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1. Innledning
DenneROS-analysen
er gjennomførtsom en del av revisjonenav kommuneplanensarealdelfor
perioden2019-2030.ROS-analysen
utarbeidesi henholdtil plan- og bygningslovens§4-3 som lyder:
«Vedutarbeidelseav planer for utbyggingskal planmyndighetenpåseat risiko-og sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet,eller selvforeta slik analyse.Analysenskal visealle risiko-og
sårbarhetsforholdsom har betydningfor om arealet er egnet til utbyggingsformål,og eventuelle
endringeri slikeforhold som følge av planlagt utbygging.Områdemed fare, risiko eller sårbarhet
avmerkesi planensom hensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighetenskal i arealplanervedta
slikebestemmelserom utbyggingeni sonen,herunderforbud, som er nødvendigfor å avvergeskade
og tap.»
Ved forrige revisjonav kommuneplanensarealdelble det gjennomførten ROS-analyse
som tok
utgangspunkti TEK10,dennehar sidenblitt erstattet av TEK17.Etter DSBs(direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskap)veilederfor samfunnssikkerheti arealplanlegging,vurderes
naturfarer på bakgrunnav risiko og sårbarhetsforhold.Nærmerevurderingerav sikkerhetsklasser
og
dermed nødvendigetiltak gjørespå reguleringsplannivå,deraver sikkerhetsklasser
i TEK17ikke
benyttet i denneROS-analysen.
Risikoangir fare for uønskedehendelsersom kan forårsakef.eks.materielle skader,personskader,
tap av produksjoneller skaderpå natur og miljø. I denneROS-analysen
er det adoptert en standard
definisjonav risiko:
«Produktetav sannsynlighetenfor en gitt hendelseog de totale konsekvensene
av en slik hendelse.»
Eller
Risiko= sannsynlighet× konsekvens
Hensiktenmed denneROS-analysen
er å avklarerisiko og sårbarhetsmomentsom kan påvirke
arealbrukennært og nedstrømsfor risikoområdene.I enkelttilfeller kan avbøtendetiltak defineresi
kommuneplanensarealdelder de kan leggeføringer/bestemmelserfor videre utvikling,men i andre
tiltak er det mer naturlig at avbøtendetiltak defineresnærmeredetaljregulering.Hendelsersom
faller inn under rødt eller gult felt i tabell 4 bør vurderessærsnøyeved planleggingav byggetiltak.
DenneROS-analysen
har tatt utgangspunkti ROS-analysen
fra forrige arealdel(vedtatt 2016)og
kommunenshelhetligeROS-analyse
(vedtatt 2016).

Klimatilpasning
Flereulike uønskedehendelsersom typisk blir vurdert i en ROS-analyse
skjer naturlig som følgeav
klimaregimersom nå er i endring.I tillegg til dette vil klimaendringerkunne påvirkesannsynligheten
av ikke-naturligehendelserogså.Det er derfor viktig at kommunerog større regioneraktivt
praktisererklimatilpasning.Med klimatilpasningmenesplanleggingsom gjør et samfunni stand til å
håndterefremtidensklima, klimatilpasningvil kunnese svært forskjelligut avhengigav hvilke
klimaproblematikksom er aktuell for et gitt område.
I denneROS-analysen
er det derfor benyttet antatte klimaendringersom gitt i klimaprofil Oppland,
da dette er den mest aktuelle og nylig oppdaterte klimaprofilenfor Jevnaker.[1] Klimaprofilener
utarbeidet av klimaservicesenteri et samarbeidmellom meteorologiskinstitutt, NVEog andre,og gir
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prognoserfor fremtidige endringeri temperatur, nedbør,flom mv. Det er anslått at klimaendringene
frem mot århundreskiftetvil føre til en rekkeendringer,herunder:
•
•
•
•
•

Økningi årstemperaturpå ca. 4.0°C
Økningi årsnedbørpå ca. 20%
Intensenedbørsperiodervil bli vanligereog kraftigere
o Opptil 50%økningpå regnskyllunder 3 timer
Økningi vannføringpå 20%i mindre elver
Økt sannsynlighetfor tørkeperioderog dermed skogbrann

Vi ser store endringeri flom og regn regimene,her blir det viktig å tilpassesamfunnetfor å kunne
håndtereproblemstillingertilknyttet vannetskretsløp.Særligovervann,flom, tørke. Unngålukkingav
bekkerog vannveier.De ovennevnteendringenei nedbørog flom magnitudekan bidra til endre
risikobildemed tanke på ulike skredhendelserogså.

2. Metode og begrepsavklaring
Risiko-og sårbarhetsanalyser
(ROS-analyser)
er systematiskkartleggingav farer basert på en
metodiskinnsamlingav data. ForeliggendeROS-analyse
tar utgangspunkti vurderingerkommunen
har gjort gjennomarbeidet med forrige ROS-analyse
til kommuneplanensarealdel(vedtatt 2016)og
kommunenshelhetligeROS-analyse
(vedtatt 2016).I tillegg vurderesarealbrukeni kommuneplanens
arealdelut fra tilgjengeligedatasett for samfunnssikkerhetog generelllokalkunnskap.
Risikoer koblingenmellom konsekvensav og sannsynlighetenfor en uønskethendelse.
Metode for risiko- og sårbarhetsanalyser
er gitt i DSBsveilederfra 2017,«Samfunnssikkerhet
i
kommunensarealplanlegging».

Samfunnsverdierog konsekvenstyper
I forarbeidenetil plan- og bygningslovener det et mål at planleggingenikke medfører uønskede
konsekvenserfor samfunneteller utfordrer den enkeltestrygghet og eiendom.Påbakgrunnav dette
beskrivessamfunnsverdierog konsekvenstypersom utgangspunktfor konsekvensvurderingen
i ROSanalysen.
I DSBsveilederforklaressammenhengenmellom samfunnsverdierog konsekvenstypersom i tabellen
under.
SAMFUNNSVERDIER
Liv og helse
Trygghet
Eiendom

KONSEKVENS
Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier

Tabell1: Risikomatrisenbenyttet i ROS-analysen.

DSBanbefalerat konsekvenserfor natur og miljø blir vurdert gjennomandre metoder. Uønskede
hendelsersom for eksempelakutt forurensningsom vil kunnegi konsekvenserfor natur og miljø er
vurdert i konsekvensutredningen
av de enkelte innspill.
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Konsekvenskategorier
Nedenforer det gitt eksemplerpå konsekvenskategorier
for de ulike konsekvenstypene.
Målet er å
skillede ulike hendelsenefra hverandrenår det gjelder alvorlighetsgradog synliggjøredette for de
tre konsekvenstypene:
Liv og helse,stabilitet og materielleverdier.
Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

Høy
Høy
folkehelseutfordring.
10 eller flere
evakuerte/skadde.
Flereenn 3
omkommet.
Langvarigevt.
Permanentsvikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner
og manglendedekning
av grunnleggende
behov.
Skaderover kr. 30
millioner.

Middels
Middels
folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.
Inntil 2 omkommet.

Liten
Lav
folkehelseutfordring.
Inntil 2
evakuerte/skadde.
Ingenomkommet.

Svikti kritiske
samfunnsfunksjoner
og manglendedekning
av grunnleggende
behovover et
begrensettidsrom.

Midlertidig/kort svikt i
kritiske
samfunnsfunksjoner
og forsinket dekning
av grunnleggende
behov.

Skaderkr. 5 –30
millioner.

Skaderunder kr. 5
millioner.

Tabell2: Konsekvenskategorier

Sannsynlighetskategorier
Hvor sannsynliger det at en hendelseskalinntreffe? Med hvor store tidsintervall kommer
hendelsenetrolig til å inntreffe? Enslik inndelinger viktig for å kunneprioritere hendelseropp mot
hverandre.Enhyppiggjentagelseav en uønskethendelsevil påvirkeden risikoenhendelsengir i det
totale risikobildet.Enhyppiggjentakingvil ogsåpåvirkesårbarhetenog/eller samfunnetsevne til å
takle nye eller sammenfallendehendelser.
Sannsynlighetskategori

Tidsintervall

Sannsynlighet%

Høy

Oftere enn 1 gangpr. 10 år.

< 10 %

Middels

Engangmellom hvert 10. og
100. år.

1 –10 %

Lav

Sjeldnereenn en gangpr. 100
år.

>1%

Tabell3: Sannsynlighetskategorier
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Risikomatrise
I analysearbeideter DSBsgraderingsmatrisebenyttet som mal for sannsynlighetog konsekvens.
Konsekvens:
Liten

Middels

Høy

Sannsynlighet:
Høy

Middels

Lav

Tabell4: Risikomatrise(generell).

Nivå
Akseptabelrisiko
Liten risiko
Uakseptabelrisiko

Forklaring
Avbøtendetiltak er ikke nødvendigfor hendelseri dennekategorien.
Avbøtendetiltak bør vurderes.
Risikoenfor hendelseri dennekategoriener så stor at før et tiltak
som berøresav en slik hendelsekan gjennomføresmå det
gjennomføresavbøtendetiltak som tilstrekkeligreduserer
sannsynligheteneller konsekvenseneav hendelsen.Tilstrekkelig
avbøtendetiltak er gjort når hendelsenikke lengerfaller inn under
dennekategorien.

Tabell5: Vurderingav risikonivåog behovfor tiltak.

Avbøtendetiltak
Enviktig del av ROS-analysen
er å identifisereaktuelleavbøtendetiltak. Sliketiltak kan benyttestil å
enten reduseresannsynlighetenfor, eller skadeomfangetav en gitt hendelse.Avbøtendetiltak
beskreveti denneROS-analysen
kommer i form av bestemmelser,hensynssonerog retningslinjer,
nærmeredefinerte tiltak vil komme frem i detaljreguleringeller byggesaker.
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3. Beskrivelseav planområdet
Kommuneplanensarealdelskalvise hovedtrekkenefor bruk og vern av arealenei Jevnaker
kommune.Analysenforholder segtil planavgrensningen
for kommuneplanensarealdel.
Med hensyntil de pågåendeklimaendringeneog forventningom bærekraftigarealplanlegging,
tilleggesStatligplanretningslinjefor samordnetbolig-,areal-og transportplanleggingstor vekt for å
bidra til reduserteutslipp avklimagasserog klimatilpasning.Foreslåtteområder for utbygginger i
hovedsaklokaliserti nærhetenav tettsted og avstandtil sentrum og kollektivholdeplasser tatt inn i
konsekvensutredningen.

Naturgitteforhold
Skredhendelser
Jevnakerkommuneer ikke preget av store områdermed bratt terreng, men har likevel stedvis
aktsomhetsområderfor skred.Aktsomhetsområdeneberører i svært liten grad boligområdenei
kommunen,men påvirkerstedvisfylkesveger.Det er en aktsomhetssonefor jordskredsom berører
fv. 240 på østsidenav Randsfjorden,mensdet er en rekke aktsomhetssonerfor jordskredog
snøskredsom har utløpssoneover/forbi fv. 245 på vestsidenav Randsfjorden.I NVEskartgrunnlag
med registrerteskredhendelserer det ingen registreringerhverkenlangsRandsfjordensøst-eller
vestbredde.[2]

Figur1: Kartutsnitt som viseraktsomhetssonerfor snøskred,jordrasog steinsprang.
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De fleste av kommunensaktsomhetssonerfor skredi og rundt Nordmarka.Det er ogsåinne i marka
at de enesteregistrerteskredhendelsenei Jevnakerhar funnet sted. Selvom det ikke bor noen i disse
områdeneer enkelteav dissestrekningenevanliginnfartsvegerfor atkomst til marka.Flereav disse
områdeneer ogsåutsatt for en rekkeforskjelligeskredtyper(steinsprang,jordskred,flomskredog
snøskred)som betyr at risikoenfor hendelseri disseområdeneikke er bundet til en gitt årstid.
Skråningenunder Bergermoenned mot Kistefoser ogsåskredutsatt.Områdetvar subjekt for en ny
reguleringsplani 2017,flaten på toppen av skråningenvar regulert med i 2019 i denne planenble det
lagt begrensningerpå hvor nærmeskråningenman kunnebyggefor å hindre skredfaren.Et skredi
denneskråningenvi dermed«kun» påvirkeKistefosnye galleribygg,det er i planentil dette bygget
samt planenovenfor lagt opp til hensynssonerog bestemmelsersom hjelper med å sikreområdet for
skred.

Jevnakersentrum liggerpå en halvøymed bresjøavsetninger,med tanke på underlagetav slike
løsmasserkan de bratte skråningenepå Nesbakkenværeutsatt for utglidningerved høy
vannmetning.
Det er usannsynligat det vil forekommekvikkleireskredi kommunen.Kommunenliggerdelvisunder
marin grense,men avsetningenesom ble gjort i kommuneni denneperiodenskjeddei form av
bresjøavsetningerkontra marine avsetninger.NVEskartgrunnlagfor kvikkleireomtaler Jevnakersom
et områdemed liten eller ingenmarin påvirkning.[3]
Flom og overvann
Jevnakerhar i den sentrumsnæresonen
store deler grønnstruktur,i tillegg til dette er det ogsåflere
sentrumsnæreLNFområder.Slikeområder bidrar til å markant redusererisikoenfor
overvannsproblematikk.Til tross for dette er overvannfortsatt et relevanttema, særligi sentrum der
stadigfortetting fører til en økendeandelmed ikke-permeableflater. Overvannkan ogsåby på
problemerutenfor sentrum da kommunenhar hatt en rekke eldre gjeldendeplaner, i periodenflere
av disseplaneneble utarbeidet var kravenetil overvannshåndteringbetydeligsvakere.I disse
områdenemanglerkulverter og stikkrennerofte dimensjonertil å håndterefremtidens
ekstremnedbør.[1]
Det er relativt få bekkerog elveløpmed stor flomrisiko i Jevnaker,dette er fordi det er relativt få
vassdragmed helårsvannføringi de bebygdeområdenei kommunen.Den størsteflomrisikoeni
kommunener i og rundt Svenåa.Svenåaer relativt bratt og har et lite nedslagsfeltog er dermed
utsatt for flom i forbindelsemed intens korttidsnedbør.Det er fra tidligere bygdsvært nære
elvebreddene,og i forbindelsemed dette er elven ogsårettet ut, innsnevretog breddenbygd opp.
Kombinasjonenav dissefaktoreneøker sannsynlighetenfor at fremtidige flomhendelserhar store
konsekvensernedstrømsved å sette opp hastighetenpå vannet.Det innsnevringeri elveløpetbidrar
ogsåtil økt risiko for fortetting av elven og dermed en dambruddsflom når fortettingen gir etter.
Jevnakerer ogsåutsatt for flom i Randsfjorden.Flomhendelseri nedslagsfeltettil Randsfjordener i
motsetningtil Svenåaog de mindre elvenei Jevnakerdominert av smeltevannsflommer.Både
Randsfjordenog elver oppstrømser regulerte,sannsynlighetenfor større konsekvenserav en flom i
Randsfjordenreduseresdermed betraktelig.
Radon
Somen del av Oslofelteter deler av Jevnakerutsatt for radon, i oslofeltet er det forekomsterav en
rekke bergartersom skaperradongass,blant annet alunskifersom kan finnes sør for Randsfjordenog
langsRandselva.Storedeler på østsidenav Randsfjordenliggerinnenfor områder med høy
aktsomhetsgradfor radon. Majoriteten av disseområdenehar begrensetmengdebebyggelse.Den
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søndredelen av Randsfjorden,herunderJevnakersentrum samt et stort boligfelt liggerinn under
særlighøy aktsomhetsgrad.Tilgrensendeområdet med særlighøy aktsomhetsgrader det usikker
radonfareflere av kommunensmest bebygdeområder liggerinnenfor denneusikresonen.

Figur2: Utklipp av NGUsaktsomhetskartfor radongass.[4]

Flereav områdenesom er foreslått til fremtidig bebyggelseliggerinnenfor områder med
aktsomhetsgradhøy til særlighøy, mensflere av områdenesom alleredeer avsatt til fremtidige
boligutbyggingligger innenfor områder med særlighøy aktsomhetsgrad.
Vind
Med vind her menesekstremtilfellene,altsåen variant av ekstremvær.
Kommunener i sin helhet utsatt for høyevindhastigheter,selvom dette oppstårnoksåsjelden.Den
dominantevindretningeni Jevnakerer nordavindsom kommer langsRandsfjordenfra Dokkadeltaet.
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Det er ogsåher det er færrest hindringersom står i veien for kraftige vindkast.Personskadersom
følgeav vind vil sannsynligvisskje i forbindelsemed felling av trær eller skaderpå bebyggelse.

Risikoknyttet til tidligere arealbruk
Ved bygge-og anleggstiltaki områder hvor det er kjente grunnforurensningereller mistankeom at
dette kan forekomme,må det utarbeidesen tiltaksplani henhold til forurensningsforskriftens
kapittel 2. Det finnes registrerte forekomsterav forurensetgrunn i Jevnakerkommune,i hovedsak
fyllinger tilknyttet den historiskeindustrivirksomheteni kommunen.Alle de registrerteforekomstene
er godkjentfor dagensarealbrukog resipienter,men tiltak vil være nødvendigeved
arealbruksendringer.Ved kjent forurensningstilles det krav til saneringeller andre tilfredsstillende
tiltak av området gjennomreguleringsplanfør gjennomføringav bygge-og anleggstiltak.

Risikoknyttet til regulertevassdrag
DamanleggenelangsRandselvakan medføre risiko ved dambrudd.Det er i denneplanenikke lagt
opp til endret arealbruksom forventeså være i konflikt med et eventuelt dambrudd.

Risikoknyttet til ny arealbruk
Ny eller endret arealbrukkan medføreøkt biltrafikk, som igjen kan innebæreøkt støybelastningpå
de tilgrensendeområder.Ved fortetting i eksisterendebyggeområder,kan det væreen utfordring å
sikreuteområderfor lek og rekreasjonmot støy.Kravom støyskjermingi slikeområder må påregnes.
Terrengformasjonersom bratte skråningerog skrentertett opp mot bebyggelsen,kan enkelte steder
utgjøre en fare. Bruken/aktivitetenvil kunneavgjørehva som er akseptabelrisiko og hvilke tiltak som
eventuelt må gjennomføresfor å sikreområdet.
Følgendenye utbyggingsområder/formålsendringer
er foreslått tatt med i kommuneplanensarealdel
2020–2030 for Jevnaker:
Ønsketformål

Feltbetegnelsepå plankart

Boligområde
Boligområde
Boligområde

9B
10B
11B

Boligområde
Boligområde

12B
14B

Boligområde

15B

Boligområde
Boligområde

16B
17B

Boligområde
Parkering

18B
1P

Småbåthavn

Småbåthavn(forkortet til SBHi
oversiktover angivelseav
aktuelle uønskedehendelseri
kapittel 6)
3O

Offentlig/ privat tjenesteyting

Områdenavn(gnr/bnr)
Tosokroken( del av 145/12)
Gamlevegen17 (145/31)
Gamlegrusbanen(del av
146/1)
Thorbjørnrud(149/118)
Rønnerudmarkavest (del av
144/1)
Rønnerudmarkaøst (del av
144/1)
Solberg(del av 152/4)
Prestmoennord (del av 141/1
og 142/1)
Prestmoensør (del av 141/1)
Bergerfossvegen
(del av
150/139og 150/727)
SmåbåthavnBegertjern(del av
150/727)

Villa Skaar(del av 124/1)

Tabell6: Oversiktover foreslåtte nye utbyggingsområder/formålsendringeri kommuneplanensarealdel2020 –2030.
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Risikoknyttet til ulovligvirksomhet
Sabotasjeeller terrormål er ikke vurdert spesielti forbindelsemed revisjonenav kommuneplanens
arealdel.Det visestil kommunenshelhetligeROS-analyse.

Kritiskesamfunnsfunksjoner
og kritiskeinfrastrukturer
I alle kommunerfinnes det en rekkekritiske samfunnsfunksjonerog infrastrukturer.Pålisten over
kritiske samfunnsfunksjonerfinner vi blant annet
- Forsyningav mat og medisiner
- Ivaretakelseav behov for huslyog varme
- Forsyningav energi
- Forsyningav drivstoff
- Tilgangtil elektroniskkommunikasjon
- Forsyningav vann og avløpshåndtering
- Fremkommelighetfor personerog gods
- Oppfølgingav særligsårbaregrupper
- Nødvendigehelse-og omsorgstjenester
- Nød-og redningstjeneste
- Kommunenskriseledelseog krisehåndtering
Den kommunaltekniskeinfrastrukturenmed veg,vann og avløp,samt veg-og jernbanenettet,
strømforsyningog kommunikasjonsnettetregnessom kritiske infrastrukturer.
Infrastruktur for forsyningerav vann og avløpshåndteringer godt utbygd. Energiforsyningog
telekommunikasjonopplevessom stabil.
Samferdseli kommunener vegbasertmed riks- og fylkesvegersom hovedferdselsåreri tillegg til en
jernbanesom i hovedsakfrakter gods,men benyttessom alternativ rute for persontrafikkved
arbeiderpå linjene andre steder.Omleggingenav E16som forventesferdigstilt i 2022vil åpneopp
for omkjøringsmuligheterved hendelsersom hindrer fremkommelighetlangsdagensE16.
Uønskedehendelserlangsfv. 240 og fv. 245 på henholdsvisøst- og vestsidenav Randsfjordenkan
potensielt føre til langeomkjøringsstrekningerda det stedviser langt mellom mulighetenetil å kjøre
alternative ruter.

Andretema som påvirkerlokaliseringav nye utbyggingsområder
Støy
Støyproblemerkan begrensesdersomvurderingerknyttet til støy kommer tidlig inn i planprosesser.
Støykan være sjenerendeog gi helseskader.Retningslinjenefor håndteringav støy i
arealplanleggingen
(T-1442)skalleggestil grunn for all planleggingog utbygging.Dette slåsogsåfast
i bestemmelsenetil kommuneplanensarealdel.
Innsatstid ved utrykning
I Jevnakerer det brann- og redningstjenestensom rykker først ut ved nødstilfeller.Brannstasjonener
lokaliserti sentrum av tettbebyggelsen.For å sikreat innsatstidenblir så lav som mulig ved
nødstilfeller,er det ønskeligå fortsette utviklingenmed en sentrumsnærutbyggingi kommunen.
Kapasitetpå slokkevann
Det stilles krav til tilstrekkeligkapasitetpå slokkevannved utbyggingav nye områder.Dette stiller
ogsåkrav til at den kommunaleinfrastrukturenfor vannforsyningtil enhvertid er utbyggeti
tilstrekkeliggradmed god nok kapasitet.Kapasitetensikresgjennomkrav i kommunalteknisknorm
og kvaliteten sikresgjennomblant annet utbyggingsavtalerfor nye byggeområder.
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4. Identifikasjonav uønskedehendelser
Jevnakerkommuneutgjør et stort geografiskområde.Under følger en gjennomgangav ulike forhold
og uønskedehendelsersom er vurdert som aktuelle i forbindelsemed nye utbyggingsområderi
kommunen.Enkelteav forholdenevil gjøre seggjeldenei hele kommunen,andre vil kun påvirke
mindre områder.Utvalgeter basertpå en generellsjekklistemed utgangspunkti DSBsveileder,
registrerteaktsomhetsområderog vurderingergjort i kommunenshelhetligeROS-analyse.
Utvalget
knytter segogsåtil forhold som lar segregulereeller forebyggegjennomkommuneplanensarealdel.
Emne Forhold og uønskethendelse
Naturgitte forhold
1
Skredhendelser- snøskred
2
Flomog overvann
3
Radon
Større ulykker
4
Hendelserpå veg
5
Storbrann
6
Utslipp av giftige gasser/væsker
7
Utslipp av brann-/eksplosjonsfarlige
gasser/væsker
Infrastruktur
8
Bortfall av elektrisitet
9
Bortfall av teletjenester
10
Bortfall av vannforsyning
11
Forurensingav vannforsyning
12
Bortfall av renovasjon/spillvann
13
Bortfall/blokkeringav veg
Tabell7: Oversiktover aktuelleuønskedehendelser.

Sannsynlighet Konsekvens
Lav
Middels
Høy

Middels
Middels
Liten

Høy
Middels
Lav
Lav

Middels
Høy
Høy
Høy

Høy
Høy
Middels
Lav
Middels
Høy

Liten
Liten
Middels
Høy
Middels
Middels

Risiko
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5. Vurderingav risikoog sårbarhet
DenneROS-analysen
har vurdert sannsynlighetog konsekvensetter oppstillingengitt i DSBsveileder
for den enkelte hovedkategoriav hendelser(setabell 1, side 5).
Vurderingener utført ved hjelp av skjemagitt i veilederen.Skjemaeneinneholderforslagtil tiltak for
å redusererisiko og oppfølgingi arealplanenfor den aktuelle hendelse.Funnsom er aktuellefor nye
utbyggingsområderer tatt med inn i konsekvensutredningen
av enkeltinnspill.
NR.

1

UØNSKET
HENDELSE:

Skredhendelser- snøskred

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Tungsnøi bratte hellingereller ustabilesnømassermed porøselag som forstyrresav ekstern
påvirkningeller undergravesav smeltevann.Snauhogstav større områder med bratte hellinger
kan føre til økt snøskredfareda naturligebarrierer og bremse-mekanismerfjernes.I et område der
flatehogsthar blitt gjort, vil det gjerneogsåsamlesegstørre mengdersnøenn i tettere bevokst
skog.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,aktsomhetssoner,samt lokalkunnskap.
SÅRBARHETSVURDERING
Jevnakerhar i de senereår ikke hatt tilfeller med snøskredsom har forvoldt stor skade.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV
FORKLARING
X
Sjeldnereenn en gangpr. 100 år. > 1 %
Det er flere år sidendet ble registrert snøskredi Jevnakerkommune,og det er ikke mangeutsatte
steder i kommunen.De sisteårenesvintre har hatt svært varierendesnømengde,med intensive
perioder med snøsom har kommet sent og smeltet fort.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Lavfolkehelseutfordringfå
evakuerte/skadde.Ingen
omkommet.
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Skader5 –30 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Hendelsenhar et visstskadepotensialefor økonomiskeverdier. Infrastruktur samt liv og helse
berøresi noe mer begrensetomfang.
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USIKKERHET
Middels

BEGRUNNELSE
Aktsomhetskartvisergenerellfare, reell fare er
ikke kartlagt på dette plannivået.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Forventningertil reguleringsplan:Reellfare for arealbruki områder omfattet av aktsomhetssone
for skredhendelsermå utredesnærmere.Sikresgjennombestemmelsene.

NR.

2

UØNSKET
HENDELSE:

Flom og overvann

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Episodermed kraftig nedbørøker vesentligbådei intensitet og hyppighet.Det forventesflere og
større regnflommer,menssnøsmeltingsflommene
vil komme stadigtidligere på året.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,byggeforbudssoneri planer,flomforebyggendetiltak, overvannsystemer,
Randsfjordensom regulert vassdragog lokalkunnskap.
SÅRBARHETSVURDERING
Hendelseninnebærerstor fare for følgehendelser;kritisk infrastruktur kan settesut av drift i korte
eller lengreperioder.Dette gjelder f.eks.forsyningav elektrisitet, tele- og datanett, vannforsyning,
avløpshåndtering,fremkommelighetlangsvegog jernbanemed mer.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS
X

LAV

FORKLARING
Engangmellom hvert 10. og 100. år. 1-10
%.
Det er styrtregn og ekstremnedbørsom er vanskeligstå forutse og forebygge.Snøsmeltingog tilsig
til Randsfjordenkan imøtekommesmed å tappe ned magasinet.Stikkrenner,kulverter og trange
elveløper mer utsatt for store vannmengdersom kommer med høy intensitet over korte
tidsintervaller.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Svikti kritiske
samfunnsfunksjonerog
manglendedekningav
grunnleggendebehov over et
begrensettidsrom.
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Materielle verdier
X
Skader5 –30 millioner.
Samletbegrunnelseav konsekvens
Hendelsenhar et stort skadepotensialfor økonomiskeverdier, infrastruktur, samt liv og helse.
USIKKERHET
Middels

BEGRUNNELSE
Det forekommerstadighyppigerestyrtregn og
store mengdernedbørmed flom og ekstremværde
senereår. Med Randsfjordensom en stor resipient
som reguleresi henholdtil flomvarslerer faren for
flom mindre, men håndteringenav overvannkan
være utfordrende i tettbygde strøk.
FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Forventningertil reguleringsplan:Nye reguleringsplanerskalinneholdeVA-planmed
overvannshåndteringsom skalgodkjennesfør utbygging.
For flomhendelserliggerdet i bestemmelseneog plankartet byggeforbudssonerlangsvassdrag,
samt hensynssonertatt ut fra NVE’sgenererteaktsomhetssonerfor flom. Ved plan- og/eller
byggesakerstilles det som etter loven krav til sikringi henholdtil TEK17.Videreflomsikringvil
derfor være tema i mer detaljerte utredinger.[6] Det er ogsåbestemmelsersom sikrer at bevaring
og skjøtselav kantsonerlangsvassdrag,dette bidrar til å redusererisikoenfor utgraving/erosjon.

NR.

3

UØNSKET
HENDELSE:

Radon

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Radongasssiveropp gjennomberggrunnenog ansamlesi bygninger.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,aktsomhetskartlegging
av radonforekomster.
SÅRBARHETSVURDERING
Sykdomkan utviklessom følgeav langvarigradonpåvirkning.Kravi lov og forskrift forebygger
effektivt og målingerer enkle å gjennomføre.
SANNSYNLIGHET

HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
x
Radoner godt kartlagt, og som en del av Oslofeltet,er det høyeforekomsterav radon i grunneni
Jevnakerkommune.
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KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Lavfolkehelseutfordring.
Inntil 2 evakuert/skadd.
Ingenomkommet.
X
Påvirkerikke
samfunnskritiskefunksjoner.
Skaderunder 5 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Radongassvil ha mindre konsekvenserfor materiell, her vil konsekvenseneikke manifestereseg
som skaderpå byggog infrastruktur, men som kostnaderved nybyggeller oppussing.
Konsekvensene
av uoppdagetradon er større for liv og helse,ettersom radon bidrar til økt risiko
[5]
for lungekreft. Risikoenfor liv og helseer vurdert som mindre alvorligfordi eksisterendelovverk
sikrer at byggskalopprettes med sikringmot radongassdersomnødvendig.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Forekomstav radon er godt kartlagt, avbøtende
tiltak er godt nedfelt i lov- og forskriftskrav.Test
for å detektere skadeligenivåerer enkelt å
gjennomførefor privatpersoner.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det foreliggeri dag krav til sikringmot radongassi hus gjennomTEK17.Det er i denneplanen
gjengitt dissekravenei planensbestemmelser.Det er ikke vurdert nødvendigmed ytterligere
avbøtendetiltak.
Det kan ogsåsetteskrav i bygge-og plansakerat det skalgjennomføresradonmålingerfor å
identifisereom avbøtendetiltak etter TEK17er nødvendigi områdermed usikker
radonkonsentrasjon.[6]
NR.

4

UØNSKETHENDELSE:

Hendelserpå veg

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Vanskeligeføreforhold,uoppmerksommetrafikanter, hastighetpå kjøretøyer.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lover,forskrifter og veiledereom utforming av vegerog trafikksikkerhetstiltak,fartsgrenser,
rutiner for brøyting og salting/strøing,holdningsskapende
arbeid.
SÅRBARHETSVURDERING
Det er mangeelementersom inngåri trafikkavvikling,og det er noen gangersmåmarginersom
utgjør forskjellenmellom god trafikkflyt og alvorligulykke.
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SANNSYNLIGHET

HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
x
Oftere enn en gangpr. 10 år. <10%
Trafikkulykkerskjer oftere enn man skulleønske.Heldigviser det ikke mangealvorligeulykkeri
Jevnakerkommune,men dersomvegenblir sperret som følge av ulykken,kan det ta langtid å
rydde opp, og deler av kommunenkan stå uten vegforbindelseeller få en lang omveginntil vegen
er ryddet.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

Stabilitet

X

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Midlertidig/kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Skader5 –30 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Det er vurdert som meget sannsynligat en alvorlig hendelsevil finne sted. Konsekvensene
av en
slik ulykkevil avhengeav hvor i kommunenden finner sted, men vi må anta at en eventuellulykke
vil ha alvorligekonsekvenserfor liv og helse,og økonomiskeverdier.
USIKKERHET
Middels

BEGRUNNELSE
Årsakenetil større trafikkulykkerer godt kjent,
men kan værevanskeligeå forebygge.Det er alltid
en menneskeligfaktor, og det vil alltid væremange
variablersom inngåri en hendelseskjedefra man
bevegersegut i trafikken og til man ankommersin
destinasjon.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det sikresgjennombestemmelserat før byggetiltakkan finne sted skaltekniskinfrastruktur
vurderesog det skaldokumenteresat det er tilstrekkeligtrafikksikkert.Til dennebestemmelsen
hører det til en rekke retningslinjersom omtaler tema som skaldiskuteresi denne
dokumentasjonen,herundermulig beredskapsveg,
trafikksikkeradkomst,skolevegm.m.
Det foregår et kontinuerligarbeid med trafikksikringav kommunaleveier i Jevnaker,dette gjøres
gjennomtrafikksikkerhetsplanentil kommunenog ikke gjennomkommuneplanensarealdel.
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NR.

5

UØNSKET
HENDELSE:

Storbrann

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Klimaendringerhar de sisteårene ført til varmereog tørrere perioder.Under langetørkeperioder
med sterk vind vil et tilløp til brann lett kunneutvikle segtil en storbrann.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,genereltforbud mot ild deler av året, opplysnings-og holdningskampanjer,
overvåkingav skogsarealer,samarbeidom beredskappå tvers av kommunegrenserog med
skogbruksnæringa
om forebyggendetiltak i tørre perioder.
SÅRBARHETSVURDERING
Enstorbrannkan i vissetilfeller gjøre så stor skadepå bygningerog infrastruktur at det tar lang tid
å gjenopprettenormaltilstand.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS
X

LAV

FORKLARING
Engangmellom hvert 10. og 100. år. 1-10
%
Klimaprofilfor Opplandforteller at sannsynlighetenfor tørkeperiodervil øke ut mot
århundreskiftet.De sisteårenehar vi hatt flere tørkeperioderi store deler av Norge,i disse
periodeneble det registrert en rekke branneri skogog mark. Enrelativt stor del av bebyggelseni
kommuneneliggerogsåtett på natur/skogog er dermed utsatt for utløsendefaktorer fra skogog
mark. Deler av bebyggelseni kommunenliggertett på jernbanenmed kun et grønt belte mellom. I
forbindelsemed tørkeperiodenenevnt ovenfor oppsto det en rekke brannertilknyttet ulike
jernbanestrekninger,dette utsetter bebyggelseni kommunenytterligere for brann.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

Materielle verdier

X

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Høyfolkehelseutfordring.10
eller flere evakuerte/skadde.
Flereenn 3 omkommet.
Svikti kritiske
samfunnsfunksjonerog
manglendedekningav
grunnleggendebehov over et
begrensettidsrom.
Skaderover 30 millioner.

Samletbegrunnelseav konsekvens
Det vurderessom sannsynligat en storbrannvil finne sted i Jevnakerkommune.Konsekvensene
av
en slik hendelsevil værealvorligefor liv og helseog økonomiskeverdier, og vil påvirkestabiliteten
inntil man har kontroll på situasjonenog får alternativeløsningerpå plass.Konsekvensene
av en
gitt hendelsekan varierebetraktelig,avhengigav hvor og hvordanden oppstårog spres.
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USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantdata og erfaring er tilgjengelig,hendelsen
er godt forstått og det er stor enighetblant
eksperter.
FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det stiller krav gjennombestemmelsertil at alle bebygdeområder skalha kapasitetpå slokkevann
etter kommunalteknisknorm. Dette sammenmed kravet til vurderingav nødvendighet/mulighet
for ekstraadkomstfor beredskapspersonell
vil bidra til å sikringmot brann.

NR.

6

UØNSKET
HENDELSE:

Utslipp av giftige gasser/væsker

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Feil/ usikkerlagringeller håndtering,skadepå beholdereunder transport.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,registreringav lagringog transport, beredskapsplaner.
SÅRBARHETSVURDERING
Det er få lokaliteter i kommunenhvor det oppbevareseller benyttesgiftige væskerog gasser.
Dette fører til at det er begrensedeområder som er utsatt for slikeutslipp. Imidlertid kan større
områder påvirkesav slikeutslipp som følge av transport av væskenevia overvann.Enslik
transport vil føre de giftige kjemikalienened til Randsfjordenog Randselva.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV
FORKLARING
X
Sjeldnereenn en gangpr. 100 år. > 1%
Med tanke på at det er et fåtall steder i kommunenhvor slik problemstillinger relevant regnesdet
som mindre sannsynligat et utslipp vil forekomme.Mengdenmed oppbevartekjemikalierer også
relativt lav, dermeder det usannsynligat det forekommeromfattende utslipp av giftige
gasser/væskeri kommunen.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Skaderunder 5 millioner.
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Samletbegrunnelseav konsekvens
Til tross for at et eventuelt utslipp vil væremindre omfattende,anseskonsekvenseneav en slik
hendelseå værealvorligefor liv og helse,konsekvensenefor økonomiskeverdier vurderessom
mindre alvorlige.Langtidsvirkningerkan forekomme.Potensieltlangvarigopprydningsarbeid.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Kontroll over håndteringav giftige gasser/væsker
er strengt regulert og registrert.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke vurdert nødvendigmed avbøtendetiltak gjennomkommuneplanensarealdel.
Det nevnesat det er utarbeidet egenberedskapsplanfor alle lokaliteter hvor det
oppbevares/brukesgiftige gasser/væskeri kommunen.Disseer unntatt offentlighet.

NR.

7

UØNSKET
HENDELSE:

Utslipp av brann-/eksplosjonsfarlige
væsker/ gasser

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Feil/ usikkerlagringeller håndtering,skadepå beholdereunder transport.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,registreringav lagringog transport, beredskapsplaner.
SÅRBARHETSVURDERING
Det er en rekke bensinstasjonerog industrilokaliteteri kommunenhvor det benyttes/oppbevares
brann-/ eksplosjonsfarligevæsker/gasser.Enkelteav disselokaliteteneer i nærhetenav
samlingspunktfor folk eller nært på elver/bekkefar,noe som øker sannsynlighetenfor spredning
ut i Randsfjordenog Randselvaved et eventuelt utslipp.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV
FORKLARING
X
Sjeldnereenn en gangpr. 100 år. > 1%
Det er vurdert som mindre sannsynligat det vil forekommealvorligeutslipp av
brann/eksplosjonsfarlige
gasserog væsker.
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KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

Stabilitet

X

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Skaderunder 5 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Skulledette skje vil konsekvensenekunneværemeget alvorligefor liv og helse.Hendelsenvil ikke
ha like omfattende konsekvenserfor økonomiskeverdier, men arbeidet med opprydningvil
potensielt kunnevære langvarig.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Kontroll over håndteringav brann/eksplosjonsfarligegasser/væskerer strengt
regulert og registrert.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Utover plasseringav fremtidige tiltak som vil oppbevarebrann-/eksplosjonsfarlige
gasserog
væskerhar vi ikke tiltak som kan gjennomføresi kommuneplanensarealdelsom vil redusere
sannsynlighetenfor eller konsekvenseneav en slik hendelse.Dennerulleringenåpner ikke for nye
områder som potensielt omfatter dette.

NR.

8

UØNSKET
HENDELSE:

Bortfall av elektrisitet

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Naturhendelser,tekniskefeil eller overbelastninger sannsynligeårsaker.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,nødstrømsløsninger
(aggregatero.l.), eksisterendeberedskapsplaner,
systemovervåking.
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SÅRBARHETSVURDERING
Bortfall av tilgangpå elektrisitet kan forekommelokalt og regionalt.Enkeltområdersom ikke er
tilkoblet fjernvarmeog heller ikke har ved/oljefyr og som har strøm som enestevarmekildeer
mest utsatt. I kalde perioder kan dette være problematisk,særligdersombortfallet blir langvarig.
SANNSYNLIGHET

HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
x
Oftere enn en gangpr. 10 år. <10 %
Det vurderessom meget sannsynligat det vil forekommeet lokalt eller mer omfattende bortfall av
elektrisitet i kommunen.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

Stabilitet

X

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Lavfolkehelseutfordring.
Inntil to evakuerte/skadde.
Ingenomkommet.
Svikti kritiske
samfunnsfunksjonerog
manglendedekningav
grunnleggendebehov over et
begrensettidsrom.
Skader5 - 30 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Konsekvensene
av dette vurderessom mindre alvorligefor liv og helse,økonomiskeverdier og
ufarlige for natur og miljø.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Hendelsener godt forstått, og det er stor enighet
blant ekspertene.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke vurdert nødvendigmed avbøtendetiltak gjennomkommuneplanensarealdelutover å
stille krav til kvalitet på ny tekniskinfrastruktur i tråd med kommunalteknisknorm.
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NR.

9

UØNSKET
HENDELSE:

Bortfall av teletjenester

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Menneskeligsvikt, teknisksvikt, programvarefeil,virus/sabotasje,strømbrudd,unormalt stor
trafikk.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Nødstrømsløsninger
(aggregatero.l), eksisterendeberedskapsplaner,
systemovervåking.
SÅRBARHETSVURDERING
Bortfall av teletjenestervil i likhet med bortfall av elektrisitet kunne forekommebådelokalt og
mer regionalt.Bortfallet kan påvirkebredbånd,radio og mobilnett. Et bortfall av alle disse
tjenestenesamtidigvil kunne inntreffe men er mye mindre sannsynligog fullstendigutenfor
kommunenskontroll.
SANNSYNLIGHET

HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
x
Oftere enn en gangpr. 10 år. <10 %
Det er sannsynligat det vil skje bortfall av teletjenester,men konsekvenseneav en slik hendelsevil
være mindre alvorlige.Ved langvarigbortfall kan konsekvensenebli større dersomalternative
løsningerikke kommer raskt på plass.Varslingsløsninger
(brannalarmer,heisalarmer,
trygghetsalarmer)som baserersegpå mobiltelefoni vil ikke fungere.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Liv og helse
X
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Stabilitet
X
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Materielle verdier
X
Skaderunder 5 millioner.
Samletbegrunnelseav konsekvens
Den størstekonsekvensenvil være for folks dagligliv.Personkommunikasjon
vil rammes,og
varslingsløsninger
være sårbare.Muligheten til å betale via kort-transaksjonervil påvirkes.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Hendelsener godt forstått, og det er stor enighet
blant ekspertene.
FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke vurdert nødvendigmed avbøtendetiltak gjennomkommuneplanensarealdel.
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NR.

10

UØNSKET
HENDELSE:

Bortfall av vannforsyning

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Bortfallet av tjenestenkan komme som følgeav problemerpå et gitt punkt (sprukketrør
eksempelvis)eller bortfall av tjeneste som følge av problemermed høydebasseng
eller
renseanlegg.Førstnevntebortfall vil væremer lokalemenssistnevntevil væremer omfattende.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,systemovervåking,
beredskapsplaner,
kommunalberedskapsvaktfor veg,
vann og avløp..
SÅRBARHETSVURDERING
Bortfall av vanntilførselvil påvirkegenerelleforbrukere (kommunensbefolkning),men vil også
kunnepåvirkeberedskapeni kommunen.Vannforsyninginnebærerogsåslokkevannved eventuell
brann, og bortfall av dennetjenestenvil dermed ogsåkunne forverre konsekvenseneved en
eventuellbrann.
SANNSYNLIGHET
HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
X
Engangmellom hvert 10. og 100. år. 1-10
%
Bortfall avvannforsyninger vurdert til å væresannsynlig,med alvorligekonsekvenserdersom
bortfallet blir langvarig.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Liv og helse
X
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Stabilitet
X
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Materielle verdier
X
Skader5 –30 millioner.
Samletbegrunnelseav konsekvens
Langvarigbortfall avvannforsyningvil være alvorligi forhold til sanitæreforhold, og kan være
avgjørendeved f.eks.brannereller andre nødssituasjoner.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Hendelsener godt forstått, og det er stor enighet
blant ekspertene.
FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke vurdert nødvendigmed avbøtendetiltak gjennomkommuneplanensarealdelutover
krav til tekniskinfrastruktur i tråd med kommunalteknisknorm.
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NR.

11

UØNSKET
HENDELSE:

Forurensningav vannforsyning

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Jevnakerkommunebenytter segav Randsfjordensom drikkevannskilde.EttersomRandsfjorden
strekkerseggjennom/innom4 forskjelligekommunervil potensielleforurensningskilderkunne
liggeutenfor kommunenmed tanke på dette er Randsfjordenikke underlagten hensynssonefor
drikkevann.Randsfjordener brukt hyppigsom rekreasjonsområdeom sommeren,med bruk av
båter, vannscootereog bading.Dette medførerøkt fare for forurensingav drikkevannskildentil
kommunen.I tillegg til dette gjør Randsfjordensplasseringi kommunenat vann fra størstedelenav
kommunenføresned til Randsfjorden,dette betyr at utslipp, urenheter og forurensningerover
store deler av kommunenkan slusesned til kommunensdrikkevannskilde.
Kommunensvannforsyningkan ogsåforurenses/forgiftesi høydebassengene
eller ved
rensestasjonen.Eneventuellforurensningher vil sannsynligvisinnebæreat forurensetvann går ut
til kommunensforbrukere.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskravtil drikkevann,rutinemessigprøvetakingav drikkevann,kommunal
beredskapsvaktfor veg,vann og avløp.
SÅRBARHETSVURDERING
Enforgiftning av drikkevannetvil kunnefå svært alvorligekonsekvenserfor liv og helsei løpet av
kort tid
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV
FORKLARING
x
Sjeldnereenn en gangpr. 100 år. > 1 %
Det regnessom usannsynligat en alvorligforurensningav kommunensvannforsyningvil finne
sted. Skulledette likevel skje vil konsekvensenekunnevære katastrofale.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

X

Stabilitet

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Høyfolkehelseutfordring.10
eller flere evakuerte/skadde.
Flereenn 3 omkommet.
Langvarigevt. permanent
svikt i kritiske
samfunnsfunksjonerog
manglendedekningav
grunnleggendebehov.
Skaderover 30 millioner

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Vanner et særdelesviktig ledd i mangekritiske samfunnsfunksjoner,og hvis vannet ikke er trygt å
bruke kan det få katastrofalefølger.
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USIKKERHET
Høy

BEGRUNNELSE
Det finnes mangeulike kilder som kan føre til
forurensningav drikkevann,og det er konstant
behovfor årvåkenhetpå området.
FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke vurdert nødvendigmed avbøtendetiltak gjennomkommuneplanensarealdel.
Kommunensvann og avløpsavdelinggjennomførerjevnligetester av drikkevannsforsyningen
for å
forhindre og oppdageeventuelleforurensninger.
Anbefalinger
Det bør igangsetteset systemhvor større utslipp meldesfra til kommunenslik at VAhar kjennskap
til uhellene.

NR.

12

UØNSKET
HENDELSE:

Bortfall av renovasjon/spillvann

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Enrekke hendelsesforløpsom påvirkeravløp/spillvannshåndtering
i hele kommunenkan skje,
tette rør, sprukketrør, problemermed pumpestasjonereller med rensestasjonen,overbelastning
som følge av overvannsom føres inn på avløpsnettet.
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,kvalitetskravtil tekniskinfrastruktur i tråd med kommunalteknisknorm,
beredskapsplaner,
kommunalberedskapsvaktfor veg,vann og avløp.
SÅRBARHETSVURDERING
Bortfall av spillvannshåndteringvil påvirkegenerelleforbrukere (kommunensbefolkning),og
potensielt få store helsemessigekonsekvenserdersombortfallet blir langvarig.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS
X

LAV

FORKLARING
Engangmellom hvert 10. og 100. år. 1-10
%
Bortfall eller svikt i spillvannshåndteringregnessom sannsynlig,med alvorligekonsekvenser
dersombortfallet blir langvarig.
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KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ
Liv og helse

Stabilitet

X

X

IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Midlertidig/ kort svikt i
kritiske samfunnsfunksjoner
og forsinket dekningav
grunnleggendebehov.
Skader5 –30 millioner.

Materielle verdier
X
Samletbegrunnelseav konsekvens
Konsekvensene
av en svikt i dennekommunaletjenestenkan bli alvorligefor liv og helsemed
tanke på spredningav sykdommermed mer som følgeav redusertesanitærforhold.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelig.
Hendelsener godt forstått, og det er stor enighet
blant ekspertene.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
Det er ikke lagt opp til avbøtendetiltak mot dette i kommuneplanensarealdelutover krav om
tekniskinfrastruktur i tråd med kommunalteknisknorm, men håndteringav overvanner et stadig
strengerevurdert tema. I nyereplaner i kommunentillates ikke overvannført inn på avløpsnettet.
Slikpraksisi reguleringsplanarbeidetvil videreføres.

NR.

13

UØNSKET
HENDELSE:

Bortfall/ blokkering av veg

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
FLOM/SKRED
Avklarespå
Avklarespå
reguleringsplannivå.
reguleringsplannivå.
ÅRSAKER
Blokkeringog bortfall av vegkan skje på en rekkemåter, enkelte tilfeller kan være relativt raskeå
rydde opp i (trefall over veg,trafikkulykker),mensandre nødvendiggjøret mer omfattende arbeid
(utvaskingav veg,ras-/skredhendelser).
EKSISTERENDE
BARRIERER
Lov-og forskriftskrav,kvalitetskravi kommunalteknisknorm, alternativeadkomstereller
omkjøringsruter,kommunalberedskapsvaktfor veg,vann og avløp,avtaleom bistandfra
nødetateri nabokommuner.
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SÅRBARHETSVURDERING
Enkeltevegstrekningeri kommunenhar ikke alternative adkomster,og en hendelsesom leder til
langvarigbortfall av veg her vil kunnefå store konsekvenser,særligmed tanke på utrykning for
nødetater.Det er ogsåenkeltepunkter i kommunensom vil føre til sværtlangeomkjøringer
dersomvegenblir blokkert.
SANNSYNLIGHET

HØY MIDDELS LAV
FORKLARING
x
Oftere enn en gangpr. 10 år. <10 %
Det regnessom meget sannsynligat hendelservil forekommesom vil blokkere/ødeleggevegeri
kommunen.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
FORKLARING
RELEVANT
Liv og helse
X
Middels folkehelseutfordring.
3-9 evakuerte/skadde.Inntil
2 omkommet.
Stabilitet
X
Svikti kritiske
samfunnsfunksjonerog
manglendedekningav
grunnleggendebehov over et
begrensettidsrom.
Materielle verdier
X
Skader5 –30 millioner.
Samletbegrunnelseav konsekvens
Konsekvensene
for dette ansessom alvorligefor liv og helsesamt økonomiskeverdier,mens
konsekvensenefor natur og miljø ansessom mindre alvorlige.
Konsekvensene
av en slik hendelsevil varieremed hensyntil hvilke mekanismevegener gjort
utilgjengeligmed, en enkel blokkeringvil kunneryddesopp fort, mensødeleggelseav vegenvil
forutsette mer omfattende arbeid.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Relevantedata og erfaringerer tilgjengelige.
Konsekvensene
kan variereavhengigav hvor
bortfallet skjer,men er forutsigbaredersom
hendelsenførst inntreffer.

FORSLAG
TILTILTAKOGMULIGOPPFØLGING
I AREALPLANLEGGINGEN
OGANNET
I bestemmelsenefastlåsdet at før områder avsatttil bebyggelseog anleggkan utbyggesskal
tekniskog sosialinfrastruktur vurderesog det skaldokumenteresat tilstrekkeligetiltak er
gjennomført,herundernevnesekstraberedskapsvegsom et vurderingskriteria.
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6. Analyseresultatav de uønskedehendelsene
Konsekvens:
Liten

Middels

Høy

Sannsynlighet:
Høy

Middels

4, 13

1, 2, 10, 12

Lav

5

3, 6, 7, 8, 9, 11

Tabell8: Risikomatrise–analyseresultat

Analysenviser at følgendehendelserkommer ut med høyestrisikopotensiale:
4
Hendelserpå veg
13 Bortfall/ blokkeringav veg
5
Storbrann
Flereav dissehendelseneer svært vanskeligeå forebyggeutover de bestemmelserog tekniskekrav
som alleredeliggeri lover og forskrifter.
Når det gjelder skredhendelserer det mest effektfulle grepet man kan gjøre i en arealplanå unngåå
leggenye utbyggingsområderi nærhetenav skredfarligterreng. Dersomet utbyggingsområdeer
omfattet av eller liggeri tilknytning til en aktsomhetssone,blir det viktig å stille tydeligekrav til
forebyggendetiltak og grundigeutredningergjennomreguleringsplanprosess.
For hendelserpå veg,blir det viktig at vegerplanlegges,prosjekteresog opparbeidesi henholdtil de
tekniskekrav og spesifikasjonersom stilles gjennompublikasjonerfra fagetatersom f.eks.Statens
vegvesen.I tillegg er det i arealplanerviktig å stille krav til trafikksikreløsningerfor bådemyke og
harde trafikanter, slik at man forebyggerulykkeri størst mulig grad.
Storebranner forebyggesgjennomgjeldenderegelverki byggtekniskforskrift, samt gjennom
holdningsskapende
arbeid rettet mot innbyggernei tillegg til grunnleggendebrannsikkerheti
hjemmet. Ved skogbrannfareer det andre tiltak som kan iverksettes,men ogsåher er det
holdningsskapende
arbeidet helt avgjørendefor å oppnå resultater.Ethvert utbyggingsområdevil
være utsatt dersomdet oppståren brann i nærmiljøet,men dette lar segvanskeligforebygge
gjennomarealplanermed mindre man stiller krav til avstanderog tiltak utover det som allerede
liggeri lov og forskrift.
Bortfall av kommunaltekniskinfrastruktur som vannforsyning,renovasjon/spillvannog
vegforbindelserkan forekommei alle utbyggingsområder,og vil ved langvarighetværeproblematisk,
uansett hvor i kommunendet berørte området er lokalisert.Med unntak avvegforbindelser,er dette
forhold som ikke først og fremst forebyggesgjennomkommuneplanensarealdel.I kommuneplanen
stilles krav til kvalitet og kapasitetpå ny infrastruktur i tråd med gjeldendekommunalteknisknorm,
og det kan stilleskrav om opparbeidelseav alternativ adkomstvegfør opparbeidelseav nye
utbyggingsområder.Utover dette, er det kommunenshelhetligeROS-analyse,
beredskapsplanerog
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temaplanerfor veg,vann og avløpsom forebyggerog sørgerfor at kommunener godt rustet til å
sikrekommunaltekniskinfrastruktur ved langvarigbortfall. Forebyggingav utslippshendelser
reguleresgjennomegnelovverkog reglementer,men det er viktig at man i kommuneplanener obs
på at risikoenfor utslipp naturlig nok er større i områder der giftige eller brann- /eksplosjonsfarlig
gassereller væskeroppbevareseller transporteres.Mest utsatt er derfor næringsområderder det
benyttesdennetypen stoffer, bensinstasjoner,og transportårer,i første omgangriks- og
fylkesvegnettetog jernbanenettet.Det blir viktig å påseat tilstrekkeligeavbøtendetiltak iverksettes
ved detaljreguleringav områder som kan være utsatt for slikehendelser.Det er ogsåviktig å påpeke
at det gjennomstrengeregelverkstillesmangekrav til håndtering,lagringog transport avslike
stoffer, og at det viktigsteer å ha en plan for håndteringav utslipp i tilfelle uhellet er ute. Det er få
tiltak som kan iverksettespå kommuneplan-nivå,utover å stille tilstrekkeligarealertil disposisjonfor
å sikre nødvendigesikkerhetssonermed mer i tilknytning til anleggog virksomhetersom håndterer
giftige og/eller brann-/eksplosjonsfarlige
gasser/væsker.
Oversiktover foreslåtte områder med angivelseav aktuelleuønskedehendelser

Aktuell
hendelse

Kategori
for
risiko

Feltbetegnelsepå plankart

9B 10B 11B 12B 14B 15B 16B 17B 18B 1P SBH 3O

1–
Skredhendelser
2 –Flom og
overvann
3 –Radon
4 –Hendelserpå
veg
5 –Storbrann
6 –Utslipp av
giftige
gasser/væsker
7 –Utslipp av
brann-/
eksplosjonsfarlige
gasser/væsker
8 –Bortfall av
elektrisitet
9 –Bortfall av
teletjenester
10 –Bortfall av
vannforsyning
11 –
Forurensningav
vannforsyning
12 –Bortfall av
renovasjon/
spillvann
13 –Bortfall/
blokkeringav veg

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabell9: Oversiktover foreslåtte områderi kommuneplanensarealdelmed angivelseav aktuelleuønskedehendelser.
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7. Identifiseringav tiltak for å redusererisiko
Skredhendelser
Aktuelle generellebestemmelseri kommuneplanensarealdel:§§ 7.1.1, 7.1.2 og 8.1.1.
Aktuell hendelsefor område 16B–Solbergi planforslaget.Del av en aktsomhetssonefor utløp av
snøskredberører områdetsvestre del. Det stilleskrav til utredning av reell fare i arbeid med videre
reguleringsplan.

Flomog overvann
Aktuelle generellebestemmelseri kommuneplanensarealdel: §§ 1.9, 2.1.1, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1.1
og 7.1.3
Aktuell hendelsefor samtligeforeslåtte nye utbyggingsområderog formålsendringersom følgeav
klimaendringerog økendeekstremnedbør.

Radon
Aktuelle generellebestemmelseri kommuneplanensarealdel: § 7.1.5
Radoner et aktuelt tema i stort sett hele kommunen,men det er ikke alle områder radon er påvist
med sikkerhet.Boligområdene12B–Thorbjørnrud, 14B–Rønnerudmarkavest,15B–
Rønnerudmarkaøst og 17B –Prestmoennord ligger i områder der radon i grunnener påvist.Det
stilles krav til radonsperrei alle nye byggi henholdtil byggtekniskforskrift, og det anbefalesat
huseiereselvforetar målingeri områder med kjente forekomsterav radon i grunnenfor å sikreat
tiltakene er tilstrekkeligeffektive. Det stilles ikke krav utover dette i kommuneplanensarealdel.

Hendelserpå veg
Aktuelle generellebestemmelseri kommuneplanensarealdel: §§ 1.8 og 7.3.
Hendelserpå veger aktuelleoveralt der trafikk finnes,og særligi tilknytning til boligområderder det
ofte finnes en blandingav myke og harde trafikanter. For å forebyggeulykkerog hendelserlangs
vegnettet,stilles det krav til trafikksikreferdselsårernår nye utbyggingsområderskalreguleres,og
det skalalltid vurderesom eksisterendesituasjonkan utbedresved videreføringav eksisterendeveg.

Storbrann
Skogkledteåserrundt tettbebyggelsengjør at spredningsfarenved en større skogbrannkan lede til
storbranni boligområder.Enslik hendelsevil kunneoppståi langvarigetørkeperiodernår selvden
minste gnist i tørt underlagkan lede til en raskutvikling av flammer og hurtigvoksendeskogbrann.
Det er ikke mulig å forebyggeslikehendelsergjennomkommuneplanensarealdelutover de kravene
til brannsikringog avstandersom er fastlagti byggtekniskforskrift.

Utslippav giftige gasser/væsker,
utslipp av brann-/eksplosjonsfarlige
gasser/væsker,
bortfall
av elektrisitet,bortfall av teletjenester,bortfall av vannforsyning,forurensningav
vannforsyningog bortfall av renovasjon/spillvann.
Utslipp,forurensningog bortfall av tekniskinfrastruktur lar segvanskeligforebyggegjennom
kommuneplanensarealdel.Fellesfor tekniskinfrastruktur er at det foreliggerkrav i kommunalteknisk
norm til kapasitetog kvalitet for anleggsom kommunenskaloverta driftsansvaretfor.
Øvrigforebyggingog avbøtendetiltak dersomhendelseneskulleinntreffe liggeri beredskapsplaner
og rutiner for etableringav alternative løsninger.
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Bortfall/ blokkeringav veg
Aktuelle generellebestemmelseri kommuneplanensarealdel: §§ 1.4.1 og 1.4.2
Bortfall eller blokkeringav veg er hendelsersom vil kunneskapeproblemerfor de foreslåtte
boligområdene12B–Thorbjørnrud, 14B–Rønnerudmarkavest,15B–Rønnerudmarkaøst, 17B–
Prestmoennord og 18B–Prestmoensør,samt tjenesteytingsområdet3O –Villa Skaar.Også
tilgangentil småbåthavnog ny parkeringkan påvirkesnegativt av bortfall av veg,men disseer mulig
å kommetil via kjørbar gang-og sykkelvegog det vil ikke være behovfor å etablere en ny alternativ
adkomsti forbindelsemed disse.
For de foreslåtte boligområdenevil utredning av alternativ adkomstvære et krav i forbindelsemed
detaljregulering,og dette er listet opp i rekkefølgebestemmelsene
knyttet til feltene i bestemmelser
og retningslinjertil planforslaget.

8. Konklusjonog hvordananalysenhar påvirketplanforslaget
Tilgjengeligedatasett for samfunnssikkerheter brukt aktivt i innledendevurderingav innspill og
ønsketarealbruksammenmed overordnedeføringerfor ønsketarealutvikling.Samtligeav de
utbyggingsområdene
og formålsendringenesom er foreslått i kommuneplanensarealdel2020 –2030
for Jevnakerer vurdert nærmerei denneROS-analysen,
og funnene her er overført til
konsekvensanalysen
av de enkelte innspillene.Nødvendigeavbøtendetiltak er innarbeideti
bestemmelserog retningslinjer,med generellekrav til utredning i videre planarbeidi tillegg til
spesifikkerekkefølgebestemmelser
for enkelteav utbyggingsområdene.
Forutsattat de avbøtende
tiltakene følgesopp i videre planarbeidog saksbehandling,
utgjør ikke den foreslåtte arealbruken
noen sikkerhetsmessig
risiko for liv og helse,stabilitet og materielle verdier på dette plannivået.
Kommuneplanensarealdelfastsetter ytre rammer for utbygging.Ved detaljreguleringkan deler av
arealeneviseseguegnetfor byggingutfra en mer detaljert ROS-analyse
og utredninger,som vil
kunne avklarereell fare nærmere.
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