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SAMMENDRAG - SAMLET RISIKOVURDERING 
 

I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for område Dal Park på Dal er det 
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med tanke på å vurdere 
utbygging av dagens område Dal Bygg innenfor rammene av sentrumsformål i 
kommuneplanens arealdel 2013-2024 av versjon 24.10.2013: til bolig-, handels-, 
kontor- og tjenesteytingsformål. Planområdets manøvreringsarealer og 
parkeringsarealer samt teknisk infrastruktur, grøntarealer og naturvernområdet inngår 
i planforslaget. 
 
På oppdrag for forslagsstiller Dal Utvikling AS har plankonsulent Archi-Plan AS i 
samarbeid med Sweco Norge AS, Grunnteknikk AS og Berg Knudsen AS utarbeidet 
denne ROS- analysen for reguleringsplan for område Dal Park. Analysen omhandler 
det aktuelle planområdet samt nærområdet både i anleggs- og driftsfasen.  
 
Prosjektleder for ROS-analysen er byplanlegger og arkitekt Jurgita Hansen. 
 
Etter planforslagets første gangs behandling og offentlig ettersyn er analysen revidert, 
supplert og anpasset de innkommende merknadene. I denne reviderte utgaven er det 
spesielt tatt hensyn til samfunnssikkerhet, flomfare, støy, areal og transport, 
naturmangfold og grunnforhold. Videre vises det  til de respektive konsulentarbeider 
som har jobbet med disse temaene. Deres karlegging, utredninger, notater og 
rapporter foreligger som vedlegg til denne analysen:  
 
- Flomberegning for Dal Park v/ Kjetil Arne Vaskinn 
- Grunnundersøkelser, geoteknisk datarapport v/Janne Reitbakk 
- Geoteknisk vurdering reguleringsplan v/Janne Reitbakk 
- Støyvurdering, trafikkstøy v/Gerd Berg Knudsen 
- Støyvurdering, støy fra Hovedbanen v/Gerd Berg Knudsen 
 
Fellesarbeidet styrker samfunnssikkerheten, samtidig foreligger en god oversikt over 
områdets risiko- og sårbarhetssituasjonen. Gjennom arbeidet er det fremskaffet 
beslutningsunderlag for valg av arealer, løsninger og evt. behov for avbøtende eller 
risikoreduserende tiltak.  
 
Denne sammensatte ROS-analysen vurderer utbygging av området generelt i forhold 
til:  
 

- Mennesker (liv og helse)  
- Ytre miljø  

 
I risiko kartleggingen er følgende forhold vurdert å ha størst betydning for utbygging 
av området, og er lagt til grunn for denne analysen: 
 

- Grunnforhold 
- Samfunnssikkerhet - Flom 
- Grunnforurensning 
- Støyforurensning 
- Infrastruktur  
- Naturvern 
- Kulturvern 
- Brann 
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Analysen har påvist risikoforhold som dokumenterer at risiko- og sårbarhetsforhold 
kan ha noe betydning for at utbyggingsformål og utbygningsplassering må tilpasses til 
stedet. Arealer med fare, risiko og sårbarhet skal fraskilles som hensynssoner, bruk 
av arealene skal reguleres gjennom plankart, planbestemmelser og særdeles 
ivaretas. I analysen gis forslag til mulige løsninger i form av avbøtende tiltak.  
 
Området er ikke spesielt risiko utsatt. Enkelte forhold som grunnforhold,  grunn- og 
støyforurensning, mulig flom er påvist i området. Risiko reduserende tiltak som 
framkommelighets-, natur- og kultursikring i anleggsperioden og brannsikring i 
driftsfasen ivaretas og skal spesielt vurderes i det videre prosjekteringsarbeidet. 

 
Denne ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig 
skjønn og erfaringsbasert profesjonskunnskap fra flere faglige områder.  
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1 INNLEDNING 
 

Plan- og bygningslov 2008-06-27 §4-3 krever at planmyndigheter påser at i 
planleggingsprosessen gjennomføres en ROS-analyse eller at myndighetene selv 
foretar en slik analyse.  
 
I den forbindelse er det krav til Risiko- og sårbarhetsanalyse for det planlagte 
område Dal Park i forbindelse ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for videre 
utvikling av  byggeområdet. 
 
ROS-analyse er risiko- og sårbarhetsanalyse som skal identifisere  
risiko og sårbarhet knyttet til et utbyggingsareal og de aktuelle nærliggende arealer. I 
denne analysen er utbyggingsarealer for område Dal Park og de nærliggende arealer 
med nærområdet. 

 
En risiko og sårbarhetsanalyse kan forstås som en samlet betegnelse for en rekke 
systematiske fremgangsmåter for å identifisere, beskrive og/eller beregne risiko og 
sårbarhet. En forutsetning for å gjøre et godt arbeid med å styrke 
samfunnssikkerheten, er at man har oversikt over den risiko og sårbarhet som 
foreligger. Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold i 
forbindelse med arealplanlegging er å fremskaffe et beslutningsunderlag med hensyn 
til valg av arealer, løsninger og evt. behov for risikoreduserende tiltak. Det handler om 
å lage en god og realistisk fremstilling av risikobildet knyttet til arealer eller spesifikke 
tiltak. Samfunnssikkerhet i planleggingen handler om at involverte parter vurderer 
risiko og sårbarhet før videre utbygging. 

 
Det er kommunen som er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurderinger ved at 
de er planmyndighet. I tilknytning til kommuneplanens arealdel skal kommunen ha en 
ROS-analyse av alle områder hvor det skal foregå utbygging. Videre kan kravet om 
ROS-analyse oppfylles ved at det gjennomføres en ROS-analyse tilpasset 
reguleringsplanens nivå med henvisning til detaljanalyser eller -utredninger.  

 
Iht. forvaltningsloven fungerer kommunen som kontrollinstans og har som oppgave å 
se til at saken er tilstrekkelig opplyst da andre enn kommunen står for ROS-analysen. 
Dessuten har lokale myndigheter et overordnet ansvar for beredskap i kommunen og 
har nødvendige kunnskap om arealer i kommunen. Derfor er det viktig at analysen 
kontrolleres av Eidsvoll kommune, Teknisk drift og anlegg og risiko  akseptkriterier 
diskuteres og vedtas politisk. 

Analysen omfatter en utbygging av bolig-, kontor-, forretnings- og 
tjenesteytingsfunksjoner samt parkeringsanlegg med tilhørende grønnstruktur og 
verneområdet innenfor planområdet for både anleggs- og driftsfasen.   

 
Det er gjennomført befaringer, inventeringer og registreringer i området. Det er 
fremskaffet informasjon om de forskjellige endringer, utført kildestudier, 
undersøkelser og  informasjons behandling. I tillegg er det brukt dokumentasjon 
fra Miljødepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Plan- og 
temautvalget i Oslo og Akershus og Eidsvoll kommune.  
 
Det er avholdt oppstartmøte i kommunen med tilhørende referat og planinitiativ. I 
dokumentene kommer det fram at området vil bli vurdert gjennom ROS-analysen. 
Videre er det holdt tett dialog med Eidsvoll kommune når det gjelder utarbeidelse 
og revidering av denne analysen.  
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2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

Planområdet ligger på Dal, ved knutepunktet Dal stasjon, ca. 100 m fra Dal 
togstasjon. Området ligger åpent til i hellende terreng med gode sol- og utsiktsforhold. 
Eiendommene har nær og sentral beliggenhet i sørbygda i Eidsvoll kommune med 
tettstedet Dal, like nord for kommunegrensa til Ullensaker. 
 
Inntilliggende - og tilgrensende eiendommer beliggende ved elven Risa, hovedsakelig 
nord for krysset mellom Aksel Bråtens veg og Finstadvegen på Dal hvor 
naboeiendom mot vest er Dal stasjon. 
 
Området er på ca. 11 500 m2 og omfatter eiendom gnr./bnr. 89/1, 89/10, 89/34 og 
89/42 i Eidsvoll kommune. Området består i dag av eksisterende byggeområde for 
handel, lager, noen leiligheter og tilhørende utomhusarealer for kundeparkering og 
lastebilmanøvrerings- og vareleveringsarealer.  I tillegg kommer arealer for teknisk 
infrastruktur. Arealer langs elven er vilt bevokste arealer.  
 
Området er bebygd med hovedbygning og lagerbygninger. Bygningene er bygget 
mellom 1918 og 1981. Hovedbygning er i tre etasjer med kjeller, underetasje og loft. 
Lagerbygninger er i en og to etasjer med underetasjer, og loftsetasje. Takene tekket 
med diverse profilerte plater. Mye av arealene er ledige per i dag, både innvendig og 
utvendig. Det er kjent at det var industri i området tidligere.  

 
Området skrår fra kote 155 moh. i vest til kote 145 moh. i øst. Planområdet har delvis 
flate partier, stedvis svakt skrånende, delvis sterkt skrånende mot vest. De er 
opparbeidet med asfalterte - og grusede utearealer. Øvrige arealer med stedlig 
bearbeidet grunn. Arealer langs elven Risa er innenfor naturvernområdet.  

 
Nærområdet domineres av noe næringsbebyggelse mot øst, syd. Nord, syd og øst for 
planområdet ligger byggeområde med eksisterende småhusbebyggelse. Planområdet 
grenser mot Dal stasjon med parkeringsplass mot vest, friluftsområdet mot øst og 
sentrumsområde med noen eldre bygninger mot syd. Det er etablert butikksenter på 
Furuset, på andre siden av elven, med Coop, frisørsalong, elektroforretninger, 
catering med mer. 
 
Planområdet er i dag regulert til Dal stasjonsområde av 1954/ 1956. Planen angir 
bestemmelser for mur- og trebebyggelse. Murbebyggelsen kan disponeres til boliger, 
forretninger, lagerlokaler, bedrifter og annen virksomhet. 

 
 

3 BESKRIVELSE AV INFRASTRUKTUR 
 

Dagens hovedatkomst med bil er fra Aksel Bråtens veg og Finstadvegen. For 
fotgjengere er adkomst både fra Dal stasjon, Finstadvegen og  Aksel Bråtens veg. 
Varelevering og renovasjon kan foregå fra Finstadvegen og delvis fra Aksel Bråtens 
veg samt over noen inntilliggende naboeiendommer. 
 
Planområdet omfatter kommunens pumpestasjon. Vann- og avløpsledninger under 
bakken krysser området.  
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FORMÅL MED ROS-ANALYSEN
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen inngår som en del av planforslaget for 
detaljreguleringsplan for område Dal Park. Dokumentet beskriver hvilke årsaker og 
hvordan området er utsatt for risiko. Dokumentet beskriver og dokumenterer også 
forslagstillers vurderinger av den risiko og sårbarhet som måtte følge av 
arealendringene som er foreslått i reguleringsplanen. Videre innarbeides mulige
avbøtende tiltak i det juridiske plankartet og planbestemmelsene.

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, iht.
PBL §1-8 og §12-6. Hensynssoner synliggjør på plankartet områder hvor det i videre 
bruk og planlegging må tas visse hensyn og det er restriksjoner på bruken. Bruk av
hensynsoner er et resultat av denne analysen som oppgis videre i teksten.

Det forutsettes at fremtidig prosjekterte og utførte byggearbeid følger relevante
lover og forskrifter, herunder sikringstiltak og lignende.

KORTFATTET PLANBESKRIVELSE
Hovedintensjonen er en samordning av flere funksjoner som vil bidra til drift av
området på best mulig bærekraftig, måte og ved fortetting og transformasjon av 
eksisterende bebyggelse, forsterke stedet som knutepunkt på Dal.

Med ny regulering vil det bli lagt en plan som vil legge til rette for gjennomføring av nye 
bærekraftige blandede samordnede funksjoner som blant annet:

- boliger med tilhørende lekearealer
- forretninger for detaljvarer og plasskrevende varer
- tjenesteytingsbygg med service-, helseservicefunksjoner
- kontorer
- bespisingssteder
- torgplass for nærområdets aktiviteter
- parkeringsanlegg
- rekreasjonsområder langs Risa

kfr. forslag til planbeskrivelsen.

MEDVIRKNING
Mulige uønskete hendelser er ut fra en generell og/eller teoretisk og analytisk
vurdering. I arbeidet med analysen er det lagt vekt på tidligere erfaringer, mottatt 
informasjon, innspill fra forslagstiller,  ulike offentlige etater, underkonsulentarbeid,
data fra nasjonale og regionale registre, ROS-analyse for Eidsvoll kommune og 
tidligere utredninger. De mest aktuelle kilder og beskrivelser i denne analysen, i form 
av kart, vises som illustrasjoner. De respektive konsulentarbeidene supplerer og 
foreligger ved siden av denne analysen
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Det kan være at flere aktører har informasjon og ansvar innenfor risikoområder.  Det 
er gjensidig samarbeid, dialog og innspill som er viktig i det videre arbeidet med 
denne analysen. Iht. fylkes ROS-analyse angår Risiko- og sårbarhetsutfordringene 
alle myndigheter og virksomheter med ansvar for forebyggende arbeid, beredskap og 
krisehåndtering. De fleste av utfordringene ønskes nettopp løst gjennom samarbeid 
og samhandling.  

 
 
7 METODE 
 

Analysen er basert på foreliggende skisse av forslaget til detaljreguleringsplanen 
og tilhørende illustrasjoner som presenterer tenkelig utvikling av område Dal Park 
i Eidsvoll kommune.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk nøyaktig og grundig fremgangsmåte 
for å beskrive og/eller beregne potensiell risiko gjennom kartlegging av uønskede 
hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe 
uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensett av to 
grunnbegreper: 
 
- et mål for konsekvens 
- et mål for sannsynlighet 

 
Gjennomgang av seks ulike faser i forbindelse med ROS- analysen kan være aktuelt: 

 
- Fase 1. Å definere hvilke aktiviteter/ arbeidsoperasjoner analysen skal ta for 

seg og som kan få betydning for fremtidig arealbruk i planområdet 
- Fase 2. Å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå ved hver 

aktivitet/arbeidsoperasjon og på hvilke farer som skal analyseres videre 
- Fase 3. Å vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og 

hvilke konsekvenser de kan få 
- Fase 4. Å utarbeide analyse som beskriver årsaker til at uønskede hendelser 

inntreffer, samt forslag til risikoreduserende tiltak for å unngå disse uønskede 
hendelsene 

- Fase 5. Å ivareta de påviste risikofaktorer i ROS-analysen, i 
planbestemmelsene og på plankartet.  Å foreta avveining av forebyggende- og 
konsekvensreduserende tiltak. Plankart og bestemmelser vil angi krav til 
videre undersøkelser, nødvendige tiltak, og eventuelt rekkefølgekrav før 
utbygging 

- Fase 6. Utarbeidelse av andre utredninger, dokumenter både i anleggs- og 
driftsfasen 

 
 
8 GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 
 

Sjekklisten for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner er brukt for 
risikovurderingen. Sjekklisten har følgende grupper:  

- natur- og miljøforhold  
- drikkevann og andre biologiske ressurser 
- virksomhetsbasert sårbarhet 
- infrastruktur   
- strategiske / sårbare objekter  
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både for anleggsfasen og driftsfasen.  
 
Forhold som er med i sjekklisten og som er/ ikke er tilstedte i planområdet er kvittert 
«ja/nei» og unntaksvis kommentert.  

 
 
9 VURDERINGSKRITERIER 
 

Kategorier for sannsynlighet: 
Sannsynlighet (S) for at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende 
kategorier:  
 

 
Sannsynlighet 
 

Beskrivelse 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 5. år 
2. Moderat sannsynlig Fra hvert 5. år til hvert år 
3. Sannsynlig Fra hvert år til hver 6. måned 
4. Meget sannsynlig Fra hver 6. måned til hver 14. dag 
5. Svært sannsynlig Oftere enn hver 14. dag 

 
Kategorier for konsekvens: 
Konsekvensen (K) ved at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende 
kategorier: 
 

 
Konsekvens 
 

Mennesker Ytre miljø 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade Ubetydelig skade 
2. Liten konsekvens Småskader, ikke varig Lokal skade  

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade Regional skade,  
restitusjonstid inntil 1 år 

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person Regional skade,  
restitusjonstid inntil 10 år 

5. Svært stor konsekvens Dødelig skade, flere 
personer Irreversibel skade                   

 
Risikomatrise: 
Risiko (R) for at en uønsket hendelse inntreffer, er Sannsynlighet (S) multiplisert med 
Konsekvensen (K), dvs. R=SxK.  
Den vurderte aktiviteten plasseres deretter i matrisen under med lav, middels eller 
høy risiko. 
 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 
 

 
1. Svært 
liten 

2. Liten 3. Middels 4. Stor 
 
5. Svært 
stor 

5. Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 
4. Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 
3. Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy 
2. Moderat sannsynlig Lav Lav Middels Middels Høy 
1. Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels Middels 
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Fargekodene av grønn, gul eller rød i risikomatrisen viser risiko forbundet med hver 
enkelt aktivitet. Fargene har følgende betydning: 

 
 
Lav - Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig 
Middels - Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. 
Høy - Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig 

 
 
10 ANALYSE ANLEGGSFASEN 
 
OVERORDNET RISIKOVURDERING 
Tenkelige hendelser, risikokartlegging- og vurdering samt mulige tiltak ved riving, 
ombygging, nybygg og gjennomføring av tiltaket er kartlagt i tabellene under.  
 

Natur- og miljøforhold 
Forhold/ uønsket hendelse ved 
utbygging ja / nei Vurderinger 
 
Jord- / leire-/ løsmasseskred 

 
Ja 

 
Vurderes videre i analysen 

Kvikkleiren, ustødige grunnforhold, 
løsmasser i området 

Ja Vurderes videre i analysen. Diorittisk til 
granittisk gneis, migmatitt. Området er 
bebygd fra før 

Steinras, steinsprang Nei Er ikke kjent i området. Området er 
bebygd fra før 

Is-, snøskred Nei Er ikke kjent i området. Området er 
bebygd fra før 

Kjente historiske skred, utbredelse Ja Vurderes videre i analysen. Er ikke 
kjent i området. Området er bebygd fra 
før 

Flomfare Ja Vurderes videre i analysen 
Flomsonekart, historiske flomnivå Ja Vurderes videre i analysen 
Vind- / ekstremnedbør Ja Vurderes videre i analysen. Det er ikke 

kjent vesentlige vind/ekstremnedbør. 
Regine enhet, Risa/ Andelva/ Vorma-
Lågen/Glommavassdraget er 
spesifisert. Nedbørsendring fram mot 
2100 under 5% 

Radon Nei Ikke aktuelt i anleggsfasen. Alle 
bygninger skal prosjekteres iht. TEK10 

Skog- og lyngbrann Nei.  Er ikke aktuelt. Er ikke kjent i området 
Vassdragsområde Ja Vurderes videre i analysen 
Planter, dyr, biologisk mangfold 
 

Ja Registrerte naturtyper i vann, noe 
fugleliv bør vurderes ivaretas  under 
byggingen. Vurderes videre i analysen 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ja Registrerte kulturminner i området og i 
nærområdet. Vurderes videre i 
analysen 

Jord- og skogsbruksressurser Nei Ikke aktuelt 
Grønnstruktur 
 

Ja Grøntarealer langs elven. Vurderes 
videre i analysen 

Sårbarhet for klimaendringer Nei Det er ikke aktuelt i anleggsfasen 
 

Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
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Forhold/ uønsket hendelse ved 
utbygging ja / nei Vurderinger 
Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 
infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 
grunnvann 

- landbruksareal 
- vurdere nødvendige tiltak, 

båndlegging etc. 

Nei Ikke behov for særskilte tiltak utover det 
som er vanlig innarbeidet praksis i 
Eidsvoll kommune, ingen 
drikkevannskilde.  
 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet 
Forhold/ uønsket hendelse ved 
utbygging ja / nei Vurderinger 
Brann / eksplosjon ved industrianlegg Nei Ikke aktuelt 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Ja Det er kjent at det var industridrift i 

området. Vurderes videre i analysen 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks 
industrianlegg, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

Ja Det er kjent at det var industridrift i 
området. Vurderes videre i analysen 

Høyspentledninger Nei Er ikke kjent i området 
Anlegg for deponering og destruksjon 
av farlig avfall 

Ja Det er kjent at det var industridrift i 
området og bør ivaretas i anleggsfasen. 
Vurderes videre i analysen 

Strålingsfare fra div. installasjoner Ja Kjøreledning Hovedbanen. Ikke aktuelt 
i anleggsfasen 

Gamle fyllplasser Nei Ikke aktuelt 
Forurenset grunn, endret bruk av gamle 
industritomter 

Ja Det er kjent at det var industridrift i 
området, lett forurenset grunn. 
Vurderes videre i analysen 

Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt 
Dumpeområder i vann Ja Det er påvist noe forurensning i Risa 

elva, tiltak er ikke aktuelt i anleggsfasen 
Overvannshåndtering Nei Ikke aktuelt i anleggsfasen 
Støy fra byggevirksomhet Ja Temaet vurderes videre i analysen 

 

Infrastruktur 
Forhold/ uønsket hendelse ved 
utbygging ja / nei Vurderinger 

Vil utilsiktede / ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer utgjøre 
en risiko for området? 

Ja Dersom det skulle skje noe på 
jernbanen og broen vil det kunne få 
store følger, men risikoen for at det skal 
skje er liten. Vurderes videre i analysen 

hendelser på veg Ja Finstavegen, Axel Bråtens veg ved 
planområdet 

hendelser på jernbane Ja Hovedbanen i nærområdet 
hendelser på vann Ja Risa elva ved planområdet, i 

nærområdet 
hendelser i luften Nei Lite sannsynlig, nasjonal flyplass i 

nærliggende kommune 
Veger med transport av farlig gods Nei Er ikke kjent transport med farlig gods i 

området 
Ulykkesbelastede veger Ja Sentral beliggenhet gir raskt frammøte, 

men viktig å tenke nød adkomst. 
Vurderes videre i analysen 

Støysoner ved infrastruktur Ja Vurderes videre i analysen 
Utrykningstid nødetater Nei Området ligger sentralt på Dal med 
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flere adkomst muligheter 
Vanntrykksoner / 
slukkevannskapasitet 

Nei Tilfredsstillende dekning/tilgang iht. 
kommunes VA-kart, Risa elv 

Trafikkstøy Ja Støy fra byggevirksomhet til 
nærliggende boligområder. 
Vurderes videre i analysen 

Areal- og transportsituasjon Nei Lite sannsynlig, det kan bli små 
midlertidige endringer i 
kollektivtransport situasjon og bruk av 
nærliggende arealer  

 

Strategiske / sårbare objekter 
Forhold/ uønsket hendelse ved 
utbygging ja / nei Vurderinger 

 
 
11 ANALYSE DRIFTSFASEN 
 

OVERORDNET RISIKOVURDERING 
Tenkelige hendelser, risikokartlegging- og vurdering samt mulige tiltak i driftsfasen av 
bygninger/ området er kartlagt i følgende tabell.  

 

Sykehus/ helseinstitusjon Nei Finnes ikke i området 
Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei Finnes ikke i området 
Skole / barnehage Ja Finnes i nærheten av området. 

Framkommeligheten ivaretas i 
anleggsfasen.   
Vurderes videre i analysen 

Butikker Ja  Nærbutikk i nærområdet. Sikkerheten 
bør ivaretas. Vurderes videre i 
analysen 

Flyplass Nei Ikke aktuelt 
Viktig veg / jernbane Ja Hovedbanen . Vurderes videre i 

analysen 
Jernbanestasjon / bussterminal Ja Nærmeste jernbanestasjon, 

bussterminal er Dal stasjon.   
Vurderes videre i analysen 

Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt 
Undervannsledninger / kabler Ja Innenfor planområdet finnes vann- og 

spillvannsledninger i bakken samt 
pumpestasjon. Det er påvist el -kabler 
under bakken innenfor planområdet.  
Vurderes videre i analysen 

Veger Ja Det vurderes vegkapasitet og 
framkommeligheten under bygging 

Broer, tunneler Ja Bro over Risa elv.  Vurderes videre i 
analysen 

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Nei Er ikke kjent 

Viktige offentlige bygninger/ anlegg Ja Er ikke kjent, pumpestasjon 
El-forsyning Ja Høyspentlinje i nærheten av 

planområdet ligger under bakken. Ikke 
strategisk viktige installasjoner ut over 
evt. strømforsyning til jernbanen. Se 
andre punkt om jernbanen/ 
Hovedbanen.   



Plan-ID 023725300 Revidert 02.10.2017 
 

        ARCHI-PLAN  AS  – OMRÅDE DAL PARK,  ROS-ANALYSE                                13 av 39 
 

 

Natur- og miljøforhold 
Forhold/ uønsket hendelse  ja / nei Vurderinger 
Jord- / leire-/ løsmasseskred 
 
 

Ja  Grunnundersøkelser bør utarbeides 
ifm. gjennomføring av prosjektet.  
Vurderes videre i analysen 

Kvikkleiren, ustødige grunnforhold Ja Er mindre aktuelt i driftsfasen. Vurderes 
videre i analysen 

Steinras, steinsprang Nei Er ikke kjent i området 
Is-, snøskred Nei Er ikke kjent i området. Området er 

bebygd fra før 
Kjente historiske skred, utbredelse Ja Vurderes videre i analysen 
Flomfare Ja Er ikke kjent i området. Vurderes videre 

i analysen 
Flomsonekart, historiske flomnivå Ja Er ikke kjent i området. Vurderes videre 

i analysen 
Vind, vind/ orkan etc.  Ja Lokalklimatiske forhold tilsier at det ikke 

foreligger spesielle utfordringer. 
Vurderes videre i analysen 

Ekstremnedbør Ja Det er ikke kjent vesentlige 
vind/ekstremnedbør, REGINE enhet, 
Risa/ Andelva/ Vormalågen/ 
glommavassdraget er i området. 
Nedbørsendring fram mot 2100 under 
5%. Temperaturendring de kommende 
år 3,0- 3,5 grader, reduksjon av 
snømengde 40-30% 

Radon Nei Det er ikke registrerte farlige 
radonkonsentrasjoner i området, jmf. 
NGU. Iht. gjeldende byggeforskrift skal 
alle bygg til varig oppholds skal 
radonsikres.  

Skog- og lyngbrann Nei Ikke aktuelt 
Vassdragsområde Ja Glommavassdraget/ Hvaler og 

Singlefjordenområdet. Vurderes videre i 
analysen 

Planter, dyr, biologisk mangfold 
 

Ja Mindre aktuelt i driftsfasen.  
Vurderes videre i analysen 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ja Det er registrerte kulturminner i 
nærmiljø og i planområdet. 
Vurderes videre i analysen 

Jord- og skogbruksressurser Nei Ikke aktuelt 
Grønnstruktur 
 

Ja Utover lauvskog er det ikke kjent langs 
elven. Vurderes videre i analysen 

Sårbarhet for klimaendringer Nei Området registrert med lav sårbarhet 
for klimaendringer. Positiv konsekvens 
– gangavstand 0-1,5 km til  
kollektivknutepunkt, skole, barnehage, 
støtter opp planforslaget. Høy areal- 
utnyttelse av planområdet.  

 

Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
Forhold/ uønsket hendelse  ja / nei Vurderinger 
Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 
infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 
grunnvann 

Nei Ikke behov for særskilte tiltak utover det 
som er vanlig innarbeidet praksis i 
Eidsvoll kommune, ingen 
drikkevannskilde.  
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- landbruksareal 
- vurdere nødvendige tiltak, 

båndlegging etc. 
 

Virksomhetsbasert sårbarhet 
Forhold/ uønsket hendelse  ja / nei Vurderinger 
Brann / eksplosjon ved industrianlegg Nei Ikke kjente industrianlegg 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Ja Mindre aktuelt i driftsfasen 

Vurderes videre i analysen 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks 
industrianlegg, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

Ja Mindre aktuelt i driftsfasen. Det er kjent 
at det var industridrift i området. 
Vurderes videre i analysen 

Høyspentledninger Nei Er ikke kjent i området. Høyspentlinje i 
nærområdet ligger under bakken. Alle 
nye anlegg og teknisk infrastruktur 
legges i grunn 

Anlegg for deponering og destruksjon 
av farlig avfall 

Ja Ikke aktuelt i driftsfasen. Det er kjent at 
det var industridrift i området. 

Strålingsfare fra div. installasjoner Ja Kjøreledning Hovedbanen, andre 
installasjoner er ikke kjent 

Gamle fyllplasser Nei Det er ikke kjent fyllplass i området  
Forurenset grunn, endret bruk av gamle 
industritomter 

Ja Mindre aktuelt i driftsfasen.  
Vurderes videre i analysen 

Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt 
Dumpeområder i vann Ja Det er påvist noe forurensning i Risa 

elva. Vurderes videre i analysen 
Overvannshåndtering Ja Store overflater av ny bebyggelse 

vurderes ifm. prosjektering av 
bebyggelse. Vurderes videre i analysen 

Støy Ja Vurderes videre i analysen. Det 
foreligger egne støyutredninger. 

 

Infrastruktur 

Forhold/ uønsket hendelse  ja / nei Vurderinger 
Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 

Ja Dersom det skulle skje noe på 
jernbanen og broen vil det kunne få 
følger. Vurderes videre i analysen. 

hendelser på veg Ja Finstavegen, Axel Bråtens veg ved 
planområdet. Vurderes videre i 
analysen 

hendelser på jernbane Ja Hovedbanen. Vurderes videre i 
analysen 

hendelser på vann Ja Risa elva. Vurderes videre i analysen 
hendelser i luften Ja Nasjonal flyplass i nærliggende 

kommune. Vurderes videre i analysen 
Veger med transport av farlig gods Nei Ikke aktuelt 
Ulykkesbelastede veger Ja Sentral beliggenhet gir raskt frammøte, 

men viktig å tenke nød adkomst. 
Vurderes videre i analysen 

Støysoner ved infrastruktur Ja Jernbane og nærliggende veger. 
Vurderes videre i analysen 

Støy, andre kilder Nei Ikke aktuelt 
Utrykningstid nødetater Nei Området ligger sentralt på Dal 

Vanntrykksoner / 
slukkevannskapasitet 

Nei Tilfredsstillende dekning/tilgang iht. 
kommunes VA-kart, Risa elv 

Areal- og transportsituasjon Ja Planforslaget vil bidra til å tilrettelegge 
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for bruk av miljø- og klimavennlige 
transportformer i område 

 
 

Strategiske / sårbare objekter 
Forhold/ uønsket hendelse  ja / nei Vurderinger 

 
På bakgrunn av denne risikokartleggingen, er følgende hendelser/ uønskede 
hendelser vurdert som relevante, dvs. at de inngår i den etterfølgende overordnede 
ROS-analysen: 
 

Forhold/ uønsket 
hendelse 

Anleggsfase Driftsfase 
 

Kommentarer 

grunnforhold anleggsfase driftsfase 
 

ras og utglidninger,  
sprenging og boring 
påvirker omgivelser 
 

flom anleggsfase driftsfase 
 

 

grunnforurensning anleggsfase   
støyforurensning anleggsfase driftsfase 

 
trafikkstøy og støy 
fra jernbane 

    
infrastruktur– 
framkommelighet 
trafikksikkerhet 

anleggsfase driftsfase generell 
anleggstrafikk 

naturmiljø anleggsfase   
kulturmiljø anleggsfase   
    
brann anleggsfase driftsfase  

Sykehus/ helseinstitusjon Nei Finnes ikke i området? 
Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei Finnes ikke i området?  
Skole / barnehage Ja Finnes i nærområdet 
Butikker, servicefunksjoner Ja  Nærbutikk, serviceforretninger i 

nærområdet 
Flyplass Nei Ikke aktuelt 
Viktig veg / jernbane Ja Fylkesveger. Hovedbanen. Vurderes 

videre i analysen 
Jernbanestasjon / bussterminal Ja Nærmeste jernbanestasjon, 

bussterminal er Dal stasjon. Vurderes 
videre i analysen 

Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt 
Undervannsledninger / kabler Ja Innenfor planområdet finnes vann-, 

spillvannsledninger i bakken. 
Det er påvist el -kabler under bakken 
innenfor planområdet.  

Broer, tunneler Ja Bro over Risa elv 
Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Nei Er ikke kjent 

Viktige offentlige bygninger Nei Er ikke kjent 
El-forsyning Ja Høyspentlinje i nærheten av 

planområdet ligger under bakken. Ikke 
strategisk viktige installasjoner ut over 
evt. strømforsyning til jernbanen. Se 
andre punkt om jernbanen.   
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12 ENDELIG RISIKOFORHOLD OG TILTAK 
 

Områder for anleggsgjennomføring omfatter riving og etablering av nye regulerte 
arealer. Det er antatt en ca. 2 års anleggsdrift for gjennomføring av den nye 
bebyggelsen. Bygging av boliger kan skje parallelt eller uavhengig av andre 
virksomheter i området. 
 

10.1.  Grunnforhold 
 
Anleggsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Jord- / leire-/ 
løsmasseskred 

1 4 Middels I følge foreliggende data fra NGU og 
empiriske data består løsmassene av 
Breelvavsetning (Glasifluvial 
avsetning). Dagens situasjon og 
endret situasjon skal vurderes og 
virkninger skal dokumenteres iht. 
TEK10 ifm. prosjektering av tiltak.  
 

Jord- / leire-/ 
løsmasseskred ved 
riving 

1 4 Middels 

Steinras, steinsprang 1 4 Middels 

Is-, snøskred 1 4 Middels Lite sannsynlig 
 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Jord- / leire-/ 
løsmasseskred 

1 3 Lav Lite sannsynlig 

Steinras, steinsprang 1 3 Lav Lite sannsynlig 
Is-, snøskred 1 3 Lav Lite sannsynlig 

 
Hendelser. 
Eiendommen ligger i en terrassert skråning ned mot elven Risa. Grunnforholdene 
består av lagdelte masser av leire, silt og sand over et fastere lag med antatt morene. 
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire innenfor området, og 
områdestabiliteten er vurdert som ok. Dybde til antatt morene varierer fra 10-20 m. 
 
Høydeforskjell fra Risa opp til laveste platå er ca 5-7 m. Det er brattest og størst 
høydeforskjell ved bruen Finstadvegen. Høydeforskjell fra terrassert platå 1 til platå 2 
er opp mot 7 m.  
 
NGUs løsmassekart er hele eiendommen, samt omkringliggende område ligger under 
marin grense med breelv- og bresjøavsatte løsmasser. Dette indikerer løsmasser med 
stor mektighet av finkornig materiale. Det er ikke påtruffet bløte leirmasser eller 
masser med antatt sprøbruddegenskaper. 

 
NGU definerer et kvikkleireområde som et område hvor grunnforholdene består av 
marint avsatt leire og hvor saltinnholdet i enkelte soner senere er vasket ut.  
 
Iht. Grunnteknikk AS er det dokumentert at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere 
og faren for kvikkleireskred er avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 
10) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. Det er foretatt undersøkelser av grunn og  
det foreligger en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten for planområdet i en 
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egen geoteknisk rapport.    
 

Tiltak.  
Basert på resultatene fra grunnundersøkelsene vurderer Grunnteknikk at det ikke er 
aktsomhets-/faresone i eller umiddelbar nærhet til planområdet for reguleringsplanen. 
Områdestabilitet er vurdert å være tilfredsstillende.  
 
Dersom det planlegges enkle og lette boligbygg innenfor 3 etasjer kan geoteknisk 
prosjektering i tiltaksklasse 1 være aktuelt. Ved større boligbygg eller næringsbygg 
faller trolig geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Dette vil utløse krav om 
uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering. Det må påregnes at bygg på mer enn 
3-4 etager må pelefundamenteres til fjell /fast morene for å unngå 
setninger/skjevsetninger. Utgraving for inntil 1 kjelleretasje kan sannsynligvis utføres 
med frie graveskråning med helning 1:1,5 eller slakere med sikring av nedre del av 
graveskråningene. Dypere utgravinger må antas sikres med f. eks. spunt. 
Graveforhold og aktuelle sikringstiltak må vurderes nærmere når konkrete planer 
foreligger i byggesak. 

 
Områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende. Når aktuelle planer for et framtidig 
nybygg foreligger, må det gjennomføres vurdering av lokalstabilitet mot elven. Når 
endelige planer foreligger for ny bebyggelse, må geoteknisk sakkyndig vurdere 
graveforhold med eventuelle sikringstiltak og aktuell fundamenteringsløsning. 
 
Videre skal planbestemmelser stille krav til at grunnforhold vurderes  av fagkyndige 
konsulenter for prosjektering av byggetiltak. Planlegging av sikringstiltak utenfor 
området vurderes i samarbeid med myndigheter og ivaretas  utenfor planforslaget for 
område Dal Park.  
 
SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. 
Byggherreforskriften) skal være utarbeidet i driftsfasen og fulgt opp.  FDV-plan (Plan 
for forvaltning, drift og vedlikehold) må utarbeides og følges i anleggsfasen uansett 
om risiko for grunnforhold er mindre.  

 
 

10.2.  Samfunnssikkerhet – flom langs Risa 
 
Anleggsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Flomfare 1 5 Middels  Lite sannsynlig. Det skal 
utarbeides SHA-plan  

 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Flomfare 1 5 Middels Lite sannsynlig. Det skal 
utarbeides FDV-plan som skal ha 
rutiner for en kontinuerlig kontroll 
av området 

 
 
Hendelser. 
Deler av planområdet ligger på ca. cote pluss 159 m og elven på ca. cote pluss 148 m 
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eller lavere. Det er lite sannsynlig at ved flom disse delene av planen kunne stå under 
vann.  

 
Planområdet grenser mot elven Risa. Det er gjort en konkret vurdering i forhold til 
flomfaren i Risa i egen flom utredning. Det foreligger vannføringsdata, annen 
kunnskap om flomforholdene og sikkerhet mot flom er ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 og NVEs veileder 2/2011 av Sweco Norge AS.   

 
Flom konsulent har utført beregning av tilløpsflom med gjenntaksintervall 200 år for 
nedbørfeltet til elven Risa. Eiendommen ligger i grenseland for størrelse til at en kan 
benytte Nasjonalt formelverk for flomberegning i små felt. Det er derfor gjort 
beregninger både med disse retningslinjene og Retningslinjer for flomberegninger av  
NVE. 

 
Det er beregnet 200-årsflom for nedbørfeltet til Risa ved Dal Park, middelflom og 
vekstfaktorer. I beregningene er det benyttet 1,4 som klimapåslag. 

 
Som kontroll på verdiene er det gjennomført flomfrekvensanalyse av målte 
vannføringsserier fra nærliggende felt. Beregningen er gjort for felt VM 2.279 
Kråkfoss, VM 2.331 Kauserud og VM 2.280 Kringlerdal. Resultatene viser at 
beregnede flomverdier basert på formelverk for små nedbørfelt gir noe større flommer 
en flommer beregnet med flomfrekvensanalyse. Generelt er det forventet at flommer 
forårsaket av regn vil øke, mens snøsmelteflommer i større vassdrag vil avta. 
Beregnede flomverdier justert opp 40 % for å ta hensyn til klimaendringer. 

 
Det forventes derfor at bruen Finstadvegen over Risa ligger over vannspeilet med god 
margin, og skal dermed ikke påvirke strømning i elven.  Iht. utregningene og  figurene 
vil vannspeilet med en sikkerhetsmargin på 0,5 meter ha god klaring med tanke på 
oversvømmelse av området.  

 
Tiltak.  
Vurderingene av massene i området baserer seg på løsmassekart. Området som 
elven går gjennom er dominert av materiale som er transportert og avsatt av elv. Sand 
og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer normalt fra 
0,5 til mer enn 10 meter. Som det går fram av figurene i utredningen vil elven i enkelte 
deler ha hastigheter opp mot 3 m/s av. Etter større flommer bør det kontrolleres om 
det er erosjonsskader i området iht. Sweco Norge AS.  
 
SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. 
Byggherreforskriften) skal være utarbeidet i driftsfasen og fulgt opp.  FDV-plan (Plan 
for forvaltning, drift og vedlikehold) må utarbeides og følges i anleggsfasen uansett 
om risiko for flom er lite sannsynlig.  
 
 

10.3. Grunnforurensning 
 
Anleggsfasen 
Uønskede 
hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Tidligere 
industrivirksomhet 

4 2 Høy Det er kjent at det var industridrift i området. 
Overflatebehandling og bearbeiding av metaller er 
registrert 

Dumpeområder i 3 3 Middels Det er problemer med tilførsel av kloakk/forurenset 
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vann overvann. Det er påvist oljelenser lagt ut ved Furuseth 
slakteri i nærområdet. 

 
Hendelse.  
Kartlegging viser at deler av planområdet er utsatt for fare – forurenset grunn med 
påvirkningsgrad 01.  Slike områder kan indikere at området også kan være lite eller 
ikke forurenset. Det er påvist at virksomhet av overflatebehandling og bearbeiding av 
metaller – galvaniseringsverksted i kjeller har pågått i perioden 1966-1972. 
Totalarealet av forurenset grunn er anslått til ca. 500 m2. Usikkerhet av areal størrelse 
er lav. Det er utført flere kartlegginger av området i perioden 1990- 2005. Sett fra 
forhold til vannføring i elven vil transport og utvasking gjennom tilstøtende løsmasser 
være beskjedent, slik at eventuelle forurensninger sannsynligvis raskt har blitt fortynnet 
ned til bakgrunnsnivåer iht. Prosjektrapport fra 2004. Samtidig er det også over 40 år 
siden utslipp har funnet sted, noe som tilsier stor sannsynlighet for at eventuelle 
forurensninger har blitt vasket ut.  

 
Utslipp og forurensning i nærområdet er hovedsakelig forbundet med lekkasje fra 
slakteri. Dette kan skje ved feil på anlegg, ved driftsavbrudd og som følge av 
menneskelig svikt. Dersom utslippene skjer i nærheten av vassdrag kan de få 
betydelige konsekvenser. Diffus forurensning fra areal til vassdrag, kan også være 
noe problematisk. Forurensning fra fabrikk er håndtert av ulike lover og forskrifter.  
 
Tiltak. 
Det settes krav til tiltaksplan iht. forurensningsforskriften kap.2. i planforslaget. 
Forurensningsforskriftens kapittel 2 omhandler opprydding i forurenset grunn ved 
bygge- og gravearbeider. Regelverket gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det 
har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, hvor det finnes tilkjørte 
forurensede masser eller der det av andre årsaker er grunn til å tro at det er 
forurenset grunn. 
 
Ved planer om utbygging i nærheten av fabrikk anlegg må risiko vurderes. 

Ny byggeteknisk forskrift (TEK 10) § 13-5 stiller krav om radonforebyggende tiltak, og 
dette kravet sikrer at hensynet til radon ivaretas ved gjennomføring av byggetiltak. 
Dette kravet er gjentatt i  planbestemmelsenes § 7.1.3. For øvrig er radonfaren i 
forslag til nye utbyggingsområder vurdert på bakgrunn av alunskifer-kart fra NGU og  
det er ikke påvist radon i planområdet. 
 
Videre skal planbestemmelser stille krav til at grunnforurensning vurderes  av 
fagkyndige konsulenter før oppstart av prosjektering av byggetiltak. Planlegging av 
sikringstiltak utenfor området vurderes i samarbeid med myndigheter og ivaretas  
utenfor planforslaget for område Dal Park.  
 
SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. 
Byggherreforskriften) utarbeides og følges. FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og 
vedlikehold) blir et viktig dokument ifm. bruk av planområdet.  

 
 

10.4. Støy, trafikkstøy og støy fra jernbanen 
 
Anleggsfasen 
Uønskede 
hendelse/ 

S K R Kommentarer 
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situasjon 
Støysoner ved trafikk 4 1 Middels Eksisterende støytrafikk på Finstavegen og 

Aksen Bråtens veg og jernbanen er høy og 
det er behov for et tiltak.   

Støysoner ved 
jernbane 

4 1 Middels Støy fra trafikk fra jernbanen blir samme 
som før 

Støy fra 
byggevirksomhet 

5 2 Middels Byggevirksomhet i denne målestokk, som er 
beskrevet  over vil generere økt trafikk og 
støy i anleggsfasen 

 
Driftsfasen 
Uønskede 
hendelse/ situasjon 

S K R Kommentarer 

Støysoner ved trafikk 4 4 Høy Støy fra trafikk på Finstavegen og Aksen 
Bråtens veg og jernbanen. En utbygging i 
denne målestokk, beskrevet  over vil 
generere økt trafikk og støy både fra 
tungtrafikk til næringsvirksomheter og lett-
trafikk til boligområdet.  

Støysoner ved 
jernbane 

4 2 Middels Støy fra trafikk fra jernbanen kan øke ved 
utvidelse av eksisterende byer, etablering av 
nye og flere boligområdet langs 
hovedbanen.  

 
Hendelse.  
Planområdet er i noen grad belastet med støv og støy fra biltrafikk samt fra 
Hovedbanen i dag.  Eiendommen ligger utenfor rød støysone men på grensen til gul 
støysone.  
 
Støybelastningen fra trafikken på Finstadvegen er mindre, vurderes som  
middels alvorlige og kan løses med vanlige byggemetoder. Heller ikke økt trafikk 
antas å medføre verdier som kan utløse utbygningsfare i nærområdet. Området ligger 
delvis i gul støysone og mindre områder nær Aksel Bråtens vei ligger i rød støysone.  
 
Berg Knudsen AS´s støyutredning med beregninger av støynivå i oppholds- og 
soverom, utenfor fasaden og på utearealer følger denne analysen. Beregningene er 
foretatt ut fra Nordisk beregningsmetode for støy med beregningsprogrammet NoMes. 
Beregningene er foretatt med støykoter i høyden 4 m og 1,5 m over bakkenivå. 
Støysonene øverst er beregnet i 4 m’s høyde i samsvar med T-1442. Dette tilsvarer 
lydnivået utenfor fasaden i 2. etasje. Kartene i utredningen presenterer støysonene i 
1,5 m høyde som tilsvarer lydnivået på uteplasser på bakkenivå. 

 
Støyberegningen viser at støynivået utenfor vinduer i 2. etasje mot fv. 503 (Aksel 
Bråtens veg) blir ca. Lden 62 dB. Det er beregnet trafikkstøy utenfor vinduer i øvrige 
etasjer.  

 
Støysonekart viser at uteområder vendt mot vest og mot sør blir liggende i gul 
støysone, dvs. i sone der støynivået er mellom Lden 55 dB og Lden 65 dB. 
 
For å skjerme uteområdet er det lagt inn en støyskjerm langs jernbanen. Den 
eksisterende støyskjermen er 2 m høy. 
  
Planområdets utearealer og gatefasader ligger i ca.100 m og 35 m. avstand fra 
hovedbanen og er noe utsatt fra støy fra jernbanen. Konsekvensene fra Hovedbanen 
belyses grundig i eget støynotat og videre innlemmes i plandokumentene. 
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Tiltak. 
Det er i beregning av støy ved planområdet lagt til grunn støy fra jernbanen, transport 
av godstrafikk på Hovedbanen. Støyrapporten legger til grunn eksisterende og økt 
trafikkvekst på jernbanen. 
 
Det er foretatt beregning av trafikkstøy fra jernbane for boligfeltet Dal Park. Området 
tilfredsstiller Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) forutsatt 
at det gjennomføres støydempende tiltak i form av spesielt støydempende vinduer 
monteres i soverom i fasaden mot jernbanen. 
 
Byggevirksomheten skal øke trafikkmengde og samtidig støy både fra trafikk og 
anleggsmaskiner.   
 
Støyrapporten dokumenterer at det er mulig å oppfylle kravet om  at støynivå utenfor 
vinduer til soverom og stuer og på uteområder/balkonger skal være Lden 55 dB eller 
lavere iht. retningslinje T-1442/2012. 
 
For å sike at nødvendige støyskjermingstiltak blir utført før nye leiligheter blir tatt i 
bruk tas i reguleringsplanen med en reguleringsbestemmelse som sier at det skal 
være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå utenfor 
vinduer til soverom og stuer og på uteområder/balkonger er Lden 55 dB eller lavere 
før kommunen kan gi brukstillatelse for leiligheter.  
 
Uteområdet på bakkenivå bak bygget ligger utenfor gul sone. Kravet til uteområde i 
NS8175 er at dette skal ligge utenfor gul støysone og det ansees derfor at NS8175 er 
oppfylt. 

 
T-1442 er følgelig oppfylt med mindre det vurderes støydempende tiltak. Den nye 
skjermen mot Hovedbanen må være 2,5 m høy iht. støy beregningene. 
 
Det er beregnet målepunkter utenfor fasaden til bygget. Det fremgår at høyeste 
ekvivalente lydnivå utenfor fasaden blir 61 dBA. Kravet til fasadeisolasjon blir da 31 
dB. I en fasade til et bygg som tilfredsstiller TEK10 mht. varmeisolasjon er 
fasadeisolasjonen 37 dB og dette tilfredsstiller følgelig kravet på 31 dB med god 
margin. For at beregning av isolasjon mot utendørs støy blir tilfredsstillende er det 
krav til soveromsvinduer 31 dB. Dette gjelder bare for soveromsvinduer i fasaden mot 
vest.  

 
Støyreduksjon ivaretas i planbestemmelsene og på plankartet. Byggegrense som 
definerer områder for utbygging av tilfredsstillende arealer etter formål avsettes på 
kartet. Det kan vurderes om plassering av eventuell støyskjerm og/eller utforming av 
planløsning av boliger som reduserer støy iht. myndighetenes krav.  

 
Hensynsone H210 og H220 foreslås overført i planforslaget om arealbruk som rød og 
gul støysone.  
 

10.5. Infrastruktur, areal og transport  
 
Anleggsfasen 
Uønskede hendelse/ S K R Kommentarer 
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situasjon 
Trafikkhendelser 2 5 Høy Trafikkulykker ved kryssing av 

anleggsmaskiner, tungtransport, privatbiler, 
syklende og gående 

Hendelser på sjø/ vann 1 3 Lav Mindre aktuelt  
Hendelser i  luften 1 3 Lav Mindre aktuelt 
Strømbrudd 1 4 Middels Alternativ el-tilførsel 
Trafikk med farlig gods 1 4 Middels Byggevirksomheter utløser behov for 

transport med farlig gods til anleggsområdet 
Framkommelighet til 
utrykningskjøretøy 

1 3 Lav Området ligger sentralt på Dal og er 
avgrenset av flere hovedveger  

Gang- og sykkelveger 4 3 Høy Infrastruktur, barnetråkk til/fra skole fra/til 
boligområde 

Jernbanestasjon / 
bussterminal 

1 4 Middels Viktige objekter. Uoversiktlige forhold ved 
framkommelighet fra jernbanestasjon/ 
bussterminal til boligområder i kommunen 

Viktig veg / jernbane 1 4 Middels Viktige objekter 
Vannledninger / kabler i 
bakken 

3 3 Middels Viktige objekter. Planlegging skal utføres 
mht ledninger/ kabler i bakken, evt. flyttes 

Areal og transport 1 4 Middels Mindre endringer av arealutnyttelse av et 
sentralt og kollektivnært areal. 

 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Trafikkhendelse  2 4 Middels Trafikkulykker ved kryssing av 
vareleveringsbiler, privatbiler, syklende og 
gående. Framkommelighet til butikker, 
kontorer og parkeringsanlegg 

Hendelser på sjø/ vann 1 3 Lav Mindre aktuelt 
Hendelser i  luften 1 4 Lav Mindre aktuelt 
Trafikk av farlig gods 1 3 Lav Mindre aktuelt. Det påregnes noe trafikk 

med farlig gods til næringsvirksomhet  i 
mindre mengder 

Strømbrudd 1 4 Middels Alternativ oppvarming kan erstatte vanlig 
strømtilførsel 

Gang- og sykkelveger 3 3 Middels Flere funksjoner i tett bebygde områder kan 
utløse flere ulykker 

Jernbanestasjon/ 
bussterminal 

1 4 Middels Viktige objekter i nærområdet. Forbindelse 
mellom jernbanestasjonen/ bussterminal og 
nye boliger. Dal sentrum må forventes å få 
økt trafikk 

Viktig veg/ jernbane 1 3 Lav Viktige objekter 
Vannledninger / kabler i 
bakken 

1 3 Lav Viktige objekter. Mindre aktuelt. Det må tas 
hensyn til overvannsproblematikken 

Areal og transport 1 1 Lav Positiv arealutnyttelse av et sentralt og 
kollektivnært areal.  

 
Hendelser. 
Planområdet grenser mot FV 503, Aksel Bråtens veg og mot FV503, Finstadvegen. 
Planområdet ligger i kort avstand fra Dal stasjon. Det er anlagt fortau langs samme 
side av FV503 som planområdet.  Aksel Bråtens veg har trafikkmengde ca. 2600 ÅDT 
og fartsgrense 50 km/t. Finstadvegen har trafikkmengde ca. 1700 ÅDT og fartsgrense 
50 km/t. Planområdet har avkjørsel fra Aksel Bråtens veg og avkjørsel fra 
Finstadvegen.  
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Ca. 100 meter fra planområdet er hovedbanens stasjon med toglinjer mellom Oslo og 
Eidsvoll.  

 
Mellom 2000-2007 har det blitt registrert 2 trafikkulykker på Dal.  Flere ulykker fant 
sted på Finstavegen enn på Aksel Bråtens veg. Vegdata viser at det er registret en 
ulykke innenfor planområdet på privat eiendom. En utbygging i alle funksjoner vil 
generere økt trafikk, også økt fare for trafikkulykker.  

 
Det er taxiholdeplass og busstasjon ved siden av Dal stasjon. Det pågår kryssing av 
Aksel Bråtens veg fra tog-/ busstasjon til boligområdene. Der er etablert flere gangfelt 
i nærområdet. 
 
Trafikkulykker langs fylkesvegene kan i ytterste konsekvens svekke infrastrukturen i 
planområdet for kortere perioder. Gode evakueringsmuligheter både sørover og 
nordover for området. 
 
Tiltak.  
Dersom det skulle skje noe på jernbanen vil det kunne få store følger, men risikoen for 
at det skal skje er liten. 
 
Ved videre utbygging må det vurderes om nye utbyggingsområder vil gi økt trafikk-
belastning på veistrekninger som fra før har noen trafikkulykker. 
 
Reguleringen vil føre til etablering av utvidete avkjørsler til byggeområde og økt 
trafikksikkerhet i form av gangveger. Reguleringen vil legge til rette for vegadkomst for  
utrykningsbil, brann og ambulanse. Ikke minst vil utbygningen bidra til å tilrettelegge 
for bruk av miljø- og klimavennlige transportformer i området, fortetting av området og  
i tråd med å stoppe veksten i biltrafikk. 

 
SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. 
Byggherreforskriften), FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og vedlikehold). 
Trafikksikkerhet vurderes i planforslaget. Planlegging av sikringstiltak utenfor området 
vurderes i samarbeid med myndigheter og ivaretas  utenfor planforslaget for område 
Dal Park. 
 
Trafikksikkerhet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av tiltak 
etter planen, det stilles krav til nødvendige transporttiltak og sikre innganger i 
forbindelse av gangfelt innenfor planområdet. Utenfor planområdet følges Eidsvoll 
kommuns Trafikksikkerhetsplan.  
 

 
10.6. Naturmangfold 

 
Anleggsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Biologisk mangfold 2 3 Middels Registrerte naturtyper i vann. Ellers er 
ikke registrerte verdifulle områder langs 
elven.  

Dyreliv 1 3 Lav Dyrelivsfredning i området langs Risa 
elv. Nærområdet kan ikke utsettes for 
høgst, grøfting og teknisk inngrep under 
byggingen 
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Fiskerliv 1 3 Lav Nærområdet kan ikke utsettes for 
høgst, grøfting og teknisk inngrep under 
byggingen 

Planteliv - 
kantvegetasjon 

2 3 Middels Nærområdet kan ikke utsettes for 
høgst, grøfting og teknisk inngrep i 
anleggsfasen 

Friluftsliv 4 1 Lav Hoved grønnstruktur på Dal. Friluftsliv 
reduseres i anleggsfasen 

 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Biologisk mangfold 1 3 Lav Registrerte naturtyper i vann. Ellers er 
ikke registrerte verdifulle områder langs 
elven. 

Dyreliv 1 3 Lav Registrerte  
Fiskerliv 1 3 Lav Friluftslivs aktiviteter er positiv 
Planteliv - 
kantvegetasjon 

1 3 Lav Vegetasjon beskyttes og ryddes opp 

Friluftsliv 1 1 Lav Hoved grønnstruktur på Dal har 
kvaliteter for fysisk aktivitet. Opplevelse 
av naturmangfold ved tettbebyggelse er 
positiv 

 
Hendelse. 
Planområdet grenser mot elva Risa som er en del av Andelven, Nessa og Risa 
naturfredningsområde. Området ble vernet 26.3.1954 i henhold til lov om 
naturfredning av 14. juli 1916. Fuglelivet er fredet mot ødeleggelse eller skade av 
ethvert slag. Innenfor dette området er følgende forbudt etter verneforskriften: 1. å 
drepe, skade eller forstyrre fuglene 2. å ødelegge eller røve reir og egg 3. å løse 
skudd 

Område er bebygd fra før. Virksomhet har pågått fra begynnelsen av 1900-tallet.  
 

Verneområdet omfatter Risa med tilgrensende skog- og sumpvegetasjonen. Elva er 
stilleflytende og i selve elva og langs den inngår ulike typer vann- og sumpvegetasjon. 
Langs bredden inngår vesentlig gråorheggeskog, vierkratt med blant annet gråselje, 
samt et parti ved en minkfarm som inneholder alm. I starrsumpene vokser blant annet 
flaskestarr – Carex rostrata, selsnepe – Cicuta virosa og elvesnelle – Equisetum 
fluviatile og i gråorskogen ble firblad – Paris quadrifolia og stor myrfiol – Viola epipsila 
sett. Den rødlistede vannplanten stor andmat – Spirodela polyrrhiza (DC) finnes 
spredt rett vest for jernbanebroa. Her ble også den kravfulle arten dronningstarr – 
Carex pseudocyperus (DC), også den rødlistet, observert. Fra tidligere er den sjeldne 
og rødlistede arten vassveronika – Veronica anagallis-aquatica (V) registrert langs 
Risa ved Dal stasjon.  
 
Lokaliteten av verneområdet er noe omtrentlig avgrenset, særlig i den nordligste 
delen, og nordover langs Risa trengs nærmere undersøkelser. Sannsynligvis finnes 
rike områder også lenger nedover i vassdraget. Videre er et område øst for 
jernbanebrua sterkt påvirket og kun tatt med for å binde rikere skog og 
vannvegetasjon sammen. Området er viktig for fugl og sannsynligvis også for 
vannlevende insekter og andre virvelløse dyr. 
 
Området har også funksjon som hekkelokalitet for en rekke arter. Blant annet 
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stokkand, kvinand, fossekall, skogsnipe, rugde, strandsnipe, enkeltbekkasin, 
storspove og sivhøne er observert hekkende. I krattvegetasjonen langs elvene hekker 
mange arter spurvefugl. 
 
 
Tiltak. 
Vern av arealer for natur og friluftsliv ivaretas gjennom konsentrasjonen av 
utbyggingen på Dal. Innenfor gangavstand fra Dal stasjon og kollektivknutepunkt skal 
utbygningshensyn legges større vekt når det planlegges konsentrert utbygging ved 
siden av sykkel, gang og kollektivtransport. Det tas hensyn til kvalitativ stedsutvikling. 
Naturområdet langs elven vil brukes til rekreasjon som fiskeplass på friluftsområdet. I 
tillegg skal området langs elven ikke bygges på grunn bla. spesielle naturverdier.  

 
Områdeutvikling vil føre til etablering av flere funksjoner i området. Reguleringen vil 
legge til rette for sikring av vassdragsområdet innenfor planens avgrensning. Dette 
ivaretas gjennom planbestemmelse og hensynsoner. Det legges byggegrense på 20 
meter innenfor vassdragsområdet. Byggegrensen fra vassdraget opprettholdes i det 
videre planarbeidet, og plandokumentasjonen  skal hindre forurensing av elven og 
forringelse av naturverdiene følges opp og overholdes i anleggsfasen. 
 
Planområdet bør i anleggsfasen avmerkes med bånd på trærne slik at man ikke av 
utilsiktede grunner kommer til å negativt påvirke området. Utover planområdet sikres 
naturtyper gjennom kommunens sikringsplan.  
 
SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. 
Byggherreforskriften) utarbeides og følges. FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og 
vedlikehold) blir et viktig dokument ifm. bruk av planområdet.  

 
 

10.7. Kulturmiljø 
 
Anleggsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Kulturminner 1 3 Lav Dal stasjon med omkringliggende bygninger i 
nærområdet på Dal. Mye brukt 

Kulturminner 1 3 Lav Dalshaugen «Hotellet» (Sissener hotell) i 
nærområdet på Dal. 

Kulturminner 1 3 Lav Godshuset på Dal stasjon og deler av 
skinnegangen i nærområdet på Dal 

Nyere tids kulturminner 4 2 Middels Innenfor gbnr 89/1 ligger 
butikken/forretningskomplekset Bjørnsrud. 
Ikke i bruk, mye ødelagt, endret over tiden 

Landskap 2 1 Lav Gjennomføring av tiltaket blir godt synlig fra 
kortere avstand i landskapet 

Visuell innvirkning 2 1 Lav Gjennomføring av tiltaket blir godt synlig i 
nærområdet 

 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Kulturminner 1 2 Lav Dal stasjon med omkringliggende bygninger 
er viktig som knutepunkt 
 

Kulturminner 1 2 Lav Dalshaugen «Hotellet» (Sissener hotell)  
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Kulturminner 1 2 Lav Godshuset på Dal stasjon og deler av 

skinnegangen 
Nyere tids kulturminner 1 2 Middels Innenfor gnr/ bnr. 89/1 ligger 

butikken/forretningskomplekset Bjørnsrud. 
Kulturmiljø 3 3 Lav Det er kjent at Dal vokste fram som tettsted 

da Hovedbanen åpnet i 1854 og ble et 
handelssentrum med flere butikker, hoteller 
og kafeer. 

Landskap 3 2 Lav Eksisterende landskapsstruktur på Dal 
Visuell innvirkning 3 2 Lav Estetisk områdets karakter på Dal, delvis 

påvirket av flere utbygginger gjennom tiden 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
  

  
 

   
 

Hendelse.
Dal stasjon i nærområdet ble åpnet i 1854 da Hovedbanen sto ferdig. Stasjonen
ligger 57,20 kilometer fra Oslo S og 152,4 meter over havet. Stasjonen ble opprustet 
og har bussterminal og er utstyrt med 59 parkeringsplasser for reisende per i dag.

Dal stasjon ligger langs Hovedbanen som er den første jernbanestrekningen i Norge. 
Banen går mellom Kristiania og Eidsvoll og åpnet i 1854. Godsbygningen på Dal 
stasjon fra 1853 ble tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno i sveitserstil. Den er 
bygget i reisverk kledd med stående staffpanel. I hver gavl er det åpninger for
innkjøring av godsvogner og skinnegangen som hører til godshuset er fredet. Dette 
anlegget er det best bevarte eksemplet på den opprinnelige bebyggelsen langs 
Hovedbanen.

Butikk/ forretningskompleks innenfor planområdet som gjennom tidene har hatt 
forskjellige funksjoner knyttet til handel. Komplekset er bygd i mange etapper som 
handelssted. I følge kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer (2010) har
Bjørnsrud gjennom tidene hatt forskjellige funksjoner knyttet til handel. Komplekset er 
bygget i mange etapper som er lesbare og anses i kulturminnevernplanen som viktig 
for å formidle Dals historie som handelssted. Bjørnsrud er i planen satt i 
bevaringskategori 4, noe som betyr at bygningsvolumet anbefales bevart. Planen 
legger vekt på objektets betydning som en del av et større miljø.

Tiltak.
Mindre vesentlig konsekvens for lokalt viktig kulturminne, kulturminner i nærområdet
– Dal stasjon - Hovedbanen og fredet stasjonsbygning.

Arealer reguleres til  hovedsakelig handels funksjon. Det er tillatt å drive virksomhet 
som ikke er til hinder for områdets bruk. Det bør gjøres nødvendig tilpasinger av disse 
arealene slik at bebyggelse ligger naturlig i landskapet og handelsbygg med inngang
på gateplan minner om tidligere handels utvikling på Dal.

For videreutvikling av bebyggelsen vil estetisk redegjørelse ifm. byggesak være et 
hjelpemiddel. Estetisk redegjørelse vil generelt være nyttig som en del av analyse- og 
beslutningsgrunnlaget for opparbeidelse av arealer.

10.8. Brann
Anleggsfasen

 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 
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Brann generelt 
 

1 4 Middels Boligbebyggelse og næringsarealer er planlagt 
i området.  

 
 
Driftsfasen 
Uønskede hendelse/ 
situasjon 

S K R Kommentarer 

Kombinerte 
funksjoner 

2 5 Høy Boligbebyggelse og næringsarealer inkl. 
handelsarealer er planlagt i samme området.  

Brann generelt 
 

1 4 Middels  

 
Hendelse.  
Ved prosjektering og utbygging av næringsarealer og konsentrerte boligarealer er det 
aktuelt med forsyning av tilstrekkelig kapasitet av vann og at brannbiler kommer fram 
til planområdet ved brann.  

 
Tiltak.  
Framkommelighet og vanntilgang til brannvesenet ivaretas i planbestemmelser i tråd 
med gjeldende regler og forskrifter. Dimensjonering av veger ivaretas ved 
prosjektering av utomhusanlegg slik at det blir en adkomst til brannbiler og 
ambulanse. Øvre Romerike Brann- og redningsvesen IKS skal kontaktes ifm. 
prosjektering av tiltak på Dal.  
 
Videre utredes og prosjekteres slukkevanns kapasitet ifm. byggesak. 

 
 
13 SAMLET OPPSUMMERING 
 

Resultater av ROS-analysen viser at det er identifisert hendelser som representerer 
en høy risiko for forurenset grunn som må ryddes opp samt fare for trafikksikkerhet i 
anleggsfasen og høy støyforurensing og brannhendelse i driftsfasen.  
 
Analysegruppen vurderer at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for 
ny bebyggelse i Norge for temaene: Naturgitte forhold, infrastruktur, ttidligere bruk, 
omgivelser og ulovlig virksomhet. 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer 
som kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere 
høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny 
bebyggelse. Under er kort oppsummert hvilke tema som bør følges opp i den videre 
planleggingen. 
 

 
Gradering 

 
Risiko 
 

1 Lav - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 
 

 

2 Middels - avbøtende tiltak bør vurderes. 
 

 

3  Høy - avbøtende tiltak er nødvendig. 
 

 

 



Plan-ID 023725300 Revidert 02.10.2017 
 

        ARCHI-PLAN  AS  – OMRÅDE DAL PARK,  ROS-ANALYSE                                28 av 39 
 

 

11.1.  Anleggsfasen 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha middels til 
svært store konsekvenser, krever avbøtende tiltak. Analysen indikerer at det spesielt 
bør  ses nærmere på fare med trafikk av anleggsmaskiner under byggingen, og at det 
skal utarbeides områdesikringsplaner før byggearbeider startes med hensyn til de 
som jobber og oppholder seg i nærområdet. Området var brukt  til industriformål 
tidligere og det er antydning at grunnen er forurenset og må ryddes opp før 
byggearbeider påbegynnes.  
 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 
 

 
Svært 
liten 

Liten Middels  Stor  Svært stor 

5. Svært 
sannsynlig 

 Støyforurens
ning 
 

   

4. Meget 
sannsynlig 

 Kulturmiljø Infrastruk
tur 

  

3. Sannsynlig   Forurens
ning 
Infrastruk
tur 
 

  

2. Moderat 
sannsynlig 

  Naturma
ngfold 

 Trafikkhendelser 
Grunnforurensning 

1. Lite 
sannsynlig 

   Grunnforhold 
Brann 

Flom 

 
11.2.  Driftsfasen 

 
Konsekvens 

 
Sannsynlighet 
 

 
Svært 
liten 

Liten Middels  Stor  Svært stor 

5. Svært 
sannsynlig 

     

4. Meget 
sannsynlig 

 Støyforure
nsning 
 

   

3. Sannsynlig   Infrastruktur 
Kulturmiljø 
 

  

2. Moderat 
sannsynlig 

    Brann kombinerte 
funksjoner 
Støyforurensning 
 

1. Lite sannsynlig    Brann Flom  
 
Det skal tas tilstrekkelig hensyn til risiko knyttet til brann i området med 
handelsvirksomhet og boliger i driftsfasen. Dette gjelder sammen med planlegging av 
rømningsveger, vannforsyning og god framkommelighet for utrykningskjøretøy ved 
utrykning. Alle bygninger skal ha FDV-plan. Handelsvirksomhet skal ha planer om 
gjennomføring av egen beredskap. Alt forebyggende arbeid rettet mot helse og liv 
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skal gis høy prioritet. Det e påvist at området er støyutsatt og det e viktig at bygninger 
prosjekteres med støyreduserende tiltak. Egen støyanalyse foreligger og brukes i det 
videre prosjekterings arbeid. 
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Ill 1: Foto over planområdet og  nærområdet  
 

 
Ill. 2: Planens avgrensning. Planområdets avgrensning vist med svart stiplet linje. 
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Ill. 3: Utsnitt av forsag til Kommuneplanens arealdel 2013-2024 
 

 Ill. 4: Reguleringsplaner i området, Eidsvoll kommune. Området Dal Park har eldre 
reguleringsplan som ikke vises i kartarkivet 
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Ill. 5: Løsmasser. Planområdet består av breelvavsetting og elveavsetting 
 

 
Ill. 6: Naturtyper. Viktig bekkedrag Risa  
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Ill. 7: Landskaps og bebyggelses struktur i området 

 

 
Ill. 8: Bebyggelse etter funksjon i området 
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Ill. 9: Utsnitt av temakart støy 
 

 
Ill.10: Kulturminner i nærområdet 
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Ill.11: Sefrak bygninger innenfor planområdet og nærområdet 
 

 
Ill. 12: Forurensningskart  
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Ill. 13: Trafikkmengder. Figuren over viser fordelingen av trafikken på vegnettet  
 

 
Ill. 14: Trafikkmengder. Figuren over viser fordelingen av trafikken på vegnettet  
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Ill. 15: Trafikkulykker. Blått farge viser lettere skader 
 

 
Ill. 16: Bussholdeplasser og togstasjon i nærområdet 
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Ill. 17: VA Infrastruktur i området 
 

 
Ill. 18: Arealressurskart. Rosa – bebygd, grønn – skog, grå – veg. Eidsvoll kommune 
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Ill.19: Illustrasjon av infrastruktur i nærområdet 
 




