføre eksisterende
hensynssone.
Det må sikres at funksjonen til kritiske
nettanlegg/strømforsyning ivaretas.

12. Bortfall av strømforsyning

Tiltak som bør følges opp i videre planlegging:
Tiltak

Tilknyttet hendelse

Avbøtende tiltak som identifiseres i forbindelse med fagrapport
grunnforhold må følges opp i videre planer. Det må
gjennomføres tiltak for å sikre eksisterende jernbanefylling
(spunting) der denne ligger nært hensettingsområdet. Omfang
og eventuelle tiltak tilknyttet syredannende bergarter må
følges opp videre og beskrives i miljøoppfølgingsplan for
prosjektet (MOP).

3. Ustabile grunnforhold
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Tiltak som må følges opp i detaljprosjektering/reguleringsplan:
Tiltak

Tilknyttet hendelse

Der aktsomhetsområder for flom er i konflikt med planlagt
utbygging bør det gjennomføres en mer detaljert vurdering og
kartlegging av reell flomfare. Fremgangsmåten bør følge
metodikk beskrevet i NVE sine retningslinjer «Flaum- og
skredfare i arealplanar». Eventuelle avbøtende tiltak må
anbefales på bakgrunn av resultater fra dette. Gjøres normalt
ifm. reguleringsplanarbeid.

1. Flom i elv-/bekkevassdrag

Det må sikres at adkomstvei inn til planområdet ligger på
flomsikker høyde.

1. Flom i elv-/bekkevassdrag

Det bør detaljprosjekteres løsninger som sikrer at ikke
forurenset vann fra planområdet kan renne ut i Svartelva. Det
bør også vurderes aktuelle løsninger som sikrer at dette ikke
kan skje, også for anleggsfasen.

1. Flom i elv-/bekkevassdrag
2. Overvannsflom

Oppfølging av krav i TEK 17 der det etableres bygg/rom
beregnet for varig opphold.

4. Radon

Egne vurderinger av løsninger for trafikksikkerhet bør vurderes
i forbindelse med detaljplanlegging og reguleringsplan for valgt
alternativ. F.eks. skilting, belysning, restriksjoner på tidspunkt
(om konflikt med skoletransport) og tiltak for å begrense
støving.

5. Trafikkulykker

Tiltak for å forebygge og/eller redusere konsekvenser ved ev.
akutt forurensning må beskrives videre i miljøoppfølgingsplan
(MOP).

7. Akutt forurensning

Det bør gjennomføres en kartlegging av potensielle
grunnvannsbrønner som vil kunne bli berørt av forurensning
fra anleggsarbeider. Videre bør det vurderes behov for
eventuelle avbøtende tiltak.

7. Akutt forurensning

Det må gjøres en nærmere kartlegging av omfang/plassering
av tankanleggene utenfor planområdet, og om det er behov for
avbøtende tiltak ifm. anleggsgjennomføring (eks.
sikkerhetsavstand).

8. Brann- og eksplosjonsfare i
anleggsfase

Ettersom området skal tilrettelegges for ev. fremtidig etablering
av anlegg for påføring av glykol/bruk av glykol bør løsninger
for håndtering av overvann lages slik at man sikrer mot
avrenning av forurenset vann ut fra området.
Dersom anlegg for påføring/bruk av glykol skal etableres, bør
det gjennomføres en egen risikovurdering av dette mtp.
påvirkning på omgivelser.

9. Forurensning til grunn og
utslipp av farlig stoffer
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Tiltak

Tilknyttet hendelse

Det bør beskrives mer detaljerte løsninger for håndtering av
brann/brannsikkerhet på hensettingsområde i forbindelse med
detaljprosjektering av valgt løsning.
Det bør være mulighet for å stenge av strøm til
hensettingsområdet uten å påvirke øvrig togtrafikk/KL-anlegg.
Hensettingsområdet bør ha brannhydranter og tilstrekkelige
løsninger for slukkevann som. Bør avklares/dokumenteres i
detaljplaner.

10. Brann på
hensettingsområdet

Tiltak beskrevet i egen risikovurdering for planoverganger på
Rørosbanen bør følges opp i videre planarbeider. Følges opp
av Bane NOR gjennom egne RAMS- og farevurderinger.
Det må avklares tiltak for Vidausho planovergang (sanering av
planovergang eller ytterligere sikringstiltak – etablering av
bom/planskilt kryssing bru/kulvert).
Det bør vurderes muligheter for å gjennomføre tiltak mot
planovergang ved Hjellum i samarbeid med kommunen.
Utbyggingsplaner i området må avklares – utrede muligheter
for å lage planskilt kryssing på sikt. Kan følges opp i
forbindelse med reguleringsplaner.

11. Jernbaneulykker

Omlegging/arbeider nært linje må avklares med netteier i
detaljplanlegging/før anleggsstart.

12. Bortfall av strømforsyning

Det bør gjennomføres en egen sikringsrisikoanalyse i
forbindelse med detaljplanlegging for valgt alternativ for å
vurdere behov for tiltak utover vanlig grunnsikring. Eks.
klatrevern mot strømførende objekter, vakthold osv.

13. Tilsiktede handlinger

Tiltak som bør følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring:
Tiltak

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.

6. Skog- og lyngbrann
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KONKLUSJONER

ROS-analysen vurderer tre forskjellige utbyggingsalternativer (Nord A, Nord B og Røros B), men
det er ikke identifisert noen vesentlige forskjeller mellom de tre alternativene. Det er heller ikke
identifisert noen forhold som tilsier at de aktuelle planområdene ikke er egnet for planlagt
utbyggingsformål.
I ROS-analysen er følgende risikoforhold vurdert:
Naturfarer:

1. Flom i elv- og bekkevassdrag
2. Overvannsflom
3. Ustabile grunnforhold
4. Radon

Trafikk/samferdsel:
5. Trafikksikkerhet
Anleggsvirksomhet:
6. Skog- og lyngbrann
7. Akutt forurensning
8. Brann- og eksplosjonsfare i anleggsfase
Virksomhetsrisiko:
9. Forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer
10. Brann på hensettingsområde
11. Jernbaneulykker
Kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner:
12. Bortfall av strømforsyning
Tilsiktede handlinger:
13. Tilsiktede handlinger
Det er ingen av risikoforholdene som er vurdert som høy risiko, men følgende fem (5) forhold
vurderes å ha middels risiko: Trafikksikkerhet, forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer,
brann på hensettingsområdet, jernbaneulykker og tilsiktede handlinger.
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. Detaljerte og oppdaterte vurderinger av alle hendelsene bør gjennomføres i
forbindelse med en eventuell reguleringsplan for området og utarbeidelse av teknisk detaljplan.
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VEDLEGG – SJEKKLISTE ROS
Sjekklisten er hentet fra eksempelliste over aktuelle risikoforhold og farer som bør inngå i en ROSanalyse i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging. 2017».

Hendelsestype

Kategori

Naturhendelser

Ekstremvær

Eksempel på uønsket hendelse
Storm og orkan
Lyn- og tordenvær
Flom i sjø og vassdrag

Flom
Urban flom/overvannshåndtering
Stormflo
Havnivåstigning
Utglidning/
kvikkleire

Skred
Steinsprang
Jordskred
Snøskred
Sekundær-virkninger av skred (flodbølge)
Skog- og
lyngbrann
Radon
Andre
uønskede
hendelser

Transport

Næringsvirksomhet/
Industri
Brann

Aktuelt?
Nord
A

Nord
B

Røros
B

Ikke vurdert noen
aktuelle tema.

Alle alternativer
omfatter
aktsomhetsområde
for flom. Vurderes i
analysen.
Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Grunnforhold skal
være ok mtp.
utbygging. Det er
ikke oppgitt noen
spesielle utfordringer
fra
geotekniske/geologi
ske fag i KDPprosessen.
Ikke aktuelt.

Skog- og lyngbrann

Vurderes i analysen.

Helseskadelig eksponering for radon
Veg
Jernbane
Luft
Sjø
Utslipp av farlige stoffer

Vurderes i analysen.
Vurderes i analysen.
Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Vurderes i analysen

Akutt forurensning
Brann/eksplosjon i industri (Tankanlegg,
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri etc.)
Brann/eksplosjon i industri

Vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
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Eksempel på uønsket hendelse
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)
Brann i bygninger og anlegg

Eksplosjon

Eksplosjon i industrivirksomhet
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager
Dambrudd
Distribusjon av forurenset drikkevann
Bortfall av energiforsyning

Svikt i
kritiske
samfunnsfu Bortfall av telekom/IKT
nksjoner/infr
astruktur
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer eller
varer
Svikt i nød- og redningstjenesten
Villede
handlinger

Annet

Terrorisme
Sabotasje
Annet
N/A

Aktuelt?
Nord
A

Nord
B

Røros
B

Brann på
hensettingsområdet
vurderes i analysen.
Brann- og
eksplosjonsfare
vurderes i analysen.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Kryssende
regionalnett for alle
alternativer. Bortfall
av strømforsyning
vurderes i analysen.
Ikke vurdert noen
aktuelle tema.
Ikke vurdert noen
aktuelle tema.
Ikke vurdert noen
aktuelle tema.
Ikke vurdert noen
aktuelle tema.
Vurderes overordnet
under ett i analysen.

