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1.

INNLEDNING

Gausdal kommune har satt i gang arbeidet med områderegulering for Segalstad Bru. Planen skal
avklare arealbruken i sentrum og sentrumsnære områder. Målsetningen for planarbeidet er at
Segalstad Bru skal være tydelig markert som sentrum og tettsted, og er et godt sted å være for å
handle, arbeide, bo, drive aktiviteter og ha næringsvirksomhet.

Planområdet
Planområdet er 3130 dekar stort og endelig avgrensing framgår av plankartet nedenfor.

Denne ROS-analysen vurderer eventuelle endringer i risikobildet i forbindelse med
reguleringsplanen.
Planområdet ligger stort sett mellom 200 og 700 m o.h. Den nordøstlige dalsiden er relativt bratt
og stiger med 10–20° helning. Bratt terreng (≥ 30°) er av begrenset størrelser innenfor
planområdet. Jøra har skåret seg dypt ned i en trang, relativt bratt dalføre med få svinger til elva
og forener seg med Gausa sør for Steinsmoen. Gausa renner på en flat elveslette (nord for
Segalstad Bru) og løpet er relativt grunt, slik at elva har tendens til meandrering. Elvesletta
avgrenset av Østringsvegen, Vestringsvegen og Baklivegen er fulldyrka jord med høg jordkvalitet.
Segalstad Bru som tettsted er utviklet med utgangspunkt i trafikk-knutepunktet mellom Østre og
Vestre Gausdal. Sentrumsområdet er et nærings- og handelsområde hvor boligbebyggelsen i
hovedsak er organisert like rundt og utenfor sentrumskjernen. Mye av boligbebyggelsen ligger i
lisona nord og øst for sentrum.
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2.

SAMFUNNSIKKERHET OG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle
endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Formålet med § 4-3 er å gi et
grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre
materielle verdier mv. Således kan en ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede
hendelser prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere
konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Bakgrunnen for kravet om risiko- og
sårbarhetsanalyse retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes
særlig risiko. I utgangspunktet bør det unngås å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og
sårbarhet.

3.

FAREKARTLEGGING, SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS

Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
For å avdekke hendelser er det benyttet en sjekkliste, se nedenfor. Listen er et hjelpemiddel for å
identifisere farer og uønskede hendelser. Sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i ROS-analyser.
ROS-analysen har tatt utgangspunkt i foreliggende nasjonale data i tilgjengelige kartdatabaser,
informasjon fra kommune og regionale myndigheter, og forslag til detaljregulering (plankart,
planskisse, planbeskrivelser og planbestemmelser).
Hendelser som identifiseres som aktuelle i foreliggende planområde beskrives i dette kapittelet.
Sannsynlighet og konsekvens og risikoanalyse følger i kapittel 4.2 og 5. Hendelser som ikke ansees
som aktuelle er ikke videre utredet.
Det vurdert risiko innenfor følgende tema:
1. Naturgitte forhold
2. Infrastruktur
3. Tidligere bruk
4. Omgivelser
5. Ulovlig virksomhet
6. Naturområder og kulturminner
7. Naturressurser
8. Strategiske områder funksjoner
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Naturgitte forhold:
Det er ventet at klimaendringer vil kunne øke hyppigheten av ekstremnedbør. Intens nedbør vil
kunne øke risikoen for forekomst av flom, skred og erosjon. Det er store utfordringer knyttet til
effekter av klimaendringer, langsiktig planlegging og både ny og eksisterende arealbruk.
SKREDFARE
NGI har kartlagt skredfaren i planområdet.
Uønskede hendelser er personskader eller materielle skader som følge av skred.
Vurderinger og faresonekart ble utarbeidet i forbindelse med områdereguleringen for Segalstad
Bru. NGI konkluderer med at størstedelen av det planområdet Segalstad Bru er ikke utsatt for
skred.
«Hovedfaren er knyttet til flere bekkeløp i den nordøstlige delen av det kartlagte området,
der vann kan flomme over under ekstreme nedbørsituasjoner. Særlig stikkrenner og
kulverter med utilstrekkelig kapasitet kan gi opphav til flomskred. Dessuten er det mange
små, men tilstrekkelig bratte skråninger som har potensiale til å bli ustabile ved
ekstremnedbør.
Et planlagt boligfelt øst for Høslan [BK-8] er utsatt for steinsprang og muligens også
jordskred. Sikring vil være nødvendig for at bygg skal oppnå tilstrekkelig sikkerhet…»
Beskrivelsen av de ulike skredfarene nedenfor er utdrag fra NGI sin rapport.
Flom- og jordskred
Flere av bekkene i området er lukket, og i intense nedbørperioder er sannsynligheten stor for
overløp grunnet blokkering eller underkapasitet av stikkrennene. Området nedenfor slike
lukkingspunkt er da utsatt for jordskred. Ved anlegning av boligfelt i bratt terreng, er det vesentlig
at veg og bebyggelsesområde planlegges og reguleres med nødvendige skjæringer og eventuelle
forstøtninger.
NGI har utarbeidet faresonekart med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000.
For området nord for Segalstad ser faresonekartet slik ut:
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Sannsynligheten for slike jordskred er vanskelig å anslå presist uten inngående geotekniske og
statistiske undersøkelser, men den er muligens så høy som 1/1000 pr. år eller større i slike
skråninger. Vi har ingen pålitelig modell for å beregne utløpsdistansen til slike utglidninger, men
erfaringsmessig vil de stoppe rett ved foten av skråningen. Derfor har vi valgt å vise faresoner for
jordskred tilsvarende sikkerhetsklasse S2 og S3 i Figur 10. De skal anses først og fremst som en
påminnelse at grunnstabiliteten må vurderes ved eventuelle inngrep som bygging av nye hus eller
veier i eller i nærheten av bratte skråninger.
Faresonene slik de er tegnet av NGI er tatt inn som faresoner i plankartet – områdereguleringen.
Steinras/steinsprang
Det er to steder planområdet med bratte, bare fjellskrenter, i et langt bånd ovenfor den sørligste
delen av Fv 339, mellom Einstad og Hanestad (utenfor planområdet), og videre i skogen mellom
Gausdalvegen og Kanadavegen, nordvest for Steine. Faren for steinras/steinsprang berører
fremtidig byggeområde BK-8. Hensynssone er lagt inn i plankartet. Dersom området skal utbygges,
er utearealet og tilkomstveien utsatt for steinsprang, selv om man skulle velge trygge steder for
husene. Terrenginngrepene under selve utbyggingen kan også føre til økt steinskredfare. Det vil
derfor uansett være behov for sikring.
Snøskred
De fleste snøskred utløst ved kraftig snøfall. Gausdalområdet er relativt tørt, og dette fører til at
frekvensen av skred er mindre enn for et tilsvarende område med større nedbørmengder. I NGI sin
rapport er det området øst for planområdet (Nord for Einstad, vest for Lundevarden og nord øst
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for Steine hvor det er registrert fare for snøskred. Tett skog, som rundt Einstad, reduserer faren
betydelig. Konklusjonen er at faren for at snøskred skal berøre planområdet er liten.
Sørpeskred
Sørpeskred er strømninger av en blanding av snø og vann. De kan løsne når snødekket blir
vannmettet. Typiske situasjoner er i tidlig på vinteren eller i vårløsningen når snødekket allerede
er vått og store mengder regn kommer i tillegg over relativt kort tid. NGI konkluderer med at man
kan derfor se bort fra faren for sørpeskred i de åpne skråningene. NGI går ut fra at den er
betydelig mindre sannsynlighet for sørpeskred langs bekkene enn for flomskred. Sørpeskred er
derfor betraktet som en del av faren for flomskred.
FLOM
Kunnskapsgrunnlag: NVE aktsomhetskart for jord- og flomskred hentet fra skrednett.no, NVE
retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplaner, og lokal kunnskap.
Uønskede hendelser er personskader eller materielle skader som følge av flom i vassdrag.
De største vassdragene i planområdet er Gausa og Jøra. Det er tidligere utarbeidet flomanalyser av
Gausa. Sweco har på vegne av Eidsiva utført dambruddsbølgeberegninger dam Rausjøen som
drenerer til Gausa. Dette er 1000-års flom og hensynssone for dette er lagt inn i plankartet for den
delen av elva dette er analyser. Videre er det utarbeidet beregning av 200-års flom i forbindelse
med flytting av et parti av Gausa ved Q-meieriet. Denne sona er også vist i plankartet.
Flomepisoder i mindre vassdrag er ofte knytta til styrtregn og/eller smelteperioder om våren. Det
har oftest sammenheng med underdimensjonerte stikkrenner, bekker som er lagt i rør ved
utbygging og dårlig vedlikeholdte grøftesystemer. Risiko for flom i elver og bekker er beskrevet
nedenfor og i egen fagrapport.
BERGGRUNN – RADON.
Kunnskapsgrunnlag: Nasjonale aktsomhetskart for radon fra NGU, lokal kunnskap og lokale
radonmålinger.
Uønskede hendelser er at mennesker utsettes for høye radonverdier i bygninger og at graving i
spesielle bergarter fører til forurensning.
Berggrunn og løsmasser kan avgi radongass, som kan trenge inn i bygninger. Tiltaksgrensen for
radon er 100 Bq/m3, maksgrensen 200 Bq/m3. Aktsomhetskart for radon er utarbeidet sentralt.
Det er spesielt forekomst av skifrige bergarter som er forbundet med høye radonverdier. Enkelte
av disse skiferne har også egenskaper som gjør at de ved blottlegging, graving/sprenging utgjør en
forurensningsfare for vann og luft. Forekomsten av disse bergartene kan ligge spredt i kommunen
og det er korte avstander mellom «ufarlige» lag og de som utgjør en potensiell fare.
Statens Strålevern/NGU har utarbeidet landsomfattende digitalt aktsomhetskart for radon, der
arealene er markert med en av fire aktsomhetsgrader: «særlig høy aktsomhet», «høy aktsomhet»,
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«moderat til lav aktsomhet» og «usikker aktsomhet». Kartet er basert på inneluftmålinger av
radon og på kunnskap om geologiske forhold. På Segalstad Bru er områdene klassifisert som:
«moderat til lav aktsomhet». I dalbunnen - på dyrka jorda nord for sentrum, sentrumsområdet og
Steinsmoen er klassifisert som usikker.
Tiltak i områder som vurderes å ha fare for radon bør sprengning, knusing og pigging i fjell unngås
og det må gjøres undersøkelse og tiltak mot radon ved nybygging.

Infrastruktur
TRAFIKKSIKKERHET OG FRAMKOMMELIGHET
Uønskede hendelser er trafikkulykker eller skade på vegsystem som fører til nedsatt
framkommelighet.
I følge Statens vegvesen sine målinger/beregninger er årsdøgntrafikken (ÅDT) på fylkesveg 255
4053 fram til Segalstad Bru og videre 2790 fram til Linflåa. Langs FV. 254 er ÅDT beregnet til 2371.
I hovedsak håndterer vegnettet denne trafikkmengden, men det antas å være størst
trafikkbelastning i forbindelse med utfartsperioder i fjellet. I følge nasjonal vegdatabank og er
vegstrekningen ikke spesielt ulykkesbelastet i dag. Det er gjennomført egne trafikkvurderinger
knyttet til løsningen for krysset mellom FV 254 og FV 255, samt løsning for Kanadavegen.
Segalstad Bru har både lokal og gjennomkjøringstrafikk langs Gausdalsvegen/Østringsvegen og
Vestringsvegen. Trafikkbelastningen topper seg rundt helgene, spesielt i forbindelse med jul,
vinter- og påskeferie. I perioder med stor trafikkbelastning kan det danne seg kødannelser og
redusert fremkommelighet. Økt trafikkbelastning medfører økt risiko for ulykker med myke
trafikanter. Styring av trafikk for best mulig flyt, god framkommelighet, trygge forbindelseslinjer og
oversiktlige krysningspunkt er derfor vesentlig for å redusere ulykkesrisikoen.
Som følge av trafikkøkning ved ny utbygging kan risikoen for ulykker og uønskede hendelser øke.
Dette kan være ulykker med materielle skader, personskader og død, ulykker med farlig gods,
nedsatt fremkommelighet for utrykningskjøretøy, støy og redusert luftkvalitet. Redusert
fremkommelighet i forbindelse med trafikksituasjoner eller -ulykker kan være kritisk. Ved
utbygging i nye områder kan det oppstå situasjoner hvor det ikke er alternative omkjøringsveger
for utrykningskjøretøyer. Tilgang til slokkevann og atkomstløsninger for utrykningskjøretøy må
også ivaretas ved detaljplanlegging.
Som en følge av dette og generell trafikksikkerhet langs eksisterende vegnett og forbindelser
gjennom gang og sykkelveger/fortau og turstier er det vurdert tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
Utbygging av nye strekninger med gang- og sykkelveger og andre trafikksikkerhetstiltak må følges
opp gjennom prioriteringer i kommunens trafikksikkerhetsplan – og gjennom innspill til
handlingsplan for fylkesveger
Støy fra trafikk, og annen virksomhet kan være sjenerende og gi helseskader. Støyproblemer kan
begrenses dersom vurdering knyttet til støy kommer tidlig i planprosesser. MD sin retningslinjer
for håndtering av støy i arealplanlegging (T-1442) skal ligge til grunn for all planlegging og
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utbygging. Kommunens målsetning er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblemer for bosetting og som ivaretar natur- og friluftsområder som i dag er lite
påvirket av støy. Vegtrafikkstøy langs fylkesvegene FV 254 og FV 255 er lagt inn i plankartet med
hensynssoner.
HØYSPENTLINJER, TELEKOMMUNIKASJON/DATAFORBINDELSER
Kunnskapsgrunnlag: FKB-datasett LednElTele, lokalkunnskap/Eidsiva
Uønskede hendelser er helseskader som følge av stråling fra høyspentlinjer eller andre
installasjoner.
Det går 3 hovedtrasér i området for høyspentlinje:
 Fra Engeland mot Østringsvegen (Gartner Hagen), med forgreining mot Q-meieriet.
 Fra Dalset, krysser sør for Steinsmoen, mot Steine - med forgreining nordover langs
Baklivegen og inn langs Steinsmoen.
 Langs nordre plangrense fra Steine og nordover i overkant av Hasselbakken/Homlevegen
Ut fra denne går det noen kortere linjer ut til områder med bebyggelse. Høgspentlinjer og
transformatorstasjoner kan medføre elektromagnetisk stråling som kan være helseskadelig.
Statens strålevern anbefaler at det settes en grense på 0,4 µT (mikroTesla) der mennesker kan bli
utsatt for langvarig/ kontinuerlig eksponering.
Det planlegges ingen ny bebyggelse som vil være sårbar i forhold til strømstans i området. Denne
problematikken omtales derfor ikke nærmere i analysen.

Tidligere bruk
Kunnskapsgrunnlag: Lokal kunnskap, database over grunnforurensning (miljøstatus.no)
Uønskede hendelser er forurensning til grunn eller vassdrag som følge av graving i masser som kan
gi forurensning.
Det er ikke kjent noen områder med grunnforurensninger innenfor planområdet.
Ved bygge- og gravetiltak i områder hvor det er kjente grunnforurensninger eller mistanke om at
dette kan forekomme, må det utarbeides en tiltaksplan iht. Forurensningsforskriften kapittel 2.
Dette gjelder også alunskiferfunn/svartskifer ved utgraving.

Omgivelser
Kunnskapsgrunnlag: Lokal kunnskap.
Vannmagasiner og regulerte vassdrag kan medføre risiko ved dambrudd, føre til usikker is og raske
endringer i vannivå. Risikoen knyttet til dambrudd er vurdert i egne analyser (Eidsiva). 1000-års
flomsoner for Gausa er lagt inn som hensynssone i plankartet.
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Ny eller endret arealbruk kan medføre økt biltrafikk som igjen kan innebære økt støybelastning på
eksisterende veger. Ved fortetting i eksisterende byggeområder kan det være utfordringer med
tanke på å sikre uteområder for lek og rekreasjon mot støy. Krav om etablering av støyskjerming
vil måtte påregnes.
Terrengformasjoner som bratte skråninger og skrenter kan utgjøre en fare for bebyggelse og
aktiviteter i området. Bruken/ aktiviteten vil kunne avgjøre hva som er akseptable risiko og hvilket
tiltak som må gjennomføres for å sikre området.

Ulovlig virksomhet
Sabotasje- eller terrormål vurderes ikke som relevant i denne forbindelse og er derfor ikke vurdert
spesielt i forbindelse med planarbeidet. Det vises til overordnet ROS-analyse for kommunen.

Naturområder og kulturminner
Kunnskapsgrunnlag: Nasjonale databaser over verneområder, naturtyper og arter (naturbase og
artskart). Kulturminneundersøkelser – feltbefaring og sjakting av aktuelle utbyggingsområder på
dyrka mark. Informasjon er også hentet ut fra kulturminnedatabasen Askeladden.
Uønskede hendelser er direkte nedbygging av viktige naturverdier eller kulturminner. Økt ferdsel
som følge av utbygging kan også ha negativ påvirkning på natur- og kulturverdier.
Tilgjengelig databaser til Miljødirektoratet, naturbase og Artskart viser registrerte naturtyper,
viktige leveområder for dyr og planter, samt artsforekomster. Naturmangfoldloven trådte i kraft
2009 og i forbindelse med vedtak som kan berøre naturmangfoldet, skal dette vektlegges og
vurderes i henhold til loven.
I konsekvensutredningen er det gjort en vurdering av naturverdier og biologisk mangfold for
enkelte byggeområder. Ved detaljregulering og utbygginger i enkelte byggeområder, kan
kommunen kreve at det gjennomføres særskilt vurderinger av virkningene på naturverdier og
biologisk mangfold dersom det er behov og det ev. skulle komme fram nye opplysninger om dette
temaet. Forskrift for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven trådte i kraft i 2011.
Vassdragsmiljø er viktige leveområder for planter ot dyr. Vannressursloven og flere forskrifter
legger føringer for forvaltning av kantsoner langs vann og vassdrag. EU s vanndirektiv legger
føringer på forvaltningen av vassdrag, hvor et hovedmål er god kjemisk og økologisk status.
Gausa er verna av hensyn til kombinasjon av naturvern- og friluftslivsinteresser. Det er ikke tillatt
med inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner eller kulturmiljø.
I enkelte foreslåtte byggeområder kommer planlagt utbygging i konflikt med vernehensynet.
Kjente automatisk freda kulturminner er vist i plankartet med hensynssone. Ved detaljreguleringer
må imidlertid behovet for ev. mer detaljert kartlegging, sikring eller frigiving avklares. Funn av
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automatisk freda kulturminner som ikke er kjent i dag, kan ikke utelukkes i enkelte områder.
Kulturminnelovens krav om stans i bygge- og gravearbeider ved funn av automatisk freda
kulturminner må følges.

Naturressurser
Kunnskapsgrunnlag: NGU løsmassekart og ressurskart. Lokal kunnskap.
Uønskede hendelser som kan oppstå er nedbygging av viktige løsmasseforekomster eller støv- og
støyplage fra drift av masseuttak.

Nedbygging av viktige løsmasseforekomster
kan redusere muligheten for utnyttelse av
disse i framtida. Etablering av bebyggelse i
nærheten av uttak av løsmasser eller
steinbrudd vil også kunne vanskeliggjøre
utnyttelsen/driften av uttakene, da støy og
støv vil kunne medføre konflikter.

Forekomsten sør for Jøra er mindre nedbygget. DMF anbefaler at de drivverdige massene i
aktuelle nye utbyggingsområder blir drevet ut før området tas i bruk til utbyggingsområde.
Samlet uttak mer enn 10 000 m3 samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon etter
minerallovens §43.

Vannforekomster, vann og avløp
Kunnskapsgrunnlag: Lokal kunnskap
Uønskede hendelser som kan oppstå er forurensing av drikkevann og miljøskade.
Det er ingen store viktige drikkevannskilder eller vannverk innenfor planområdet. Drikkevann
overføres fra Forset til kommunal pumpestasjon mellom Gausdal Arena og driftsstasjonen (pkt 1).
Her er ligger også en borebrønn som er kommunens reservevannkilde. Tilnærmet all bebyggelse i
planområdet (nord for Jøra) er tilknyttet offentlig vann og avløp. Utbygging av ny infrastruktur
som veger, vann- og avløpsledninger vil være nødvendig for de fleste av byggeområdene.
Framføring av nye vann og avløpsledninger vil kunne medføre at eldre bebyggelse med private
anlegg kan knyttes til offentlig nett og derved høyne drikkevannskvaliteten og redusere faren for
forurensning.
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Strategiske områder / funksjoner
Utbygging av infrastruktur i form av veger og vann og avløpsledninger vil være nødvendig for flere
byggeområder. Private brønner vil kunne bli mer sårbare ved ny og endret arealbruk og økt
aktivitet i området. For en del nye byggeområder vil det bli etablert nye vann- og avløpsledninger,
som vil kunne medføre at eksisterende bebyggelse blir knyttet til offentlig anlegg.
Bensinstasjoner og andre tankanlegg for olje og gass, ulykker med farlig gods er eksempler på
virksomheter og aktiviteter som kan medføre risiko for utslipp av farlige stoffer. Med utslipp av
farlige stoffer menes utslipp i større mengder.
Områder for idrett/ lek, park og rekreasjonsområder, turveger og stier er viktig for bokvalitet og
folkehelse, og må ivaretas i detaljplanlegging. Opplevelsesverdi knyttet til turområder, løyper og
stier vil kunne bli redusert ved utbygginger. Ny eller endret arealbruk vil stedvis kunne komme i
konflikt med eksisterende løyper og stier, og avbøtende tiltak må vurderes i forbindelse med
regulering. Ved fortetting kan det være betydelig utfordringer med tanke på å sikre tilstrekkelige
arealer for lek og rekreasjon. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger føringer på
mulighetene for å omdisponere friområder til andre formål.
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4.

METODE

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en
metode for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ
risikovurdering som er bygget på undersøkelser og forskjellig kildemateriale.
Kommunedelplanen legger til rette for ny og endret arealbruk. ROS-analysen har til hensikt å
identifisere uønskede hendelser som er knyttet til den nye eller endrete arealbruken, vurdere
sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe og konsekvensen av hendelsene dersom de
inntreffer. Med bakgrunn i risikoen som avdekkes, blir det foreslått avbøtende tiltak
ROS-analysen er bygget opp som en tre-trinns-analyse slik:
1. Identifikasjons av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste)
2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
3. Risikoanalyse
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems
evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettes for påkjenninger.
For å etablere en felles systematikk som letter kommunikasjonen og forståelsen mellom de
impliserte partene i planprosessen, har analysen tatt utgangspunkt i ulike sjekklister utarbeidet av
bl.a. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør
risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som er
vurdert til ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke
planområdet kommenteres i egen kolonne. Sannsynlighet, konsekvenser og risiko vurderes etter
følgende kriterier:
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Sannsynlighetsvurdering
Vurdering av sannsynlighet for en hendelse er delt i:
5.
4.
3.
2.
1.

Svært sannsynlig / forholdet kan være kontinuerlig tilstede – (skjer ukentlig)
Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet - (skjer månedlig/lengre perioder)
Sannsynlig / flere enkelttilfeller (skjer årlig/ kjenner tilfeller med kortere varighet)
Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller (kjenner ett tilfelle i løpet av en 10 års-periode)
Lite sannsynlig / ingen tilfeller. (kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre
områder)

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader.
Mindre alvorlig / en viss fare: Få / små person- eller miljøskader.
Betydelig / kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe.
Alvorlig / farlig: Alvorlig person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.
Svært alvorlig / katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd;
langvarige eller varige miljøskader.

Risikomatrise
Konsekvens:

1.

2.

3.

4.

Ubetydelig

Betydelig/
kritisk

Alvorlig/
farlig

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

15

20

25

5: Svært
sannsynlig
/kontinuerlig

5

Mindre
alvorlig/en
viss fare
10

4: Meget
sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3: Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2: Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1: Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet:





Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt, eventuelt endringer i
plan.
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes – eventuelt endringer i plan.
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes om de skal
gjennomføres.
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Kunnskapsgrunnlag
ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig material, grunnlagsmateriale fra
oppdragsgiver og gjennomgang med ressurspersoner i kommunen.
Følgende dokumenter er lagt til grunn:
- Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet (2011)
- NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplaner (2014)
- NVEs sjekkliste for reguleringsplan
- DSB s Veileder Klimahjelperen (2015)

Avgrensning
ROS-analysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er definert på plankart.
ROS-analysen kan også omfatte også hendelser eller farer utenfor planområdet som kan få direkte
eller indirekte konsekvenser for planområdet.

Usikkerhet i ROS-analyser
ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå, på bakgrunn av eksisterende
grunnlagsmateriale, gjennomførte utredninger og forslag til områderegulering. Endringer i
kunnskapsgrunnlaget i senere prosjektfaser vil kunne påvirke konklusjoner og anbefalinger i
foreliggende analyse, og revisjon bør vurderes.
Usikkerhet i datagrunnlaget for analysen medfører at det for mange farer og hendelser ikke kan
gis eksakte beregninger for sannsynlighet og konsekvens.

Analyseobjekter:
Forslag til ny eller endret arealbruk i områdereguleringen legges til grunn for vurderinger av risiko
og sårbarhet.
NYE OMRÅDER FOR: BOLIG I SENTRUM
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NYE OMRÅDER FOR: BOLIG UTENFOR SENTRUM

KONSENTRERT
BK-1
BK-2
BK-3
BK-4
BK-5
BK-6
BK-7
BK-8 (tidl. B9)

dekar

Sum

17
65
6,7
24,3
3,8
2,6
1,6
24
145

FRITTLIGGENDE
BF-1
BF-2
BF-3
BF-4
BF-5
BF-6
BF-7
BF-8

dekar

Sum

13,7
25
7,5
6,5
5,1
13,1
8,2
6,6
85,7

NYE OMRÅDER FOR: NÆRING
OMRÅDE

dekar

8
I-8 (VEG)
FKI-5
FKI-7
FKI-8
FKI-9
FKI-10
FKI-11
FKI-12
FKI-13
Sum

5,8
6,2
6,3
5,7
5,8
19,8
13,9
7,7
21,4
12,8
105,4

NYE FORSLAG: VEG OG SAMFERDSEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Krysset Østringsvegen - Vestringsvegen – Kanadavegen.
Ny atkomstveg fra Frydenlund som erstatter nedre del av Kanadavegen.
Avlasting og kryssløsning FV.255 og Fargerivegen.
Ny vegforbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen
Vurdere åpen Fargerivegen mot Steinsmoen
Videreføre gang- og sykkelveg langs Baklivegen
Miljøgate – Segalstad Bru til Linflåa.
Miljøgate – Nørstegård – Frydenlund
Tungtransport inn via Steinsmoen – begrense bruk av Sagvegen.
Nordre innkjøring til Q-meieriet.

Oversiktskart – tiltak veg og samferdsel
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NYE FORSLAG: GANG OG SYKKELVEGER, FORTAU
Gang-/sykkelveger og fortau er relativt godt utbygd innenfor planområdet, men det er behov for
utbedringer og suppleringer som bedre tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter.
Nedenfor er vurdert tiltak. De røde merkene er henvisninger til gang- og sykkelveger/fortau,
grønne merker stier og gule merker bussholdeplasser.
Gang- og sykkelveger – eksisterende og fremtidige
Turveier og stier
Bussholdeplass

Oversiktskart – tiltaksliste gang- og sykkelveger, samt fortau

Aktuelle tiltak på for gang/sykkelveger/fortau er:
1. Høslan mot Østringsvegen: Stenge nedre del av Kanadavegen. Forbeholdes g/s-veg.
2. G/S-veg langs Kanadavegen (ny parsell) til Bjørndalsvegen
3. Fortau langs Kanadavegen, mellom Bjørndalsvegen og Øverjordsvegen
4. Fortau langs Frydenlund til undergang mot Fjerdum
5. Fortau langs Østringsvegen for tilknytting eksisterende G/S
6. Forlenge gang-/ og sykkelveg langs Baklivegen fra Bjørndalsvollen til driftsvegen over
jordet.
7. Atskilt G/S-veg langs Bjørndalsvegen fram til nytt boligområde.
8. Gatetun i Møllevegen (gågate)
9. Gang- og sykkelveg langs Sagvegen og til GVS/Gausdal Arena.
10. Justere vestre bruhode på gangbru over Gausa for bedre tilgjengelighet.
11. Ny gangbru for bedra tilgjengelighet mellom sentrumsområdene og aktivisere elveløpet.
12. Ny gang og sykkelveg på østsida av Gausa – fra Steinsmovegen til ny gangbru.
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NYE FORSLAG: TURVEGER
Tre offentlige områder er tilrettelagt for utendørs lek og aktivitet. Dette er idrettsanlegget på
Linflåa (nr.1 i kartet nedenfor), nærmiljøanlegg ved GVS (3) og anlegget ved Fjerdum skole (4). På
Linflåa er det regulert mulighet for utvidelse av dette anlegget (2). Det er 4 lekeplasser regulert i
omkringliggende boligområder (pkt. 5-8 i kartet nedenfor).

Eksisterende og framtidige turveger er markert med grønn strek i kartet og bokstavbenevnelse.

Aktuelle tiltak turveier er:
A. Ny turveg langs Gausa fra Fjerdum til Sentrum.
B. Ny turvegforbindelse mellom Gausa og Baklivegen.
C. Ny turveg rundt Statoiltomta retning fotgjengerovergang ved kommunehuset.
D. Videreføre eksisterende turveg på driftsvegen over jordet, fra Baklivegen til Fjerdum.
E. Videreføre turveg (mye brukt som skoleveg) mellom Øverjordsvegen og Bjørndalsvegen.
F. Videreføre turvegen fra Bjørndalsvegen, til Hagen Gartneri og forbindelse mot Fjerdum.
G. Ny turveg fra nytt boligområde mot Baklivegen
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5.

SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS

SJEKKLISTE MED HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i ny eller endret arealbruk i kommende planperiode.
Analysen er en samlet vurdering for alle områder med ny eller endret arealbruk
pkt

Ja/
nei,

Sannsynlighet

Forhold eller
uønsket hendelse

aktu
elt.

Konsekvenser
Liv og
helse

Ytre
miljø

Risiko

Kommentar/tiltak

Øk.
verdi

1. NATURGITTE FORHOLD. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:
1.1

Snø- eller
steinskred?

Ja

2

4

2

3

1.2

Fare for utglidning
(er området
geoteknisk
ustabilt)?

Ja

2

2

2

3

1.3

Er området utsatt
for flom i
elv/bekk,
herunder lukket
bekk og
overvann?

Ja

2

2

3

3

1.4

Er det radon i
grunnen?

Akt.

2

3

1

1

1.5

Er området
vindutsatt
Nedbørutsatt
(ekstremnedbør)

Nei

1.6

Nei

Liten/ingen fare for snøskred, men
fare steinskred i et område vest for
Steine (BK-8). Ved detaljplanlegging
i områder utsatt for steinsprang må
et sikringskonsept utarbeides
Liten fare for skred. Hovedsakelig
fare for flom og flomskred langs
bekkeløp. Kan forårsakes av tette
og utilstrekkelig kapasitet i
stikkrenner ved mye nedbør.
Hovedsakelig på solsida og noen
mindre områder på baksida. Tiltak:
Dimensjonere stikkrenner og
kontrollere disse jevnlig og unngå
bygging i fareområdene.
Fare for flom hovedsaklig i Gausa.
En flom i Gausa berører i hovedsak
dyrka marka nordvest for Segalstad
Bru (men kommer ikke inn i
sentrumsområdet). Ved evt. elveomlegging rundt I-8 (Q-meieriet)
stilles det krav til flomsikring
Lavt potensiale – jf.
Aktsomhetskart. Tiltak i områder
som vurderes å ha fare for radon
bør sprengning, knusing og pigging i
fjell unngås og det må gjøres
undersøkelse og tiltak mot radon
ved nybygging
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2. INFRASTRUKTUR: Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer,
utgjøre en risiko for området:
2.1

Hendelser på veg

Ja

2.2

Hendelser på
jernbane?
Hendelser på
vann/elv
Hendelser i
luften?

Nei

2.3
2.4

3

4

3

3

Utilsiktede hendelser på vegnettet,
spesielt i tilknytting til
fylkesvegnettet gjennom sentrum
kan medføre trafikkfarlige
situasjoner og ulykker med svært
alvorlige konsekvenser for liv og
helse. Trafikksikkerhetstiltak med
gang- og sykkelveg/fortau,
miljøgater mm reduserer risikoen.

Nei
Nei

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
2.5

Påvirkes området
av magnetisk felt
fra el-.linjer?

Ja

2.6

Er det spesiell
klatrefare i
forbindelse med
master?

Nei

3

2

1

2

Høyspent er markert som
hensynssone i planen og det er lagt
inn bestemmelser for å unngå at
boliger og lekeplasser utsettes for
elektromagnetisk felt, 0,4 µT
(mikrotesla)

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende
2.7

Til forretning,
serviceanlegg,
skole, barnehage?

Ja

3

3

1

3

Gående krysser fylkesveg og
lokalveg flere steder. Spesielt
behov for trafikksikkerhetstiltak i
krysset FV 254, 255 og
Kanadavegen(Høslan). Forslag om
ny Kanadaveg (nedre del) og nye
strekninger med gang- og
sykkelveg langs ny Kanadaveg,
Frydenlund og Baklivegen. Det
foreslås også tiltak i sentrum for
kollektivknutepunkt og bedre
betingelser for myke trafikanter

2.8

Til anlegg for
idretts- og
friluftsformål?

Ja

3

3

1

3

Tilsvarende som 2.7.
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2.9

Til
busstopp/kollektiv
nett?

Ja

3

3

1

3

Kollektivknutepunktet tilsvarende som 2.7, samt bedre
forholdet ved Fjerdum skole og
over til holdeplass langs
Baklivegen.

2

3

2

3

Byggeområdene ligger i kort
avstand fra brannstasjonen. Noen
av boligområdene i solsida har
bare en mulig atkomstrute, men
relativt kort avstand til alternativ.
Forlengelse av Fargerivegen gir
flere atkomstruter for brannbilen
til sentrum.

Brannberedskap:
2.10

2.11

2.12

Omfatter området
spesielt farlige
anlegg?
Har området
utilstrekkelig
brannvannforsyni
ng (mengde og
trykk)?
Har området bare
én mulig
atkomstrute for
brannbil?

Nei

Nei

Ja

3. TIDLIGERE BRUK Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter:
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Gruver, åpne
sjakter,
steintipper etc.?
Skytebaner?
Militære anlegg;
fjellanlegg, piggtrådsperringer
etc.?
Industrivirksomh
et, herunder
avfallsdeponi?
Annet? (Angi)

Nei

Nei
Nei

Nei

4. OMGIVELSENE: kan planen medføre risiko m.h.t:
4.1

4.2

Er det regulerte
vannmagasiner i
nærheten, med
spesiell fare for
usikker is?
Er det regulerte
vassdrag i
nærheten, som
kan føre til
varierende
vannstand i
elveløp?

Nei

Ja

Ny eller endret arealbruk vurderes
ikke å komme i direkte berøring
med regulerte vannmagasiner

2

1

2

3

Variasjoner i vannføring i Gausa og
Jøra må hensynstas ved utbygging
nær elvene. Flomsoner vist i
plankartet. Flomfare ved I-8 og
generelt krav om flomsikring av
nye byggetiltak mot 200-års-flom.
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4.3

Finnes det
naturlige
terrengformasjon
er som utgjør
spesiell fare (stup
etc.)?

Ja

2

2

1

1

Bratte partier vest for Steine kan
medføre en viss fare i forbindelse
med barns lek/ utøvelse av
friluftsliv.

Tungtrafikk til Industriområdene
gjennom sentrum medfører
belastning i form av støv og støy i
på boliger, uteopphold og
forretningsbebyggelse i sentrum.
Tungtrafikk gjennom
sentrumsområder og tett på
boligområder. Ny atkomstveg til
Gausdal Bruvoll sag fra sør.
Trafikkstøy langs fylkesvegene 254
og 255 er vist i tematisk
kartutsnitt og medfører gul/rød
støysoner i sentrum.

5. FORURENSNINGSKILDER. Berøres planområdet av:
5.1

Akutt forurensing

Nei

5.2

Permanent
forurensing
Støv og støy,
industri

Nei
Ja

4

2

2

2

5.4

Støv og støy fra
trafikk

Ja

4

2

2

2

5.5

Støv og støy fra
andre kilder.
Risikofylt industri
(kjemi /
eksplosiver og
lignende)
Avfallsbehandlings
anlegg
Oljekatastrofeomr
åde

Nei

5.3

5.6

5.7
5.8

Nei

Nei

Kun kildesortering ved Baklivegen.
Transporteres ut for behandling.

Nei

6. ULOVLIG VIRKSOMHET
6.1

6.2

Er tiltaket i seg
selv et
sabotasjemål?
Finnes det
potensielle
sabotasje/terrormål i
nærheten?

Nei

Nei

7. NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
7.1

Vassdragsområder
/-miljø

Ja

2

1

1

1

Gausavasdraget er verna av
hensyn til kombinasjon naturvernog friluftslivsinteresser. Det er ikke
planlagt tiltak i elva.
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7.2

Sårbar flora /
fauna / fisk / dyr

Ja

1

2

3

1

Rødlistede artsobservasjoner i
planområdet, bl.a. vipe (sterkt
truet). Hovedsakelig registreringer
på Segalstadvollen. Liten risiko da
arealene opprettholdes til LNFR.

7.3
7.4

Verneområder
Kulturminner/kult
urmiljø/

Nei
Ja

2

1

2

1

7.5

Kulturlandskap

Ja

3

1

3

1

Kjente automatisk freda
kulturminner sikres i plankartet
med hensynssoner.
Utbygging i lisona rundt solsida
berører kulturlandskap på
Segalstad Bru og omtalt i
Konsekvensutredningen.

8. NATURRESSURSER. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8.1

Naturressurser,
skog

Ja

3

1

1

1

8.2

Naturressurser av
løsmasser /
mineralske

Ja

2

1

2

3

Produktiv barskog mellom
Engeland og Fjerdrumsmoen –
berørt av forslag til bolig, samt
mellom Steinslia og
Jobakken/Ringen berørt av FKIområder.
Deler av Steinsmoen og Steinslia
innehar løsmasseforekomst.
Forekomsten i Steinslia blir berørt
av fremtidig byggeområder FKI.

8.3

Naturressurser,
andre
9. STRATEGISKE OMRÅDER / FUNKSJONER: Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
9.1

Vei, bru, bane,
knutepunkt
(terminal, stasjon)

Ja

9.2

Sykehus/-hjem,
kirke
Brann/politi/sivilf
orsvar
Kraftforsyning
IKT-installasjoner
Vannforsyning
(1000 m3)
Drikkevannskilder
Tilfluktsrom
Område for
idrett/lek

Nei

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

9.10

Park,
rekreasjonsomr.

2

2

1

2

Nye utbyggingsområder medfører
økt belastning på vegnettet.
Planforslaget innebærer utvida
kollektivknutepunkt.
Bedre bussholdeplass Fjerdum
skole og bedre bussløsning langs
Baklivegen.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei

Eksisterende områder for lek og
idrett er regulert. Linflåa
videreført. Forslag om tiltak i
sentrum og bedre
forbindelseslinjer.
Planen rekreasjonsområder og
tilgangen til disse generelt og
spesielt langs Gausa
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Risikomatrise
Konsekvens:

1.

2.

3.

4.

Ubetydelig

Mindre
alvorlig/en viss
fare

Betydelig/
kritisk

Alvorlig/ farlig

Sannsynlighet:

5.
Svært alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig
/kontinuerlig
4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet
3. Sannsynlig /flere
enkelttilfeller
2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

5.3, 5.4,

8.1,

2.5,

2.7, 2.8, 2.9,
7.5,

2.1,

7.1,

4.3, 7.4, 9.1,

1.2, 1.3, 1.4,
2.12, 4.2, 8.2,

1.1,

1. Lite sannsynlig/ ingen
tilfeller

6.

7.2,

AVBØTENDE TILTAK:

Med avbøtende tiltak menes tiltak som kan redusere risiko, forebygging og beredskap. Områder med fare, risiko eller
sårbarhet er avmerket som hensynssoner i planen. Detaljerte ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging, jf. plan- og
bygningsloven. Dette innebærer at der det er stilt krav om detaljplanlegging skal forslagsstiller utarbeide ROS-analyse.
Hensynssoner med tilhørende bestemmelser er avsatt for en del tema knyttet til risiko og sårbarhet i
områdereguleringen. Det kan være behov for ytterligere detaljering ved senere regulering.
Følgende temaer er avsatt til sikringssoner, støysoner, faresoner og soner med særlig angitte hensyn på plankartet og
tematisk kartutsnitt:





Støysoner (rød og gul) – tematisk kartutsnitt.
Fareområde for ras og skredfare,
Fareområde for flomfare (200 år og 1000 år)
Fareområde for høyspent

Risiko for uønskede hendelser må reduseres gjennom tiltak. Noen tiltak kan redusere sannsynligheten for at den
uønskede hendelsen oppstår, mens andre kan redusere konsekvensen av den uønskede hendelsen. Noen hendelser
kan ikke forbygges tilstrekkelig, eller utelukkes selv om det iverksettes tiltak. Hendelser karakterisert som “røde” og
“gule” innebærer at tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk. En rekke hendelser og tiltak må avklares ved
regulering, mens andre må ivaretas i forbindelse med byggesaker.
Å tilpasse seg et klima i endring blir viktig og tilpasninger må derfor legges til grunn blant annet i forhold til planlegging
og forvaltning av kommunal infrastruktur, kommunale bygg, utbyggingsprosjekter og beredskap i forhold til
klimautløste hendelser.
Lover og forskrifter legges til grunn for hvilke tiltak mot uønskede hendelser som er aktuelle å gjennomføre. Hva som
regnes som akseptabel risiko følger til en viss grad av bestemmelser angitt i lover og forskrifter. Ut over dette er en del
akseptkriterier angitt i ulike veiledere og retningslinjer, hvor faglige og skjønnsmessige vurderinger og erfaring må
legges til grunn.
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Rød risiko
Risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk.
Ingen hendelser.

Gul risiko
Risikoreduserende tiltak må vurderes før arealene tas i bruk
Hendelse
Snø- eller
steinskred

(1.1)
Fare for
utglidning

(1.2)

Flom i elv/bekk,
herunder lukket
bekk og
overvann

(1.3)
Er det radon i
grunnen?

(1.4)
Hendelser på
veg

(2.1)
Bruk av
transportnett til:

Kommentar / tiltak
Fare for snøskred og steinsprang er kartlagt i hele
planområdet av NGI. Liten/ingen fare for snøskred, men
fare steinskred i et område vest for Steine (BK-8). Ved
detaljplanlegging i områder utsatt for steinsprang må et
sikringskonsept utarbeides.
Liten fare for skred. Hovedsakelig fare for flom og
flomskred langs bekkeløp. Kan forårsakes av tette og
utilstrekkelig kapasitet i stikkrenner ved mye nedbør.
Hovedsakelig på solsida og noen mindre områder på
baksida. Tiltak: Dimensjonere stikkrenner og kontrollere
disse jevnlig og unngå bygging i fareområdene.
Fare for flom hovedsaklig i Gausa. En flom i Gausa
berører i hovedsak dyrka marka nordvest for Segalstad
Bru (kommer ikke inn i sentrumsområdet). Ved evt. elveomlegging rundt I-8 (Q-meieriet) stilles det krav til
flomsikring.

Akseptkriterier
TEK 10 § 7-3
PBL § 28-1

Lavt potensiale – jf. Aktsomhetskart. Tiltak i områder
som vurderes å ha fare for radon bør sprengning,
knusing og pigging i fjell unngås og det må gjøres
undersøkelse og tiltak mot radon ved nybygging.
Utilsiktede hendelser på vegnettet, spesielt i tilknytting
til fylkesvegnettet gjennom sentrum kan medføre
trafikkfarlige situasjoner og ulykker med svært alvorlige
konsekvenser for liv og helse. Trafikksikkerhetstiltak med
gang- og sykkelveg/fortau, miljøgater mm reduserer
risikoen. I planforslaget foreslås nye Kanadaveg (nedre
del), ny vegforbindelse mellom Fargerivegen og
Sagvegen. Forlenge Steinsmovegen og redusere
tungtrafikk gjennom sentrum og Sagvegen. Utbedring av
gang og sykkelvegnettet/fortau samt øvrige
forbindelseslinjer.
Gående krysser fylkesveg og lokalveg flere steder.

TEK 10 § 13-5

TEK 10 § 7-3
PBL § 28-1

TEK 10 § 7-3
PBL § 28-1
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- Forr, skole
- Idretts-,
friluftsanlegg
- Kollektivpkt.

(2.7, 2.8, 2.9)
én mulig
atkomstrute for
brannbil?

(2.12)
Regulerte
vassdrag

(4.2)
Støv og støy,
industri

(5.3)
Støv og støy fra
trafikk

(5.4)
Kulturlandskap

(7.5)
Naturressurser
av løsmasser /
mineralske

Spesielt behov for trafikksikkerhetstiltak i krysset FV 254,
255 og Kanadavegen(Høslan). Forslag om ny Kanadaveg
(nedre del) og nye strekninger med gang- og sykkelveg
langs ny Kanadaveg, Frydenlund og Baklivegen. Det
foreslås også tiltak i sentrum for kollektivknutepunkt og
bedre betingelser for myke trafikanter.
Byggeområdene ligger i kort avstand fra brannstasjonen.
Noen av boligområdene i solsida har bare en mulig
atkomstrute, men relativt kort avstand til alternativ.
Forlengelse av Fargerivegen gir flere atkomstruter for
brannbilen til sentrum.
Variasjoner i vannføring i Gausa og Jøra må hensynstas
ved utbygging nær elvene. Flomsoner vist i plankartet.
Flomfare ved I-8 og generelt krav om flomsikring av nye
byggetiltak mot 200-års-flom.
Tungtrafikk til Industriområdene gjennom sentrum
medfører belastning i form av støv og støy i på boliger,
uteopphold og forretningsbebyggelse i sentrum.
Tungtrafikk gjennom sentrumsområder og tett på
boligområder. Ny atkomstveg til Gausdal Bruvoll sag fra
sør.
Trafikkstøy langs fylkesvegene 254 og 255 er vist i
tematisk kartutsnitt og medfører gul/rød støysoner i
sentrum.

Forskrift om
brannforebygging

Utbygging i lisona rundt solsida berører kulturlandskap
på Segalstad Bru og omtalt i Konsekvensutredningen.

TEK 10 § 9-4
Jordloven §§ 9
og 12.
Mineralloven

Deler av Steinsmoen og Steinslia innehar
løsmasseforekomst. Forekomsten i Steinslia blir berørt
av fremtidig byggeområder FKI.

Vannressursloven.
TEK 10 §7.2
Forurensningsloven
Retn.l. T-1442

Forurensningsloven
Retn.l. T-1442

(8.2)

Grønn risiko
Arealene kan benyttes som planlagt uten ekstra tiltak
Hendelse

Kommentar / tiltak
Høyspent er markert som hensynssone i planen og det
er lagt inn bestemmelser for å unngå at boliger og
lekeplasser utsettes for elektromagnetisk felt, 0,4 µT
(2.5)
(mikrotesla).
Naturlige
Bratte partier vest for Steine kan medføre en viss fare i
terrengformasjoner forbindelse med barns lek/ utøvelse av friluftsliv.
magnetisk felt fra
el-.linjer

Akseptkriterier
Statens
Strålevern
TEK 10 § 7.3
PBL § 28-1
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som utgjør spesiell
fare

(4.3)

Vassdragsområder/-miljø

Gausavasdraget er verna av hensyn til kombinasjon
naturvern- og friluftslivsinteresser. Det er ikke planlagt
tiltak i elva.

(7.1)
Sårbar flora / fauna
/ fisk / dyr

(7.2)
Kulturminner
/kulturmiljø

(7.4)
Naturressurser,
skog

(8.1)
Vei, bru, bane,
knutepunkt
(terminal, stasjon)

(9.1)

Vannres.loven
kap.2
PBL § 1-8
NML

Rødlistede artsobservasjoner i planområdet, bl.a. vipe
(sterkt truet). Hovedsakelig registreringer på
Segalstadvollen. Liten risiko da arealene opprettholdes
til LNFR.

NML § 4-12
Forskrift om
utvalgte naturtyper
TEK 10 § 9-4
Ved utvelgelse av nye tiltak og anlegg er det lagt ved på Kulturminneat områder med kjent forekomst av automatisk fredag loven kap. 2
kulturminner i minst mulig grad skal berøres i henhold og §8.
til kulturminneloven. Kjente automatisk freda
kulturminner er sikra i plankartet med hensynssoner.
Produktiv barskog mellom Engeland og Fjerdrumsmoen Jord og
– berørt av forslag til bolig, samt mellom Steinslia og
skogbruksl.
Jobakken/Ringen berørt av FKI-områder.
Nye utbyggingsområder medfører økt belastning på
vegnettet. Planforslaget innebærer utvida
kollektivknutepunkt.
Bedre bussholdeplass Fjerdum skole og bedre
bussløsning langs Baklivegen.

PBL § 11-10-4
PBL § 12-5-2

