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INNLEDNING

1.1

Bakgrunn og formål

RambøllSweco bistår Bane NOR med utarbeidelse av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
gjennom Stange kommune på strekningen Sørli – Åkersvika. I forbindelse med planforslaget er det
utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til krav i plan- og
bygningslovens (PBL) § 4-3.
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 resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROSanalysen.

1.2

Omfang og avgrensninger

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

-

Risikoanalysen er overordnet og kvalitativ.
Risikovurderingen gjennomføres i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger (1) og
Direktoratet for samfunnssikkerhet sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging» (2).
ROS-analysen omfatter planlagt utbygging og planområde slik det er beskrevet i kapittel 3.
ROS-analysen vurderer risiko både for drifts- og anleggsfasen.
Analysen omfatter ikke uavhengige, sammenfallende hendelser.
Analysen vurderer konsekvenser i henhold til følgende risikostyringsmål:
o Personskade (helseskader og dødsfall)
o Miljøskade (skader på miljø; forurensning)
o Skade på eiendom, forsyning med mer (Eiendomsskade, Svikt i
samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og mulig evakuering)
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Terminologi

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse
RAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety. På norsk:
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Et
uttrykk hentet fra RAMS-standarden EN50126
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
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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

I eget analysemøte er det 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.
Ubetydelig Mindre alvorlig
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig
Figur 1: Eksempel på risikomatrise.

Alvorlig

Svært alvorlig
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere
beskrevet i tabell 1 og tabell 2.

Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling.
Kategori
1

Lite
sannsynlig

2

Mindre
sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Svært
sannsynlig

Beskrivelse
- det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år
-

kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

-

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

-

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede

Tabell 2: Konsekvenskategorier.
Kategori

Personskade

Miljøskade

Skade på
eiendom,
forsyning med
mer.

1

Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2

Mindre
alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan
føre til skade
dersom ikke
reservesystem
finnes

3

Alvorlig

Behandlingskrevende Midlertidig/behandlingskrevende System settes ut
skader
skade
av drift over
lengre tid; alvorlig
skade på
eiendom

4

Svært
alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén, mange
skadd

Langvarig miljøskade

System settes
varig ut av drift;
Uopprettelig
skade på eiendom

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes utfra tre risikostyringsmål:
• Personskade (helseskader og dødsfall)
• Miljøskade (skader på miljø; forurensning)
• Skade på eiendom, forsyning med mer (Eiendomsskade, Svikt i samfunnsfunksjoner,
fremkommelighet og mulig evakuering)
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Organisering

Den 10.01.2019 ble det gjennomført et eget analysemøte i Stange kommune, med deltakere fra
RambøllSweco sin prosjektorganisasjon, Bane NOR, Stange kommune og Hedmarken
Brannvesen. Hensikten med analysemøtet var å kartlegge alle aktuelle risikoforhold, og identifisere
aktuelle risikoreduserende tiltak som bør følges opp videre i prosjektet. En oversikt over deltakere
på analysemøtet er vist i tabell 3.
Tabell 3: Oversikt over deltakere på analysemøte 10.1.2019.
Navn
Sverre Setvik
Nanette Hvistendahl
Niklas Marcussen
Knut Hushagen
Ingeborg Storbæk
Lina F. Orre
Torgeir Dybvik
Per Harry Stensli
Per Thomas Ørjavik
Per Arne Skartlien
Aslak Flore
Line B. Grønlie
Kjell Huseby
Alexander Ekren

Rolle
Planleggingsleder
Planlegger
Prosjekteringsleder
Virksomhetsleder
Arealplanlegger
Arealplanlegger
Branningeniør
Leder, beredskap
Disiplinleder, Jernbaneteknikk
Disiplinleder, Offentlig plan og prosess
Disiplinleder, Underbygning
Fagansvarlig, Reguleringsplan
Fagsjef, Miljø/miljøledelse
Fagansvarlig, ROS

Virksomhet
Bane NOR
Bane NOR
Bane NOR
Stange kommune
Stange kommune
Stange kommune
Hedmarken brannvesen
Hedmarken brannvesen
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
RambøllSweco
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BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT

RambøllSweco bistår Bane NOR med utarbeidelse av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
gjennom Stange kommune på strekningen Sørli – Åkersvika. Prosjektet er en del av InterCitysatsningen til Bane NOR, og bygger på kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli – Brumunddal
(Intercity Dovrebanen). Kommuneplanen har fastsatt korridor for det nye dobbeltsporet gjennom
Stange kommune.
Reguleringsplanen vil fastsette endelig løsning for tiltaket og gi grunnlag for grunnerverv. Videre vil
reguleringsplanen avklare nødvendige forhold som atkomster og vegløsninger, over- og
underganger, konstruksjoner m.m. Reguleringsplanen skal fastsette nødvendige krav til utforming
og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både
anleggsfasen og en fremtidig permanent løsning. Areal for midlertidig anleggsbelte inngår også i
reguleringsplanen.

3.1

Dagens situasjon

Planområdet strekker seg gjennom den nordlige delen av Stange kommune fra Sørli
tømmerterminal i syd via Stangebyen med jernbanestasjon til Åkersvika, ved grensen til Hamar
kommune i nord. Planområdet går gjennom bebygde arealer, jordbruksarealer, skogsområder,
kryssende veier, bekker og teknisk infrastruktur. Ved grensen til Hamar kommune i nord ligger
Åkersvika naturreservat som har status som Ramsar-område. Stange kommune er blant de største
jordbrukskommunene i landet, og den største jordbrukskommunen i Hedmark. Kommunesenteret
ligger i Stangebyen, der også jernbanestasjonen ligger.

Figur 2: Oversiktsbilde dagens situasjon, Grønn linje viser ny trase.
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Planlagte tiltak

Parsellen Sørli-Åkersvika er 14 km lang og omfatter følgende hovedelementer fra sør til nord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 850 m dagsone fra Sørli til Østby
Ca. 65 m miljøkulvert landbruks- og viltovergang ved Østby
Ca. 1380 m dagsone fra Østby til Stange
Ca. 3600 m dagsone igjennom Stange, inkludert ny stasjon
Ca. 4490 m dagsone fra Stange til Jemli/Gaustad
Ca. 40 m kulvert (flerbrukskryssing) ved Jemli
Ca. 1875 m dagsone fra Jemli til boligområdet ved Emil Nordbys veg/Skolevegen
Ca. 160 miljøkulvert ved Emil Nordbys veg (målt bunn kulvert)
Ca. 510 m dagsone fra miljøkulvert til Steinerskolen
Ca. 150 m miljøkulvert ved Steinerskolen (målt bunn kulvert)
Ca. 300 m dobbeltspor dagsone fra miljøkulvert Steinerskolen til Åkersvika
Ca. 500 m enkeltspor dagsone i Åkersvika
I tillegg er det planlagt ca. 530 m midlertidig enkeltspor i forbindelse med anleggsperioden
ved Stange og Åkersvika

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING

4.1

Fareidentifisering

Det er gjort en innledende kartlegging av aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold med utgangspunkt i
ROS-analysen som ble utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredning for kommunedelplan
Intercity Sørli – Brumunddal, samt sjekkliste for ROS-analyser i arealplanlegging fra Stange
kommune. Sjekklisten er vist i vedlegg 1. Det skilles mellom hendelser som vurderes som spesielle
for anleggsfasen, og hendelser ifm. driftsfase. Merk at enkelte hendelser som omfatter driftsfase
også vil kunne forekomme i anleggsfasen.
Følgende hendelser vurderes som aktuelle i ROS-analysen.
Anleggsfase:
1. Løsmasseskred
2. Steinsprang
3. Endring av grunnvannstand
4. Spredning av svartelistede arter eller plantesykdommer
5. Akutt forurensning
6. Spredning av-/avrenning fra alunskiferholdige masser
7. Skader på høyspentledninger i anleggsfase
8. Trafikkulykker i anleggsfase
9. Brudd på VA-infrastruktur
10. Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon
Driftsfase (noen også anleggsfase):
11. Flom i Brenneribekken
12. Overvannsflom
13. Skog- og lyngbrann
14. Brann/eksplosjonsfare for nærliggende industri
15. Ulykker med godstransport
16. Trafikkulykker i driftsfase
17. Jernbaneulykker
18. Personopphold i spor
19. Manglende fremkommelighet og tilgjengelighet for nødetater
20. Tilsiktede handlinger mot knutepunkt
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Løsmasseskred

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Løsmasseskred fra skjæringer imot Åkersvika i anleggsfase.
Årsaker:
Ekstrem nedbør etter langvarig tørke med påfølgende grunnbrudd fører stein og masser ut i spor eller mot
Åkersvika. Skred vil kunne medføre avsporing hvis drift på bane (vurderes som svært lite sannsynlig).
Eksisterende barrierer:
Overvåking av stabilitet på skjæringer/fyllinger i anleggsfasen. Skjæringer forutsettes sikret i driftsfase.
Sårbarhetsvurdering
Avskjærende overvannssystemer (Overvannsledning 600mm ved Gyrud) som kan skades. Utslipp/skred i
Åkersvika vil kunne medføre skader på sårbart naturområde. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring

Lite sannsynlig

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ingen spesielle utfordringer tilknyttet skredterreng, skredhendelser vil i hovedsak være aktuelt i
forbindelse med menneskeskapte skjæringer.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X
X

Midlertidig/behandlingskrevende skade
Systembrudd kan føre til skade dersom ikke
reservesystem finnes

Samlet begrunnelse for konsekvens
Løsmasseskred vil medføre risiko for miljøskader dersom masser eller forurenset vann renner mot Åkersvika.
Skader på avskjærende overvannssystemer vil medføre systembrudd.
Usikkerhet
Begrunnelse
Lav

Overvåking av stabilitet på skjæringer/fyllinger i anleggsfasen.
Skjæringer forutsettes sikret i driftsfase.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Det må sikres overvåking av stabilitet
på skjæringer i anleggsfasen. Ev.
tiltak anbefales av geolog.

Må følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring.
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Steinsprang

NR.

2

Uønsket hendelse

Steinsprang

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Steinsprang eller steinras fra sprengningsarbeidet eller lignende medfører skader på nærliggende boliger
Årsaker:
Sprengningsarbeider
Eksisterende barrierer:
Krav og retningslinjer for sprengningsarbeider
Sårbarhetsvurdering
Særlig aktuelt ved for området ved Km 111,630 – 111,900 syd for Stange der det vil sprenges nært boliger.
Også aktuelt andre steder, men mindre sannsynlig. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet

1

Mindre sannsynlig

2

3

4

X

Forklaring
Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Krav og retningslinjer for sprengningsarbeider. Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype
Personskade

1

2

3

4

Forklaring

X

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Risiko for personskader gjelder først og fremst anleggsarbeidere (ivaretas gjennom SHA-plan). Rystelser eller
steinsprut vil kunne medføre skader på eiendom.
Usikkerhet
Begrunnelse
Middels
Usikkerhet tilknyttet omfang av sprengningsarbeider.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Sikre informasjon til nærliggende
bebyggelse før gjennomføring av
anleggsarbeider. Vurdere behov for
SMS-varsling før
sprengningsarbeider.

Informasjon i forbindelse med anleggsvirksomhet – nabovarsling (Bane
NOR)

Før anleggsstart bør det
gjennomføres
tilstandskontroll/vurderes
bygningsovervåking av ev. utsatte
boliger.

Følges opp i forbindelse med planlegging av anleggsgjennomføring.
Kan inngå som krav i form av forutsetning før oppstart
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Endring av grunnvannstand
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Uønsket hendelse

Endring av grunnvannstand

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Endring av grunnvannstand som følge av anleggsarbeider som medfører setningsskader på bygg eller flom i
skjæringer
Årsaker:
Anleggsarbeider – gravearbeider. Det er høy grunnvannstand ved Sandvika (Emil Nordbysvei – Skoleveien) der det
vil være behov for en del gravearbeider. Også aktuelt andre steder. Endring av grunnvannstand pga. tiltak i
Brenneribekken.
Eksisterende barrierer:
Kartlegging av grunnvannstand og anleggstekniske tiltak
Sårbarhetsvurdering
Flere områder der det skal etableres dype skjæringer (nord for Stangebyen). Gravearbeid, terrenginngrep o.l. vil
kunne medføre endringer i grunnvannstand. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet

1

2

3

4

X

Forklaring
Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år,

Lite sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

Utarbeidet egen fagrapport for hydrogeologi (3) som ser på hele strekningen Sørli-Brumunddal i sammenheng. For
strekningen Sørli – Åkersvika er det gjort følgende oppsummering av ulike problemstillinger til hydrogeologiske
forhold:
Det finnes hovedsakelig tre problemstillinger i strekningen mellom Sørli og Åkersvika som er knyttet til de stedlige
hydrogeologiske forholdene:
Grunnvannsinnsig i skjæringene
Uttørking av myr i, eller nær skjæringene
Endring av grunnvannstand pga. tiltak i Brenneribekken
Morenen i området danner ikke en sammenhengende grunnvannsforekomst og dermed er det ikke forventet at store
mengder grunnvann skal dreneres i skjæringene.
Løsmassene og myrene langs traséen kan tørkes ut noe. Konsekvensene betraktes som moderate til lave, men
uten flere undersøkelser kan man ikke utelukke at influensområdet på enkelte steder blir noe større.
Endring av grunnvannstanden vil påvirke grunnvannsbrønner som er nærmere enn 100 m fra traséen. Alle brønner i
nærhet av traséen er energibrønner i fjell og sannsynligheten for betydelig redusert energikapasitet er liten.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

X

Langvarig miljøskade

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom
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Samlet begrunnelse for konsekvens
Endring av grunnvannstand vil kunne medføre risiko for lokal, mindre flom i anleggsgrop, spor o.l.
Risiko for setningsskader på eksisterende bebyggelse ved Sandvika. Risiko for skader/drenering av
landbruksområder med redusert kvalitet på jordsmonn/avlingstap eller utslipp til miljø.
Usikkerhet

Begrunnelse

Middels

Gjennomført kartlegging av grunnvannstand.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Risiko for togfremføring bør følges opp av
egne RAMS-vurderinger.

Oppfølging RAMS (Bane NOR)

Vurdere om det før anleggsstart skal
stilles krav til tilstandskontroll/vurderes
bygningsovervåking av ev. utsatte
boliger.

Følges opp i forbindelse med planlegging av anleggsgjennomføring.
Kan inngå som krav i form av forutsetning før oppstart
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Uønsket hendelse

Spredning av svartelistede arter eller
plantesykdommer

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Spredning av svartelistede arter eller plantesykdommer.
Årsaker:
Masser fra område hvor det er registrerte plantesykdommer spres via transport og deponering av masser i
anleggsvirksomhet.
Eksisterende barrierer:
Gjennomført kartlegginger og laget planer for håndtering/bruk av masser for å unngå spredning.
Sårbarhetsvurdering
Ved gjennomført gårdsregistrering er det registrert forekomster av plantesykdommer (floghavre/hønsehirse).
Anleggsvirksomhet med transport langs veier og jernbanevirksomhet medfører risiko for spredning av
svartelistede arter. Stange kommune er blant landets viktigste jordbrukskommuner, og jordbruk er en sentral
næringsvirksomhet i kommunen. Dersom spredning først forekommer vil det være svært utfordrende å stanse.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Mindre sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

X

Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Det er gjennomført miljørisikovurdering som beskriver hendelsen som sannsynlig og som foreslår tiltak for
oppfølging. Utarbeidet egen miljøoppfølgingsplan, samt at det stilles krav til forskriftsmessig håndtering av
masser i massehåndteringsplan. Gitt at forutsatte tiltak følges vurderes hendelsen som mindre sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade
Miljøskade

X

Behandlingskrevende skader

Skade på eiendom, forsyning m.m.
Samlet begrunnelse for konsekvens
Konsekvenser vurderes som alvorlig – behandlingskrevende skader. Spredning av svartlistede arter vil kunne
medføre risiko for at sårbare arter utkonkurreres eller skader på avlinger som følge av sykdommer.
Usikkerhet

Begrunnelse

Middels

Spredning vil kunne være utfordrende å stanse også i dagens
situasjon (følger jernbane). Rett håndtering av masser vil begrense
risiko.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak
Stille krav til entreprenør om
rengjøring av utstyr for å hindre
spredning.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Følges opp gjennom å stille krav til anleggsgjennomføring
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Akutt forurensning
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Uønsket hendelse

Akutt forurensning

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Akutt forurensning av dyrket mark eller forurensning av vassdragsområder (Brenneribekken, Åkersvika, Vålertjern)
Årsaker:
Anleggsvirksomhet med utslipp av forurensende stoffer/kjemikalier. Forurenset overvann eller sigevann renner ut i
Åkersvika, Brenneribekker eller sigevann til Vålertjern. Utslipp fra jernbane (ulykker med godstransport o.l.).
Eksisterende barrierer:
Utarbeidet egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for reguleringsplanen som også beskriver plan for oppfølging (4).
Sårbarhetsvurdering
Akutt forurensning mot dyrket mark vil kunne få omfattende konsekvenser for matproduksjon i Stange. Dyrket mark og
grøfting kan bidra til at forurensning forsvinner raskere fra overflaten og blir langvarig.
Skjæringer ved Bekkelaget vil skråne nedover slik at overvann som samles i skjæringer dreneres mot Åkersvika.
Åkersvika er et sårbart område for akutt forurensning (Ramsar-område). Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet

1

Mindre Sannsynlig

2

3

4

X

Forklaring
Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det forutsettes at tiltak beskrevet i miljøoppfølgingsplanen følges opp i anleggsarbeidet – disse tiltakene vil redusere
sannsynligheten for kartlagte uønskede hendelser. Sannsynligheten for større hendelser som medfører langvarig
miljøskade vurderes som mindre sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

X

Langvarig miljøskade

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.
Samlet begrunnelse for konsekvens:
Planområdet gjennom Stange omfatter viktige jordbruksområder som kan være sårbare for forurensning. Åkersvika
viktig og sårbart naturområde.
Usikkerhet
Begrunnelse
Lav

Sårbare områder godt kjent. Gjennomført egen
miljørisikovurdering. Utarbeidet miljøoppfølgingsplaner for drifts- og
anleggsfasen (MOP). Følges opp videre gjennom MOP for
anleggsfasen og tilhørende planer for håndtering av masser og
marksikring.
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Miljøoppfølgingsplaner er levende dokumenter
som må følges opp gjennom krav og
miljøspesifikasjoner i anleggsfasen. Det må
sikres at foreslåtte tiltak i denne videreføres og
følges opp i forbindelse med anleggsarbeider.
Entreprenører bør supplere plan med
miljørisikovurderinger av egne aktiviteter og
utstyr, og utarbeide beredskapsplaner for dette.

Oppfølging av miljøoppfølgingsplaner i anleggsgjennomføring.
Krav til massehåndtering, deponi, vern/restaurering av naturtyper,
landskapstilpasning forankres gjennom egne planbestemmelser.

Det må sikres tilgang til
oppsamlingsbasseng/etableres muligheter for å
gjennomføre skadebegrensende tiltak ved
Åkersvika for brannvesen (IUA).

Følges opp gjennom planer for anleggsgjennomføring.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika

4.2.6

Side:

21 av 55

Dok.nr:

UEH-55-Q-25028

Rev.:

03A

Dato

03.09.2019

Spredning av-/avrenning fra alunskiferholdige masser
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Uønsket hendelse

Spredning av-/avrenning fra alunskiferholdige
masser

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Planområdet omfatter forekomster av potensielt syredannende bergarter (alunskifer/svartskifer). Utgraving av
disse kan medføre risiko for flere typer uønskede hendelser.
Årsaker:
Feil eller usikkerhet ved kartlegging av forekomster. Brudd på rutiner og lovverk for håndtering, bruk og
deponering av masser.
Eksisterende barrierer:
Kartlegging, grunnundersøkelser og flere utredninger er gjennomført. Plan for ytterligere kartlegging.
Eksisterer strenge krav til håndtering, bruk og deponering av masser. Utarbeidet tiltaksplan for håndtering av
forurenset grunn (5).
Sårbarhetsvurdering
Planområdet omfatter forekomster av potensielt syredannende bergarter (alunskifer/svartskifer). Kjent
problematikk, men kan være utfordrende å håndtere. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring

Lite sannsynlig

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Begrunnelse for sannsynlighet:
Gjennomført kartlegginger og prøvetaking og planlegges flere runder. Utarbeidet egen tiltaksplan for håndtering.
Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

X

Langvarig miljøskade

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

Alvorlig skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens:
Utgraving av syredannende bergarter kan medføre risiko for sur avrenning. Dersom bergartene ikke behandles
med aktsomhet er det ytterligere også risiko for: Forvitring/etsning av betong og stål, svelling/trykk mot
konstruksjoner og fundamenter (setningsskader), dannelse av radongass, stråling og risiko for selvantenning
ved deponi.
Usikkerhet

Begrunnelse

Lav

Dette er kjent problematikk i området, og det er gjennomført
omfattende kartlegging. Etableres planer for håndtering av masser.
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Syredannende skifer
deponeringspliktig. Må
sikres/kontrolleres at dette følges opp
i anleggsgjennomføring.

Følges opp i anleggsgjennomføring.

Der hvor konstruksjoner oppføres i
syredannende skifer må det vurderes
om det bør benyttes sulfatresistent
betong eller andre tiltak.

Følges opp i anleggsgjennomføring.
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Skader på høyspentledninger i anleggsfase
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Uønsket hendelse

Skader på høyspentledninger i anleggsfase

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Skader på høyspentledninger i anleggsfase som medfører strømbortfall
Årsaker:
Anleggsarbeider nært kabler i grunn eller luftstrekk (Overgraving, kontakt, rystelser fra sprengning).
Eksisterende barrierer:
Krav og retningslinjer for sprengningsarbeider. Omlegging planlegges i samråd med Stange Energi. Risiko for
anleggsarbeidere forutsettes fulgt opp gjennom egne SHA-planer.
Sårbarhetsvurdering
Planområdet krysser høyspentinstallasjoner, samt at det stedvis går parallelt. i området som jernbanen vil krysse.
Overgraving eller rystelser vil kunne medføre strømbortfall for mindre områder. Hendelser vil også kunne medføre
risiko for alvorlige personskader (anleggsarbeidere) – bør følges opp gjennom tiltak identifisert ifm. SHA-plan. Økt
risikonivå for anleggsfasen. Kryssende høyspent vises som hensynssone H370_ i plankart. Innenfor denne sonen
skal alle tiltak – også ikke søknadspliktige godkjennes av linjeeier.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Mindre sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

X

Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Hendelsen vurderes som noe som kan skje, men mindre sannsynlig. Forutsettes at krav og tiltak følges opp.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype
Personskade

1

2

3

4

Forklaring

(X)

Alvorlige personskader gjelder anleggsarbeidere

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

Samlet begrunnelse for konsekvens
Overgraving vil kunne medføre strømbortfall for mindre områder.
Usikkerhet
Begrunnelse
Høy
Usikkerhet tilknyttet reell lokasjon av kabler. Kan avvike fra kart.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Omlegging av strømkabler bør gjøres
i samråd med netteier (Stange
Energi). Inkluderes i planlegging,
sikkerhetsvakt.

Planer for anleggsgjennomføring og SHA-plan
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Trafikkulykker i anleggsfase
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Uønsket hendelse

Trafikkulykker i anleggsfase

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Trafikkulykker i anleggsfase som involverer anleggskjøretøy, gods- eller persontransport eller myke trafikanter.
Årsaker:
Økt andel anleggskjøretøy/tungtransport på lokalt veinett. Midlertidig trafikkomlegging som skaper nytt
trafikkbilde/kjøremønster.
Eksisterende barrierer:
Forutsettes at det utarbeides faseplaner for trafikk ifm. anleggsarbeider. Arbeider i/nært vei må følge SVV
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg( (6)). Gjennomføres normalt egne tiltak for anleggsområder f.eks. redusert
fartsgrense o.l. I henhold til Håndbok N400 ( (7)) skal området under reis/stillas være stengt for allmenn ferdsel i
forbindelse med utstøping av betong for utvidelse av eksisterende kulvert ved fv.222 Storgata og fv.24
Romedalsveien.
Sårbarhetsvurdering
Det vil være behov for midlertidig veiomlegging i Stangebyen og ved Sandvika (Sandvikavegen - Skoleveien).
Midlertidig veiomlegging og anleggsgjennomføring medføre økt risiko for trafikkulykker som følge av nye
trafikksituasjoner, økt anleggstrafikk og store kjøretøy.
Både i Stangebyen og ved Sandvika – Bekkelaget finnes flere barnehager, skoler og idrettsanlegg som benyttes
av barn og unge. Barn og unge er ekstra sårbare myke trafikanter. Ved Emil Norbyesvei skal det etableres ny
miljøkulvert, og det vil bli en del anleggstrafikk forbi Ottestad ungdomsskole/Arstad barneskole. Under bygging
av vei vil det være behov for midlertidig stenging av vei.
Mange personer er avhengig av å kunne krysse jernbanen for å komme seg mellom øst/vest i kommunen.
Uønskede hendelser vil kunne medføre risiko for alvorlige personskader og redusert fremkommelighet.
Trafikkuhell ifm. kulvert ved fv.222 Storgata og fv.24 Romedalsveien vil gi økt responstid for nødetater til andre
steder i kommunen.
Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet
Sannsynlig

1

2

3

4

X

Forklaring
Kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Trafikkulykker vurderes som periodisk hendelse. Økt risiko i forbindelse med anleggstrafikk.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

Personskade

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

3

4

Forklaring

X

Personskade som medfører død eller varig
mén, mange skadd
-

X

Systembrudd kan føre til skade dersom ikke
reservesystem finnes
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Samlet begrunnelse for konsekvens
Uønskede hendelser vil kunne medføre risiko for alvorlige personskader og redusert fremkommelighet.
Usikkerhet
Begrunnelse
Middels

Usikkerhet tilknyttet konsekvenser ved hendelse. Vil være
situasjonsavhengig.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Avklare behov for å opprettholde
veiforbindelser og adkomstmuligheter
til Karl Johan

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Vurdere muligheter for informasjon til
omgivelser f.eks. SMS-varsling
(Køvarsling) ved omfattende
anleggsarbeider slik at brukere kan
benytte alternative transportmetoder.

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Midlertidig veistenging ved bygging av
ny miljøkulvert ved Emil Nordbyesvei
må sees i sammenheng med øvrig
lokalveinett (Gubberudveien). Det bør
unngås samtidige anleggsarbeider.

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Vurdere tiltak ifm. opprettelse av
ekstra skysstilbud for berørte
skolekretser/områder ved
anleggsarbeider i/nært viktige
skoleveier.

Vurderes/Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.
Bane NOR bør stille krav til entreprenør at kommunen v. lokale
skolekretser inkluderes til dialog ang. behov.

Påse at anleggstransport/større
massetransport benytter følgebil

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden
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Brudd på VA-infrastruktur

NR.

9

Uønsket hendelse

Brudd på VA-infrastruktur

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Brudd /skader på infrastruktur knyttet til vann- og avløp
Årsaker:
Skader på infrastruktur knyttet til vann- og avløp ved anleggsarbeider. F.eks. overgraving av ledninger o.l.
Eksisterende barrierer:
Overgraving av trykksatte ledninger tema for egen SHA-plan mtp. sikkerhet for anleggsarbeider.
Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen.
Sårbarhetsvurdering
Vann- og avløp betegnes som del av kritisk infrastruktur. Ny jernbane vil krysse VA-infrastruktur i bakken. Ved
Sandvika går VA-ledning (800mm) i grunnen mellom boligfelt på Bekkelaget og HIAS sitt avløpsrenseanlegg.
Stange pumpestasjon P18 ved Sørli ligger nært jernbane. Det må sikres at pumpestasjonen ivaretas i
anleggsfasen. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet

1

Mindre sannsynlig

2

3

4

X

Forklaring
Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Infrastruktur skal være kartlagt, men må følges opp i forbindelse med anleggsarbeider. Hendelsen vurderes
som mindre sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

Personskade

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

4

Forklaring

-

Kun aktuelt for anleggsarbeider. Bør følges opp
ifm. SHA-planer
Ikke varig skade

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Skader på ledning vil medføre at over 100 husstander vil være uten vann- og avløpsforsyning. Utslipp vil også
kunne medføre risiko for miljøforurensning.
Usikkerhet

Begrunnelse

Middels

Oversikt over viktig infrastruktur, men kan ligge utenfor
påviste/opplyste plasseringer.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Overgraving av ledninger/skader på
pumpestasjon bør følges opp i
forbindelse med
anleggsgjennomføring og SHA-plan.

Planer for anleggsgjennomføring og SHA-plan

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon

NR.

10

Uønsket hendelse

Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon som følge av anleggsvirksomhet
Årsaker:
Sprengningsarbeider eller støyende arbeider påvirker gårds- og næringsmiddelproduksjon negativt.
Eksisterende barrierer:
Krav og retningslinjer for sprengningsarbeider.
Sårbarhetsvurdering
Flere steder er det gårds- og næringsmiddelproduksjon. Bl.a. kylling- og griseproduksjon. Rystelser fra
sprengningsarbeider eller generelt støyende anleggsvirksomhet kan påvirke produksjonen negativt ved at dyr
skremmes, klumper seg og tramper hverandre i hjel. Økt risikonivå for anleggsfasen.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring

Lite sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Gjennomført gårdsregistreringer og informasjon om arbeider. Forutsettes at entreprenør følger gjeldende krav til
sprengning. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

Alvorlig skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Konsekvenser vurderes som alvorlig – skader på produksjonsdyr eller forstyrrelser for produksjon.
Usikkerhet
Begrunnelse
Middels

Detaljerte planer for anleggsgjennomføring ikke klarlagt, usikkerhet
tilknyttet omfang av sprengning og nærhet til lokasjoner.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Vurdere periodevis stenging- eller
relokalisering av fjærekreproduksjon
dersom behov.

Må følges opp i anleggsgjennomføring.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika

4.3

Risikoanalyse – driftsfase
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Flom i Brenneribekken
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Flom i Brenneribekken

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Flom i Brenneribekken
Årsaker:
Brenneribekken skal legges om og delvis senkes ved jernbanekryssinger.
Eksisterende barrierer:
Jernbane og bekkeomlegging dimensjoneres for 200-års flomnivå med 20% klimapåslag.
Sårbarhetsvurdering
Risikonivået vurderes som redusert som følge av planlagt omlegging. Vil kunne være aktuelt i forbindelse med
anleggsarbeid – med forstyrrelser som konsekvens.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Lite sannsynlig

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Begrunnelse for sannsynlighet:
Bekken legges om/tilpasses og er planlagt dimensjonert for 200-år flomnivå med 20% klimapåslag.
Sannsynligheten vurderes som liten.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Flom i bekken over 200-års flomnivå vil kunne medføre risiko for midlertidig driftsstans/eiendomsskader.
Usikkerhet

Begrunnelse

Middels
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Anleggsarbeider i perioder med høye
vannføringer i bekken bør unngås.

Fremdriftsplan for anleggsarbeider

Det bør etableres hensynssone for
flom for omlagt bekk for å sikre ev.
fremtidige utbyggingsplaner mot
flomrisiko.

Hensynssone 200-års flom inkl. klimapåslag (H320_) for omlagt bekk
(Brenneribekken) forankres i plankart med bestemmelser.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Overvannsflom

NR.
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Uønsket hendelse

Overvannsflom i Stangebyen

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Ekstrem nedbør/styrtregn medfører overvannsflom i kulvert under jernbane ved krysset fv.222 Storgata og fv.24
Romedalsveien. Ny kulvert syd i Stangebyen vil også kunne være utsatt for overvannsflom og styrtregn.
Årsaker:
Ekstrem nedbør og styrtregn.
Eksisterende barrierer:
Nye kulverter/underganger forutsettes prosjektert med hensyn til klimatilpasning.
Sårbarhetsvurdering
I dagens kulvert ligger vei lavt og perioder med styrtregn gir reduserte fremkommelighetsmuligheter. Storgata er
eneste adkomstvei til Stangebyen fra E6/Østsiden. Redusert fremkommelighet vil også påvirke nødetater.
Gang- og sykkelvei i dagens kulvert ligger noe høyere, og berøres mindre. Nye kulverter vil kunne ha samme
problemstilling.
Sannsynlighet

1

2

Sannsynlig

3

4

X

Forklaring
Kan skje av og til; periodisk hendelse

Begrunnelse for sannsynlighet:
Hendelsen inntreffer periodevis ved svært store nedbørsmengder i dagens situasjon. Det forventes økt omfang
av nedbørsperioder med høy intensitet i fremtiden (villere/våtere vær).
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade

-

Miljøskade

-

Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes ut av drift over lengre tid.

Samlet begrunnelse for konsekvens
Dagens kulvert tilpasses for dobbeltspor – men risikonivået endres ikke på grunnlag av dette. Overvannsflom vil
fortsatt medføre redusert fremkommelighet. Utbygging av nye kulvert syd for Stange stasjon vil gi bedre
situasjon for nødetater (flere veier inn/ut av Stangebyen). Ny undergangskulvert for reisende vil kunne påvirkes
gjennom reduserte tilkomstmuligheter. Aktuell følgehendelse vil kunne være økt opphold/kryssing av spor hvis
dette er mulig.
Usikkerhet
Begrunnelse
Lav

Kjent problemstilling i dagens situasjon. Økt nedbørintensitet forventes
i fremtiden.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak
Vurdere spesielt systemutforming for
ny undergang stasjon (rampe/kulvert).

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Skog- og lyngbrann
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Uønsket hendelse

Skog- og lyngbrann

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Aktuelt ifm. anleggsfase og driftsfase. Gnister o.l. fra jernbane eller anleggsvirksomhet medfører skogbrann.
Skogsområder syd for Stangebyen (Stange øst – Sørli tømmerterminal).
Årsaker:
Gnist o.l. fra jernbane eller branntilløp fra anleggsvirksomhet. Hendelsen kan også inntreffe som følge av andre
årsaker en jernbane, men medfører konsekvenser for togfremføring.
Eksisterende barrierer:
Ingen spesielle. Brannvesen kan pålegge stans i arbeid ved høy skogbrannfare.
Sårbarhetsvurdering
Oppgitt at adkomstmuligheter for brannvesen til aktuelle områder er greie. Gjelder i hovedsak mindre
skogsområde. Hendelsen vil medføre konsekvenser gjennom stans i togfremføring og forsinkelser. I ny
situasjon vil man ha større sporbredde og slik vurderes også risiko som redusert sammenlignet med dagens
situasjon. Noe økt risiko i anleggsfase dersom arbeider skjer i perioder med langvarig tørke (økt skogbrannfare).
Grunnlendt mark som raskt tørker. Stangebyen retning nord er mindre sårbart. Økt risikonivå for anleggsfasen,
redusert for drift.
Sannsynlighet

1

2

Sannsynlig

3

4

X

Forklaring
Kan skje av og til; periodisk hendelse

Begrunnelse for sannsynlighet:
Branntilløp langs jernbane inntreffer årlig (nasjonalt). Flere hendelser fra Stangebyen retning syd som har
forekommet tidligere (mindre tilfeller).
Sårbarhetsvurdering
Dobbeltspor vil gi større avstand fra jernbanespor til terreng og det vurderes at risikonivået vil bli redusert. Også
aktuelt i forbindelse med anleggsgjennomføring (bør følges opp med tiltak).
Konsekvensvurdering
Konsekvenstype
Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

Konsekvenskategori
1
2
3
4
X

Forklaring
Ikke varig skade

X

Systembrudd over lengre tid; alvorlig skade på
eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Hendelsen vil medføre stans i togtrafikk på banen / redusert fremkommelighet. Miljøskader som følge av
skogbrann vil også forekomme.
Usikkerhet

Begrunnelse

Lav

Erfaring/kjenner tilfeller av lignende hendelser både fra jernbanedrift og
anleggsarbeider. Særlig aktuelt i perioder med langvarig tørke.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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Sørli-Åkersvika
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Etablere rutine for midlertidig stans i
risikofylte arbeidsoperasjoner (varme
arbeider o.l.) under perioder med stor
skogbrannfare.

Oppfølges i planer og krav som stilles til entreprenør. Bør vurdere å
inkludere i SHA-plan.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Brann/eksplosjonsfare for nærliggende industri
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Uønsket hendelse

Brann-/eksplosjonsfare for nærliggende
industri

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Brann-/eksplosjonsfare for kornsilo/kornmottak ved stasjonsområdet.
Årsaker:
Uønskede hendelser i forbindelse med aktiviteter tilknyttet virksomheten (Felleskjøpet). Anleggsarbeider med
jernbane vil kunne påvirke, f.eks. ved sprengningsarbeider.
Eksisterende barrierer:
Krav og retningslinjer for sprengningsarbeider.
Sårbarhetsvurdering
Virksomhet ligger nært stasjonsområdet. Flere av kornsiloene er av eldre dato. Hendelser som inntreffer ved
virksomheten vil kunne medføre behov for evakuering av stasjonsområdet, eller stans i togfremføring.
Anleggsarbeider f.eks. i form av sprengningsarbeider kan medføre skader på kornsiloer med
brann/eksplosjonsfare som mulig konsekvens. Risikonivået uendret som følge av planlagt utbygging.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Lite sannsynlig

X

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100.år

Begrunnelse for sannsynlighet:
Forutsatt at krav og retningslinjer til sprengsarbeidet følges vurderes hendelsen som lite sannsynlig. Det bør
allikevel følges opp gjennom dialog med virksomhet.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

Personskade

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.

3

4

Forklaring

X

Personskade som medfører død eller varig
mén, mange skadd

X

Ikke varig skade
X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Hendelsen vil kunne medføre risiko for alvorlige personskader, mindre miljøskader og alvorlige skader på
eiendom. Togfremføring vil få langvarige forsinkelser.
Usikkerhet
Begrunnelse
Høy

Planer og behov for sprengningsarbeid og anleggsgjennomføring ikke
avklart.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Ifm. anleggsgjennomføring må det
opprettes dialog med Felleskjøpet for
å ivareta risiko for rystelser ved
sprengning. Vurdere behov for egen
risikovurdering av
anleggsgjennomføring.

Følges opp gjennom planer for anleggsgjennomføring.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Ulykker med godstransport
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Uønsket hendelse

Ulykker med godstransport

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Alvorlig ulykke som involverer transport av farlig gods på veinett eller jernbane.
Årsaker:
Planlagt tiltak omfatter ingen endring i risikobildet tilknyttet transport av farlig gods på veinett, med unntak av ev.
transport ifm. anleggsgjennomføring (sprengstoff o.l.). Det forutsettes at transportører her følger gjeldende
regelverk for dette (ADR). Hendelsen vurderes ifm. med transport av farlig gods på bane gjennom Stangebyen.
Eksisterende barrierer:
Bestemmelser i forskrift om landtransport for farlig gods (ADR/RID) gjelder for vei og bane.
Definert landingsplass for farlig gods ved Sørli terminal.
Sårbarhetsvurdering
Stadig større mengder farlig gods transporteres på det norske vegnettet (over 300 mill. tonn). For
jernbanetransport transporteres mindre mengder (<50 mill. tonn) totalt, men store mengder pr. transport.
Eksempler på uønskede hendelser der tog som transporter farlig gods har medført behov for evakuering av
stasjonsområde og nærliggende bebyggelse/bysentrum. Legges opp til mulighet for stans/forbikjøring godstog
på Stange stasjon. Dersom uønsket hendelse med godstog inntreffer og dette stanser ved stasjonsområdet vil
det kunne medføre alvorlige konsekvenser for nærliggende områder (sentrum, boligområder og
industrivirksomhet med risiko for større ulykke – kornsilo). Risikonivået uendret som følge av planlagt utbygging.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Lite sannsynlig

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Begrunnelse for sannsynlighet:
De alvorligste hendelsene skjer som oftest under transport på veg, ulykker tilknyttet godstransport på jernbane
inntreffer sjeldnere. Det forventes at sannsynligheten for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor og de
følgende sikkerhetskrav som stilles til dobbeltspor. Videre vil det heller ikke lengre være plankrysninger, noe
som også reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser. Landingsplass for farlig gods er definert ved
Sørli tømmerterminal.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade

X

Behandlingskrevende skader

Miljøskade

X

Midlertidig/behandlingskrevende skade

Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Ulykker med transport av farlig gods vil kunne ha omfattende og alvorlige konsekvenser for alle
konsekvenstyper. Mest alvorlig vil hendelsen være dersom det skjer i tilknytning til stasjonsområdet, eller nært
Åkersvika. Sørli tømmerterminal må benyttes som landingsplass for farlig gods.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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Usikkerhet

Begrunnelse

Middels

Detaljert plan for anleggsgjennomføring ikke fastsatt. Omfang av
transporter med farlig gods på strekningen er ikke kjent.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Det må sikres at det også i
anleggsfasen er tilgjengelighet til Sørli
terminal og landingsplass for farlig
gods for nødetater så lenge det
foregår transport på strekningen.

Følges opp i anleggsgjennomføringen. Bør stilles krav til
adkomstmuligheter i anleggsfasen.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika
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Trafikkulykker i driftsfase
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Uønsket hendelse

Trafikkulykker i driftsfase

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Trafikkulykker i driftsfase
Årsaker:
Kollisjoner mellom kjøretøy, påkjørsel av myke trafikanter. Kollisjoner mellom kjøretøy og tog.
Eksisterende barrierer:
Planfrie krysninger av jernbane.
Sårbarhetsvurdering
For jernbane er det normalt størst risiko tilknyttet planoverganger ettersom disse medfører mulighet for kollisjon
mellom kjøretøy og tog. Eksisterende planovergang (Gubberud) fjernes. Reguleringsplan tilrettelegger også for
ny planfri kryssing for kjøretøy i Stange syd, noe som vil redusere trafikkbelastning på dagens fv. 222 Storgata.
Trafikkulykker i tilknytning til planlagt tiltak vil da kun være knyttet til transport til- og fra stasjonsområdet.
Risikonivået uendret som følge av planlagt utbygging.
Sannsynlighet

1

Mindre sannsynlig

2

3

4

X

Forklaring
Kan skje (ikke sannsynlig)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Trafikkulykker i tilknytning til planlagt tiltak vil i hovedsak omfatte transport til- og fra stasjonsområdet.
Hendelsen vurderes å kunne inntreffe av- og til.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype
Personskade

1

2

3
X

4

Forklaring
Behandlingskrevende skader

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.
Samlet begrunnelse for konsekvens
Konsekvenser vurderes som behandlingskrevende skader. Forutsettes at kjøretøy følger gjeldende
fartsgrenser. Mest aktuelt med påkjørsel myke trafikanter – vurderes som behandlingskrevende skader.
Kollisjoner mellom kjøretøy vurderes som mest sannsynlig å inntreffe ved lavere hastighet, men vil også kunne
medføre behandlingskrevende skader.
Usikkerhet

Begrunnelse

Høy

Usikkerhet tilknyttet konsekvenser. Vil være situasjonsavhengig.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Ny planfri kryssing for kjøretøy i
Stange syd.

Reguleres inn mulighet for å etablere ny planfri veikryssing i Stange
syd (fv.234 Jernbanegata Østre Volla).

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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Jernbaneulykker
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Uønsket hendelse

Jernbaneulykker

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Jernbaneulykker inntreffer innenfor planområdet med alvorlige konsekvenser.
Årsaker:
Avsporing av tog, brann i tog, sammenstøt mellom tog og objekter.
Eksisterende barrierer:
Hendelsen tar utgangspunkt i gjennomførte risikovurderinger for togfremføring (8). Forutsettes at foreslåtte tiltak
gjennomføres. Flere og strengere krav til ulike typer sikkerhetstiltak for dobbeltsporet jernbane med høy hastighet.
Sårbarhetsvurdering
Jernbaneulykke på strekningen vurderes om lite sannsynlig, men vil i ytterste konsekvens ha storulykkepotensiale.
Egen risikovurdering av sikkerhet (RAMS) konkluderer med at det ikke er identifisert forhold som tilsier at strekningen
ikke tilfredsstiller Bane NORs egne risikoakseptkriterier (7). Aktuelle hendelser som er vurdert omfatter rullende
vogner fra Sørli tømmerterminal ut i hovedspor, dyrepåkjørsel, objekter i spor (tømmer), skogbrannfare, opphold i
spor, avsporing på stasjon og avsporing i veksel ved Åkersvika. Brann/eksplosjonsfare f.eks. transport av farlig gods
og stans ved Stange stasjon eller landing av brennende materiell/tog bør unngås som følge av nærhet til
kornsilo/kornmottak. Risikonivået vurderes som redusert ved etablering av dobbeltspor.
Sannsynlighet

1

Lite sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

X

2

3

4

Forklaring
Det er en teoretisk sjanse for hendelsen;
skjer sjeldnere enn hvert 100 år

Med nytt dobbeltspor vurderes risikoen for jernbaneulykker på strekningen som redusert som følge av strengere
sikkerhetskrav. Hendelser vurderes som lite sannsynlig.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

4

Forklaring

Personskade

X

Personskade som medfører død eller varig
mén, mange skadd

Miljøskade

X

Langvarig miljøskade

Skade på eiendom, forsyning m.m.

X

System settes varig ut av drift;

Samlet begrunnelse for konsekvens:
Jernbaneulykke på strekningen vurderes om lite sannsynlig, men vil i ytterste konsekvens ha storulykkepotensiale.
Usikkerhet
Begrunnelse
Middels

Vurderingen er basert på tidligere gjennomførte risikovurderinger,
og forutsetter at krav til sikkerhetstiltak i Bane NORs tekniske
regelverk og andre sikkerhetsprosedyrer følges.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika

Side:

38 av 55

Dok.nr:

UEH-55-Q-25028

Rev.:

03A

Dato

03.09.2019

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Ved km. 117,600 rett nord for Stangebyen bør
det etableres/beholdes port i inngjerding
(nødporter), slik at man kan evakuere tog
herifra. Brannvesen må adgangsmulighet.

Forankres gjennom planbestemmelse om etablering av nødport i
inngjerding til jernbane. Nord for Stangebyen i området ved o_SBT3
og o_SBG3 skal det etableres nødport i sikkerhetsgjerde for å
kunne evakuere tog ved nødsituasjon. Brannvesen må ha tilgang til
området.

Utbygging Eidsvoll-Hamar

ROS-analyse

Sørli-Åkersvika

4.3.8

Side:

39 av 55

Dok.nr:

UEH-55-Q-25028

Rev.:

03A

Dato

03.09.2019

Personopphold i spor

NR.

18

Uønsket hendelse

Personopphold i spor

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Personopphold i spor som medfører personskader
Årsaker:
Kryssing/bruk av jernbanespor som snarvei. Villede handlinger.
Eksisterende barrierer:
Planoverganger fjernes. Inngjerding. Forbud mot opphold i spor.
Sårbarhetsvurdering
Risikonivået vurderes som redusert sammenlignet med dagens situasjon som følge av fjerning av
planoverganger og strengere krav til sikringstiltak (bruk av gjerder o.l.). Villede handlinger er utfordrende å
stanse. Viktig å sikre bruer o.l. mot hopping og fall. Risikonivået endres ikke som følge av planen.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Mindre sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

X

Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Tidligere tilfeller av tilsvarende hendelser syd for Stange. Forutsatt foreslåtte og planlagte tiltak vurderes
hendelsen som mindre sannsynlig (kan skje).
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

1

2

3

Personskade

4

Forklaring

X

Personskade som medfører død eller varig
mén

Miljøskade

-

Skade på eiendom, forsyning m.m.

-

Samlet begrunnelse for konsekvens:
Personopphold i spor vil kunne medføre kollisjon tog-person eller kontakt med strømførende elementer.
Konsekvenser vurderes som alvorlige personskader/dødsfall.
Usikkerhet

Begrunnelse

Høy

Villede handlinger er utfordrende å kartlegge på forhånd. Vurderes at
det for større deler av strekningen vil bli færre tilfeller av opphold i
spor, når det blir mindre tilgjengelig/attraktivt å krysse spor.
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Behov for sikring/klatrevern ved bruer.

Bør stilles krav til at dette etableres.

Foreslåtte tiltak ifm. kvalitativ
risikovurdering for sikkerhet (8) bør
gjennomføres (Bruk av gjerder o.l.).

Sikre at det stilles krav til foreslåtte tiltak.
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Manglende fremkommelighet og tilgjengelighet for nødetater
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Uønsket hendelse

Manglende fremkommelighet for nødetater

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Anleggsgjennomføring medfører stengte veier/redusert fremkommelighet. Uønskede hendelser inntreffer på
veinett som medfører redusert fremkommelighet.
Pr. i dag er det kun en veiforbindelse i Stangebyen mellom øst/vest. Planlegges økt boligfortetting på østside
som vil gi større trafikk på veinettet, også i forbindelse med transport til- og fra stasjonsområdet.
Årsaker:
Se beskrivelse.
Eksisterende barrierer:
Reguleres for ny planfri kryssing i Stangebyen syd. Etablering av denne vil gi flere veimuligheter for nødetater
inn- og ut av Stangebyen i forbindelse med uttrykninger.
Sårbarhetsvurdering
Kun en veiforbindelse i Stangebyen i dag. Ved stengte veier eller tett trafikk gir dette økt responstid for
nødetater. Brannutrykning forsinkes årlig grunnet bl.a. kø eller andre hendelser. Veinett og fremkommelighet i
Stangebyen i dagens situasjon vurderes som svært sårbart. I planen reguleres det for mulighet til å etablere ny
planfri kryssing av spor ved fv. 234 Jernbanegata Østre Volla (vegtiltaket er ikke en del av jernbanetiltaket).
Det er ikke planlagt arbeider som påvirker trafikken for veiforbindelsen/kulvert over fv.222 i Stangebyen, denne
vil være åpen hele anleggsperioden. Anleggsvirksomhet kan føre til hendelser som medfører behov for
midlertidig stenging av veier/etablering av omkjøring/redusert fremkommelighet for trafikk. Dette skal ivaretas
igjennom faseplaner/planlegginga av anleggsaktiviteter slik at fremkommelighet skal være tilfredsstillende også
under anleggsperioden. Anleggsfase kan gi noe økt risiko, drift uendret, men vil reduseres noe med ny kulvert.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring
Sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

X

Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)

Brannutrykning forsinkes årlig grunnet bl.a. kø eller andre hendelser.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype

4

Forklaring

Personskade

X

Personskade som medfører død eller varig
mén, mange skadd

Miljøskade

X

Langvarig miljøskade

Skade på eiendom, forsyning m.m.

1

2

3

X

System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

Samlet begrunnelse for konsekvens
Forsinkelser i responstid vil kunne medføre forsinkelse av nødetaters redningsinnsats. Konsekvenser vurderes
som system settes ut av drift over lengre tid (Lav usikkerhet). Øvrige konsekvenser vurderes som svært alvorlig
(situasjonsavhengig – høy usikkerhet).
Usikkerhet
Begrunnelse
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Utfordringene tilknyttet manglende fremkommelighet er kjent.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Etablering av ny planfri kryssing i
Stangebyen syd vil gi flere
veimuligheter for nødetater inn- og ut
av Stangebyen i forbindelse med
uttrykninger.

Reguleres inn mulighet for å etablere ny planfri veikryssing i Stange
syd (fv.234 Jernbanegata Østre Volla).

Avklare behov for å opprettholde
veiforbindelser og adkomstmuligheter
til Karl Johan

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Midlertidig veistenging ved bygging av
ny miljøkulvert ved Emil Nordbyesvei
må sees i sammenheng med øvrig
lokalveinett (Gubberudveien). Det bør
unngås samtidige anleggsarbeider.

Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Det må sikres tilgang til
oppsamlingsbasseng ved Åkersvika
for brannvesenet og tilrettelegges for
ev. oppsamlingsmuligheter ved akutt
forurensning

Følges opp i planer for anleggsgjennomføring
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Tilsiktede handlinger mot knutepunkt

NR.

20

Uønsket hendelse

Tilsiktede handlinger mot knutepunkt

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Tilsiktede handlinger mot knutepunkt med hensikt å spre frykt og uro i befolkningen.
Årsaker:
Terrorisme, sabotasje eller trusler
Eksisterende barrierer:
Forutsetter grunnsikringstiltak iht. til Bane NORs overordnede føringer ang. sikringsrisiko.
Sårbarhetsvurdering
Stange stasjon vil være stoppested for InterCity-tog retning Oslo og nordover. Stasjonsområdet skal utvikles
som et viktig knutepunkt for reisende til og fra Stange. 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. Risikonivå uendret.
Sannsynlighet
1
2
3
4
Forklaring

Lite sannsynlig
Begrunnelse for sannsynlighet:

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer
sjeldnere enn hvert 100 år

X

Vurdering av sannsynlighet for tilsiktede handlinger gjennom ROS-metodikk vil medføre høy usikkerhet.
Avhengig av ulike faktorer (trussel, verdi og sårbarhet). Vurderes som teoretisk sjanse for hendelsen.
Konsekvensvurdering
Konsekvenskategori
Konsekvenstype
Personskade

1

2

3

4

Forklaring

X

Personskade som medfører død eller varig
mén, mange skadd

X

System settes varig ut av drift;

Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning m.m.
Samlet begrunnelse for konsekvens
Dersom tilsiktede handlinger gjennomføres og lykkes vil de ha potensiale til å medføre alvorlige skader for
personer i tilknytning til stasjonsområdet og eiendom/infrastruktur.
Usikkerhet
Begrunnelse
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.
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet
Tiltak

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.

Vurdere behov for egen
sikringsrisikovurdering for knutepunkt
med utgangspunkt i eksisterende
trusselsituasjon.

Behov bør vurderes av Bane NOR ut ifra overordnede
sikringsrisikovurderinger for strekningen.

Stasjonsområdet og spesielt sårbare
punkter bør tilrettelegges for raskt å
kunne etablere tiltak. Begrensede
adkomstmuligheter o.l.
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Risikobilde

Risikomatrisene viser de vurderte hendelsene fordelt på risikonivå. ID nr. 1 – 10 er hendelser som
kun vurderes som aktuelle i forbindelse med anleggsfasen. Øvrige hendelser vurderes enten som
aktuelle for både drift- og anleggsfase, eller kun for drift. Tabell 4 viser oversikt over risikonivå for
de ulike konsekvenstypene, samt vurdering av hvordan risikonivået endres som følge av planlagt
utbygging sammenlignet med dagens situasjon. Alle hendelser som vurderes som kun aktuelle for
anleggsperioden vurderes som økt risiko som følge av at de introduseres som følge av
utbyggingen.

4.4.1

Risikomatriser

Personskade

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært
sannsynlig

Sannsynlig

8

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

16, (7)

18, 19

15

14, 17, 20

(ID) Hendelse

2.Steinsprang
7.Skader på høyspentledninger i
anleggsfase
8. Trafikkulykker i anleggsfase
14.Brann/eksplosjonsfare for
nærliggende industri
15. Ulykker med godstransport
16.Trafikkulykker i driftsfase
17.Jernbaneulykker
18. Personopphold i spor
19. Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet for nødetater
20. Tilsiktede handlinger mot knutepunkt

Figur 4: Risikonivå for aktuelle hendelser med konsekvenser for personskade.

Miljøskade

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært
sannsynlig

Sannsynlig

13

Mindre
sannsynlig

9

4

5, 19

Lite
sannsynlig

14

1, 15

3, 6, 17

(ID) Hendelse
1.Løsmasseskred
3.Endring av grunnvannstand
4.Spredning av svartelistede arter eller
plantesykdommer
5.Akutt forurensning
6.Spredning av alunskiferholdige masser
9.Brudd på VA-infrastruktur
13.Skog- og lyngbrann
14.Brann/eksplosjonsfare for
nærliggende industri
15. Ulykker med godstransport
17.Jernbaneulykker
19. Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet for nødetater

Figur 5: Risikonivå for aktuelle hendelser med konsekvenser for alvorlig miljøskade.
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eiendom,
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Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært
sannsynlig

Sannsynlig

8

Mindre
sannsynlig

Lite
sannsynlig

12, 13

2, 7, 9, 19

1

3, 6, 10, 11, 15

14, 17, 20
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(ID) Hendelse

1.Løsmasseskred
2.Steinsprang
3. Endring av grunnvannstand
6.Spredning av alunskiferholdige
masser
7.Skader på høyspentledninger i
anleggsfase
8. Trafikkulykker i anleggsfase
9.Brudd på VA-infrastruktur
10. Skader på gårds- og
næringsmiddelproduksjon
11.Flom i Brenneribekken
12. Overvannsflom
13.Skog- og lyngbrann
14.Brann/eksplosjonsfare for
nærliggende industri
15. Ulykker med godstransport
17.Jernbaneulykker
19. Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet for nødetater
20. Tilsiktede handlinger mot knutepunkt

Figur 6: Risikonivå for aktuelle hendelser med konsekvenser for stabilitet (skader på
eiendom, forsyning m.m.)
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Tabell 4: Oversikt over risikonivå fordelt på konsekvenstype og vurdering av endring som
følge av planlagt utbygging i forhold til dagens situasjon.
ID

Hendelse

Personskade

Miljøskade

Skade på
eiendom,
forsyning
m.m

Endring fra
dagens situasjon

1

Løsmasseskred

Økt (anleggsfase)

2

Steinsprang

Økt (anleggsfase)

3

Endring av grunnvannstand

Økt (anleggsfase)

4

Spredning av svartelistede arter
eller plantesykdommer

Økt (anleggsfase)

5

Akutt forurensning

Økt (anleggsfase)

6

Spredning av-/avrenning fra
alunskiferholdige masser

Økt (anleggsfase)

7

Skader på høyspentledninger i
anleggsfase

Økt (anleggsfase)

8

Trafikkulykker i anleggsfase

Økt (anleggsfase)

9

Brudd på VA-infrastruktur

Økt (anleggsfase)

10

Skader på gårds- og
næringsmiddelproduksjon

Økt (anleggsfase)

11

Flom i Brenneribekken

Redusert( drift)

12

Overvannsflom

Uendret (drift)

13

Skog- og lyngbrann

Økt (anleggsfase)
Redusert (drift)

14

Brann/eksplosjonsfare for
nærliggende industri

Uendret

15

Ulykker med godstransport

Uendret

16

Trafikkulykker i driftsfase

Uendret

17

Jernbaneulykke

Redusert

18

Personopphold i spor

Uendret

19

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet for nødetater

Noe økt
(anleggsfase)
Uendret/Redusert
(drift)

20

Tilsiktede handlinger mot
knutepunkt

Uendret
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KONKLUSJONER

Det er gjennomført en ROS-analyse for reguleringsplan «Sørli - Åkersvika» iht. 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. Risiko- og sårbarhet vurderes ut ifra uønskede hendelser som vil
kunne medføre personskader, alvorlige miljøskader eller skader på forsyning, eiendom og viktige
samfunnsfunksjoner. Vurderingskategorier som er benyttet er fastsatt av Stange kommune. Det ble
gjennomført et eget analysemøte i Stange med deltakere fra RambøllSweco sin prosjektgruppe,
Bane NOR, Stange kommune og Hedmarken brannvesen den 10.1.19. Rapporten sammenstiller
vurderingene fra dette møtet.

5.1

Fareidentifisering

Det er gjennomført en egen farekartlegging for å identifisere aktuelle uønskede hendelser.
Fareidentifiseringen har tatt utgangspunkt i Stange kommune sin sjekkliste for ROS-analyser
(vedlegg 1), sammen med eksempelliste for uønskede hendelser beskrevet i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging»
(2). Videre bygger identifiseringen og vurderingene videre på arbeidet som ble gjort i forbindelse
med ROS-analyse for kommunedelplan for Intercity strekningen Sørli – Brumunddal i 2016 (8). Det
er vurdert aktuelle uønskede hendelser for anleggsperioden og ved ferdig utbygging.
Følgende hendelser er vurdert som aktuelle i ROS-analysen.
Anleggsfase:
1. Løsmasseskred
2. Steinsprang
3. Endring av grunnvannstand
4. Spredning av svartelistede arter eller plantesykdommer
5. Akutt forurensning
6. Spredning av-/avrenning fra alunskiferholdige masser
7. Skader på høyspentledninger i anleggsfase
8. Trafikkulykker i anleggsfase
9. Brudd på VA-infrastruktur
10. Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon
Driftsfase (noen også anleggsfase):
11. Flom i Brenneribekken
12. Overvannsflom
13. Skog- og lyngbrann
14. Brann/eksplosjonsfare for nærliggende industri
15. Ulykker med godstransport
16. Trafikkulykker i driftsfase
17. Jernbaneulykker
18. Personopphold i spor
19. Manglende fremkommelighet og tilgjengelighet for nødetater
20. Tilsiktede handlinger mot knutepunkt
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Risikobilde

Oversikt over risikonivå fordelt på konsekvenstype og vurdering av endring som følge av planlagt
utbygging i forhold til dagens situasjon er vist i påfølgende tabell (tabell 2).
ID

Hendelse

Personskade

Miljøskade

Skade på
eiendom,
forsyning
m.m

Endring fra
dagens situasjon

1

Løsmasseskred

Økt (anleggsfase)

2

Steinsprang

Økt (anleggsfase)

3

Endring av grunnvannstand

Økt (anleggsfase)

4

Spredning av svartelistede arter
eller plantesykdommer

Økt (anleggsfase)

5

Akutt forurensning

Økt (anleggsfase)

6

Spredning av-/avrenning fra
alunskiferholdige masser

Økt (anleggsfase)

7

Skader på høyspentledninger i
anleggsfase

Økt (anleggsfase)

8

Trafikkulykker i anleggsfase

Økt (anleggsfase)

9

Brudd på VA-infrastruktur

Økt (anleggsfase)

10

Skader på gårds- og
næringsmiddelproduksjon

Økt (anleggsfase)

11

Flom i Brenneribekken

Redusert( drift)

12

Overvannsflom

Uendret (drift)

13

Skog- og lyngbrann

Økt (anleggsfase)
Redusert (drift)

14

Brann/eksplosjonsfare for
nærliggende industri

Uendret

15

Ulykker med godstransport

Uendret

16

Trafikkulykker i driftsfase

Uendret

17

Jernbaneulykke

Redusert

18

Personopphold i spor

Uendret

19

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet for nødetater

20

Tilsiktede handlinger mot
knutepunkt

Noe økt
(anleggsfase)
Uendret/Redusert
(drift)
Uendret
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Risikoreduserende tiltak

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for alle vurderte hendelser. For hendelser som kan være
aktuelle i anleggsperioden er det foreslått tiltak som bør følges i videre planer for
anleggsgjennomføring eller som krav til utførende av arbeider. For øvrige hendelser bør tiltak
innlemmes i arbeidet med planforslaget, enten som planbestemmelser, krav eller hensynsoner.
Enkelte tiltak bør vurderes å gjennomføres etter strekningsvis, helhetlig vurdering av Bane NOR i
forbindelse med drift av banen.
Følgende tiltak er foreslått:
Tiltak som må følges opp i forbindelse med anleggsgjennomføring (faseplaner, krav til
entreprenører):
Tilknyttet hendelse
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Det må sikres overvåking av stabilitet på skjæringer i
anleggsfasen. Ev. tiltak anbefales av geolog.

1. Løsmasseskred

Sikre informasjon til nærliggende bebyggelse før gjennomføring
av anleggsarbeider. Vurdere behov for SMS-varsling før
sprengningsarbeider. Informasjon i forbindelse med
anleggsvirksomhet – nabovarsling.

2. Steinsprang

Før anleggsstart bør det gjennomføres tilstandskontroll/vurderes
bygningsovervåking av ev. utsatte boliger.
Stille krav til entreprenør om rengjøring av utstyr for å hindre
spredning.

2. Steinsprang
3. Endring i grunnvannstand
4. Spredning av svartelistede arter
eller plantesykdommer

Miljøoppfølgingsplaner er levende dokumenter som må følges opp
gjennom krav og miljøspesifikasjoner i anleggsfasen. Det må
sikres at foreslåtte tiltak i denne videreføres og følges opp i
forbindelse med anleggsarbeider. Entreprenører bør supplere plan
med miljørisikovurderinger av egne aktiviteter og utstyr, og
utarbeide beredskapsplaner for dette

4. Spredning av svartelistede arter
eller plantesykdommer
5.Akutt forurensning

Det må sikres tilgang til oppsamlingsbasseng/etableres muligheter
for å gjennomføre skadebegrensende tiltak ved Åkersvika for
brannvesen (IUA).

5.Akutt forurensning

Syredannende skifer deponeringspliktig. Må sikres/kontrolleres at
dette følges opp i anleggsgjennomføring.

6. Spredning av-/avrenning fra
alunskiferholdige masser

Der hvor konstruksjoner oppføres i syredannende skifer må det
vurderes om det bør benyttes sulfatresistent betong eller andre
tiltak.

6. Spredning av-/avrenning fra
alunskiferholdige masser

Omlegging av strømkabler bør gjøres i samråd med netteier
(Stange Energi). Inkluderes i planlegging, sikkerhetsvakt. Risiko
for anleggsarbeidere følges opp i SHA-plan.

7. Skader på høyspentledninger i
anleggsfase

Avklare behov for å opprettholde veiforbindelser og
adkomstmuligheter til Karl Johan. Følges opp i faseplaner for
trafikkavvikling i anleggsperioden.

8. Trafikkulykker i anleggsfase
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Vurdere muligheter for informasjon til omgivelser f.eks. SMSvarsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at
brukere kan benytte alternative transportmetoder. Følges opp i
faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

8. Trafikkulykker i anleggsfase

Midlertidig veistenging ved bygging av ny miljøkulvert ved Emil
Nordbyesvei må sees i sammenheng med øvrig lokalveinett
(Gubberudveien). Det bør unngås samtidige anleggsarbeider.
Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

8. Trafikkulykker i anleggsfase
19. Manglende fremkommelighet for
nødetater

Vurdere tiltak ifm. opprettelse av ekstra skysstilbud for berørte
skolekretser/områder ved anleggsarbeider i/nært viktige
skoleveier. Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i
anleggsperioden.

8. Trafikkulykker i anleggsfase

Påse at anleggstransport/større massetransport benytter følgebil.
Følges opp i faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden.

8. Trafikkulykker i anleggsfase

Overgraving av ledninger/skader på pumpestasjon bør følges opp
i forbindelse med anleggsgjennomføring og SHA-plan. Følges opp
gjennom planer for anleggsgjennomføring og SHA-plan

9. Brudd på VA-infrastruktur

Vurdere periodevis stenging- eller relokalisering av
fjærekreproduksjon dersom behov.

10. Skader på gårds- og
næringsmiddelproduksjon

Anleggsarbeider i perioder med høye vannføringer i bekken bør
unngås.

11. Flom i Brenneribekken

Vurdere spesielt systemutforming for ny undergang stasjon
(rampe/kulvert).

12. Overvannsflom i Stangebyen

Etablere rutine for midlertidig stans i risikofylte arbeidsoperasjoner
(varme arbeider o.l.) under perioder med stor skogbrannfare.
Oppfølges i planer og krav som stilles til entreprenør. Bør vurdere
å inkludere i SHA-plan.

13. Skog- og lyngbrann

Ifm. anleggsgjennomføring må det opprettes dialog med
Felleskjøpet for å ivareta risiko for rystelser ved sprengning.
Vurdere behov for egen risikovurdering av anleggsgjennomføring.

14. Brann-/eksplosjonsfare for
nærliggende industri

Det må sikres at det også i anleggsfasen er tilgjengelighet til Sørli
terminal og landingsplass for farlig gods for nødetater så lenge det
foregår transport på strekningen. Bør stilles krav til
adkomstmuligheter i anleggsfasen.

15. Ulykker med godstransport

Avklare behov for å opprettholde veiforbindelser og
adkomstmuligheter til Karl Johan

19. Manglende fremkommelighet for
nødetater

Det må sikres tilgang til oppsamlingsbasseng ved Åkersvika for
brannvesenet og tilrettelegges for ev. oppsamlingsmuligheter ved
akutt forurensning

19. Manglende fremkommelighet for
nødetater
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Tiltak som bør vurderes innlemmet/forankret gjennom planbestemmelser/planforslag:
Tilknyttet hendelse
•

Det bør etableres hensynssone for flom for omlagt bekk for å sikre
ev. fremtidige utbyggingsplaner mot flomrisiko.

11. Flom i Brenneribekken

•

Etablering av ny planfri kryssing i Stangebyen syd vil gi flere
veimuligheter for nødetater inn- og ut av Stangebyen i forbindelse
med uttrykninger. Det bør reguleres ny planfri kryssing i
Stangebyen (reguleres for fremtidig etablering av planfri kryssing
ved fv.234 Jernbanegata Østre Volla).

16. Trafikkulykker i driftsfase
19. Manglende fremkommelighet for
nødetater

•

Ved km. 117,600 rett nord for Stangebyen bør det
etableres/beholdes port i inngjerding (nødporter), slik at man kan
evakuere brennende tog herifra. Brannvesen må ha
adgangsmulighet. Bør inngå i plan.

17. Jernbaneulykker

•

Vurdere å stilles krav til at det etableres for sikring/klatrevern ved
bruer.

18. Personopphold i spor

•

Redegjøre og stille som forutsetning i planforslag at tiltak foreslått
for hendelser i anleggsfasen følges opp.

Alle hendelser i anleggsfase

Tiltak som må følges opp / vurderes videre / besluttes av tiltakshaver
Tilknyttet hendelse
•
•

Risiko for togfremføring bør følges opp egne RAMS-vurderinger
Foreslåtte tiltak ifm. kvalitativ risikovurdering for sikkerhet (8) bør
gjennomføres.

•

Vurdere behov for egen sikringsrisikovurdering for knutepunkt
med utgangspunkt i eksisterende trusselsituasjon. Behov bør
vurderes av Bane NOR ut ifra overordnede
sikringsrisikovurderinger for strekningen. Stasjonsområdet og
spesielt sårbare punkter bør tilrettelegges for raskt å kunne
etablere tiltak. Begrensede adkomstmuligheter o.l.

•

Behov for ev. flomsikringstiltak bør avklares før endelig valg av
alternativ for kryssing av fv.191/Sandvikavegen gjøres.

18. Personopphold i spor

20. Tilsiktede handlinger mot
knutepunkt

Alternativer for kryssing av fv. 191/
Sandvikavegen før Åkersvika.
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Vedlegg 1:

Tabell 5: Sjekkliste
Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Kommentar/Tiltak

Natur og miljøforhold
1

Jord- /leire- /løsmasseskred

Ja

Løsmasseskred vurderes som aktuell
hendelse

2

Kvikkleire, ustødige grunnforhold

Ja

Løsmasseskred vurderes som aktuell
hendelse

3

Steinras, steinsprang

Ja

Steinsprang vurderes som aktuell hendelse

4

Is- /snøskred

Nei

5

Kjente historiske skred, utbredelse

Nei

Ingen tidl. registrerte hendelser.

6

Flomfare

Ja

Flom i Brenneribekken vurderes

7

Flomsonekart, historiske flomnivå

-

-

8

Vind- /ekstremnedbør

Ja

Overvannsflom i byområder vurderes

9

Radon

Nei

Ikke planlagt bygg beregnet på varig
opphold.

10

Skog- og lyngbrann

Ja

Skog- og lyngbrann vurderes

11

Annet

-

-

Ja

Risiko for skader på dyrket mark vurderes.
Aktuelle hendelser:
- Spredning av svartelistede arter
- Akutt forurensing mot dyrket mark

Brann/eksplosjon ifm. kornsilo vurderes
Aktuelle hendelser:
- Ulykker med godstransport
- Akutt forurensning mot vassdragsområder
- Spredning av alunskiferholdige masser

Drikkevann o.a. biologiske ressurser
12

Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse,
næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:
Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann
Landbruksareal
Vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc.
Virksomhetsbasert sårbarhet

13

Brann / eksplosjon ved industrianlegg

Ja

14

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

Ja

15

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv
lagring

Nei

16

Høyspentledninger

Ja

Skader på høyspentledninger i anleggsfase
vurderes som aktuelt
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

17

Anlegg for deponering og destruksjon av farlig
avfall

Nei

18

Strålingsfare fra div. installasjoner

Nei

19

Gamle fyllplasser

Nei

20

Forurenset grunn, endret bruk av gamle
industritomter

Nei

21

Militære og sivile skytefelt

Nei

22

Dumpeområder i vann

Nei
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Kommentar/Tiltak

Infrastruktur
23

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en
risiko for området?
-Hendelser på veg
-Hendelser på jernbane
-Hendelser i vann
-Hendelser i luft

Ja

Aktuelle hendelser:
- Trafikkulykker i anleggsfase
- Trafikkulykker i driftsfase
- Jernbaneulykker
- Personopphold i spor

24

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy i
sentrum

Ja

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet vurderes.

25

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy til og
fra sentrum

Ja

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet vurderes.

26

Veger med transport av farlig gods

Ikke
direkte

Aktuelle hendelser:
- Trafikkulykker i anleggsfase
- Trafikkulykker i driftsfase

27

Ulykkesbelastede veger

Ikke
direkte

Aktuelle hendelser:
- Trafikkulykker i anleggsfase
- Trafikkulykker i driftsfase

28

Støysoner ved infrastruktur

Ja

Egne støyvurderinger som beskriver tiltak er
gjennomført

29

Vanntrykksoner /

Nei

Ikke aktuelt.

Ja

Aktuell hendelse:

slokkevannskapasitet
30

Strategiske/sårbare objekter

Tilsiktede handlinger mot knutepunkt
31

Sykehus / helseinstitusjon

Nei

32

Sykehjem / omsorgsinstitusjon

Nei
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Kommentar/Tiltak

33

Skole / barnehage

Nei

34

Flyplass

Nei

35

Viktig veg / jernbane

Ja

Aktuelle hendelser:
- Trafikkulykker i anleggsfase
- Trafikkulykker i driftsfase
- Jernbaneulykker

36

Jernbanestasjon / bussterminal

Ja

Tiltaket omfatter utbedring av dagens
stasjonsområde. Flere hendelser er aktuelle.

37

Vannverk / kraftverk

Nei

38

Undervannsledninger / kabler

Nei

(VA-ledninger)
Aktuelle hendelser:
- Trafikkulykker i anleggsfase
- Trafikkulykker i driftsfase

39

Bruer, tunneler, kulvert

Ja

40

Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner

Nei

41

Viktige offentlige bygninger

Nei

42

El-forsyning

Ja

Se pkt. 16.

43

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy i
sentrum

Ja

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet vurderes.

44

Fremkommelighet ut av sentrum i dagens
situasjon (én kryssing av jernbanen)

Ja

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet vurderes.

45

Fremkommelighet ut av sentrum med ny
vegforbindelse sør for Stange st.

Ja

Manglende fremkommelighet og
tilgjengelighet vurderes.

46

Annet

Ja

Aktuelle hendelser:
- Brudd på VA-infrastruktur
-Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon
- Endring av grunnvannstand

