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1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger
Planforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Rælingen kommune ved
kommunalteknisk enhet.
Hensikten med planarbeidet:
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveiforbindelse
gjennom Strømsdalen i nord-sydlig retning, for å skape ferdselslinjer som er skjermet mot trafikk og
annen fare. Gangveiforbindelsen vil også bygge opp under den nasjonale, regionale og lokale
målsettingen om stimulering til at persontransport skal foregå i større grad til fots og med sykkel.
Beliggenhet:
Reguleringsplanforslaget legger opp til at gang- og sykkelveien starter ved balløkka i sør og følger
midten og bunnen av Strømsdalen nordover, før den i siste og nordlige del av traseen dreier seg inn
mot og treffer Korsvegen. Se kartutsnitt nedenfor.

Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet med grønnstiplet linje.

Deretter ledes de gående og syklende ut mot Øvre Rælingsveg. De som her ferdes videre må krysse
fotgjengerovergangen på Øvre Rælingsveg og videre på gang- og sykkelvei langsmed Fylkesvei 301 –
Strømsdalen i nordlig retning ned til Fylkesvei 304 – Nedre Rælingsveg.
Beskrivelse av området:
Området fremstår før tiltaket som tilnærmet urørt, og uten inngrep. Deler av området, spesielt
søndre halvdel benyttes som uteopphold og rekreasjon og aktiviteter for barn og voksne. Nordlige
halvdel av området preges av å være en ravinedal, forholdsvis tettvokst med skog.
Omkringliggende områder består i all hovedsak av tilgrensende boligeiendommer og friområder.
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Helt i nordvest ligger Stalsberghagen kapell og gravlund som strekker seg noe ned i dalføret. Videre
sydover i Strømsdalen er det boligbebyggelse på hver side. I søndre del av gang- og sykkelveitraseen
kommer denne opp på samme nivå som bebyggelsen på begge sider. Deler av vegetasjonen
langsmed planlagt gang- og sykkelveitrase er fjernet i forbindelse med bygging av infrastruktur i
grunnen.
Grunnforhold:
Området består av tykke lag med løsmasser - havavsetning - med variert mektighet (>0,5m) i og
rundt hele ravineområdet samt tilgrensende arealer på oversiden. I området rundt Setersletta viser
NGU sitt brønnregister loggete fjelldybder på mellom 2 og 13 m under dagens terreng.

Løsmassekart fra www.ngu.no

Terrenget i ravinedalen ligger under marin grense (+200 moh.) ca. mellom koter +155 (bunn ravine i
nord) og +185 m.o.h. (terreng rundt bebyggelse på østsiden av ravinen). Helningene i
ravineskråningene ligger mellom ca. 1:3 på vestsiden og opptil 1:1,2 på østsiden.
Reguleringsområdet ligger utenfor NVE sine registrerte kvikkleiresoner. Det er ikke foretatt noen
undersøkelser for kvikkleiresoner i Rælingen kommune. Nærmeste registrerte kvikkleiresoner ligger
ca. 2 kilometer nord for reguleringsområdet. Det er ikke avmerket aktsomhetsområder hva gjelder
andre type jord-, stein- eller fjellskred ellers.
Geoteknisk vurdering, anbefalinger:
NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner», og veileder «Sikkerhet mot
kvikkleireskred» krever geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med regulering av
arealer som innbærer fremtidig økt personopphold, så fremt disse arealene ligger under tidligere
marin grense samt helning i omkringsliggende terreng brattere enn 1:15. Dette for å unngå utbygging
av områder med utilstrekkelig områdestabilitet. På grunn av at det foreligger havavsatt leire i
grunnen, kan forekomst av bløtere leiremasser og lokale kvikkleiremasser/ sprøbruddmateriale ikke
utelukkes. Dessuten er de østre ravineskråningene svært bratte og det foreligger indikasjon på
forholdsvis stor fjelldybde. Disse forholdene tilsier utilstrekkelig stabiltiet i østre delen av ravinen.
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Et mulig leire-/overflateskred (ikke kvikkelire) vil kunne få utløp over (deler av) planlagt gangvei, se
figur under. Grunnlag for denne vurderingen er statistisk utløp av rasmassene til et punkt tilsvarende
en siktelinje på ca. 25 – 30o fra øvre løsneområdet.

Terrengsnitt i profil A-A, tilsvarende veiprofil 550, mulig utløp av overflateskred (stiplet linje)

Hvis det ikke foreligger kvikleire i grunnen vil jordmasser fra potensielle overflaterskred berøre
gangveien kun minimalt. I tillegg er rotsystemet av eksisterende vegetasjon i ravineskråningene
erfaringsmessig en betydelig støtte mot utviklingen av slike hendelser.
I tilfelle det foreligger kvikkleire i ravineområdet vil fremtidtig gangvei kunne berøres betydelig av
mulige kvikkleireskred i ravineskrånignene. NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» må
hensyntas. Veilederen kategoriseres gangveier som såkalte «K1-tiltak». Slike tiltak kan utføres under
forutsetningen at områdestabilitet ikke forverres. Planlagt gangvei oppfyller dette kriteriet. Derfor er
gjennomføring av fysiske grunnundersøkelser ikke nødvendig, med mindre kommunen ønsker å sikre
fremtidige gangveiarealer mot slike hendelser.
Konklusjon:
Grunnen i området består av havavsatt leire med større mektighet. Helning og høyde på
ravineskråningene tilsier labile forhold hva gjelder terrengstabilitet.
Pga. at planlagt tiltak faller under NVE tiltakskaegori «K1» og ikke forverrer områdestabiliteten er det
ikke nødvendig med grunnundersøkelser og videre utredning av terrengstabilitet.
Eksisterende vegetasjon i ravineskråningnene bør ikke fjernes pga. at denne fungerer som sikring
mot overflateskred.

Naturmangfold:
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning
av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for
prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også
gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også for
samisk kultur.
I følge naturbase.no og artsdatabanken er det registrert tre lokaliteter av arten parkslirekne:
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Markering av tre lokaliteter av Parkslirekne, utsnitt fra artskart.artsdatabanken.no.

I følge artsdatabanken.no (http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/18143768) har denne arten
stor negativ effekt, og den er blant annet beskrevet på følgende måte:
«Arten vurderes å ha en stor negativ økologisk effekt. Parkslirekne kan etablere seg i mange
naturtyper og på lokaliteter der det finnes truete og sårbare hjemlige arter. På få år kan den danne
omfattende bestander som fortrenger alle hjemlige arter. Arten produserer et enormt strøfall som
kveler alt annet og trenger ut undervegetasjonen som binder substratet. Den endrer struktur og
næringssammensetning i jordsmonnet, og fører til at jordbunnen blir erosjonsutsatt, spesielt langs
vassdrag. Arten har trolig allelopatiske effekter som påvirker andre planter negativt».
Parkslirekne innenfor planområdet må hensyntas slik at den ikke spres ved masseforflytning i
forbindelse med utbygging.
Ravinedal:
Området er omfattet av et ravinesystem beskrevet som nr. 1 på side 7 i rapporten:
«Ravinekartlegging i Rælingen 2017».
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Kartutsnitt fra rapport: Ravinekartlegging i Rælingen 2017. Lilla farge nr. 1 viser ravinesystem, planområdet er
illustrert med sort stiplet strek.

Sydlige del av registrert potensiell ravinesystem befinner seg innenfor planområdet. Store deler av
bekken i dalen er fra tidligere lagt i rør. Områdene tett inntil er bygget ut med boliger og kirkegård.
Det er også eksisterende infrastruktur som vann- og avløpsledninger nedgravd i bakken.
Ravineresten er på bakgrunn av dette vurdert å inneha en lav verdi. Den samfunnsnytten gang- og
sykkelveien vil føre med seg vurderes til å stå sterkere enn hensynet til bevaring av ravineresten.

2 Kort oppsummering av ROS-analysen
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan
oppstå ved utbyggingen, eller som et resultat av utbyggingen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket
vil medføre risiko som tilsier at området ikke bør bygges ut som planlagt.
ROS-analysen er utført med bakgrunn i reguleringsplanforslaget. ROS-analysen må ses i sammenheng
med planforslaget. Ved endringer i planen, bør det vurderes om dette også endrer risiko- og
sårbarhetsforholdene i området.

3

Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Det er tatt utgangspunkt i
ny veileder fra 2017. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende
illustrasjoner. Metoden er delt opp i 9 trinn, som gjennomføres kronologisk. I sannsynlighets- og
konsekvensvurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale
beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket, da det antas at dette ble gjort av planmyndighet
da området ble avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som blant
annet kan påvirke planområdets funksjon, utforming og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for, og konsekvenser som følge av tiltaket).
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TRINN 1 - KARTLEGGE UØNSKEDE HENDELSER/POTENSIELLE FARER:
Et utvalg av ulike uønskede hendelser som anses relevante å vurdere listes opp i tabell 2 i kapittel 4.
Her avmerkes disse med fargeverdier «tilsvarer» trafikklysene; rødt – høy sannsynlighet, gul –
middels sannsynlighet og grønn – lav sannsynlighet.

TRINN 2 – VURDERE RISIKO OG SÅRBARHET
Trinn 2.1 Vurdering av årsak




For å kunne si noe om sannsynligheten for at en hendelse skal kunne inntreffe, er det
nødvendig å vurdere årsakene til at en hendelse kan oppstå. På et generelt nivå kan
hendelser utløses av:
a. Menneskelig eller organisatorisk svikt
b. Teknisk svikt
c. Ytre påvirkning
d. Annet
Det er foretatt en vurdering med utfylling i tabell 2 i kolonnen for årsak:
a, b, eller c, eventuelt d dersom ingen av de andre bokstavene passer.

Trinn 2.2 – Vurdering av sannsynlighet
Utvalget av uønskede hendelser som anses relevante å vurdere som er listes opp i tabell 2 i kapittel
4, avmerkes med fargeverdier som «tilsvarer» trafikklysene; rødt – høy sannsynlighet, gul – middels
sannsynlighet og grønn – lav sannsynlighet.
Disse deles inn i:
Sannsynlighetskategorier
Høy
Middels
Lav

Tidsintervall
Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år
1 gang i løpet av 10-100 år
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år

Sannsynlighet
per år
>10 %
1-10%
<1 %

Det gjøres en vurdering av sikkerhetsklasse for flom, stormflo eller skred der det er aktuelt. Dersom
det er aktuelt, har det konsekvenser for valg av kategorier i vurdering av sannsynlighet.
For sikkerhet mot naturpåkjenninger er det stilt krav om at hendelsen ikke skal skje oftere enn innen
et angitt tidsintervall. Sannsynlighetskategoriene nedenfor er avledet av disse kravene (se veiledning
til TEK 17, kapittel 7).
Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo
F
Sannsynlighets- Tidsintervall
kategorier
F1
Høy
1 gang i løpet av 20 år
F2
Middels
1 gang i løpet av 200 år
F3
Lav
1 gang i løpet av 1000 år

Sannsynlighet
(per år)
1/20
1/200
1/1000
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Sannsynlighetsvurdering for skred
S
Sannsynlighets- Tidsintervall
kategorier
S1
Høy
1 gang i løpet av 100 år
S2
Middels
1 gang i løpet av 1000 år
S3
Lav
1 gang i løpet av 5000 år

Sannsynlighet
(per år)
1/100
1/1000
1/5000

Trinn 3 – Eksisterende barrierer
Før angivelse av sannsynlighet og konsekvens må de eksisterende barrierene kartlegges og
dokumenteres, slik at vurderingen tar hensyn til disse. I dette ligger også en vurdering av
funksjonalitet. Dette kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens innsatstid og
avløpssystem.
Trinn 4 – Sårbarhetsvurdering
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet,
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.
Trinn 5 - Vurdering av konsekvens og sårbarhet:
For de samme hendelsene vurderes deretter konsekvens iht. konsekvensgraderingen (1-3) under.
Det skal vurderes om hendelsen får konsekvenser for:
 liv/helse
 materielle verdier/økonomiske verdier
 samfunnsviktige funksjoner/stabilitet
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4 Kartlegging av uønskede hendelser
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.
Tabell 2 - Bruttoliste mulige uønskete hendelser før vurdering av eventuelle mottiltak
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Årsak
(a-c)

Sannsynlighet Kommentar/Tiltak

Naturrisiko
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
Et mulig leire-/overflateskred (ikke
1. Masseras/-skred
Ja
a,b,c
kvikkelire) vil kunne få utløp over (deler av)
planlagt gangvei, se figur under. jfr.
Geoteknisk notat. Se skjema nr. 1.
Ved normal kompetanse i forbindelse med
3. Er det fare for setningsskader
Nei
anleggsarbeidet, vil faren for
setningsskader være liten.
Ved normal håndtering av problemstillinger
4. Overvannshåndtering
Nei
knyttet til overvann vil det være liten risiko
for overvannsutfordringer.

Sårbare naturområder og kulturmiljø
5. Fremmede arter

Ja

Ikke spre svartelistede arter ved
massehåndtering. Se skjema 2.

a,b,c

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
6. Støy og støv anleggsperioden

Ja

c

Her bør det utføres spyling og kosting
under anleggsperioden slik at
støvplagene minimeres. Av hensyn til
støy bør arbeider foregå på dagtid.

Transport. Er det risiko for:
7. Tilgjengelighet til området/
beredskapsvei (vær og føre)

Det er god tilgjengelighet til området.
Gang- og sykkelveien kan fungere som en
beredskapsvei ved kritiske situasjoner.

Nei

Trafikksikkerhet

8. Ulykke ved anleggsgjennomføring

Ja

Se skjema 3.

a,b

Gjennomføring og kontroll

Dato

Vurderinger i skjema utført av: Andreas Kaarbø,
arealplanlegger

17.01.2019

Sign.
AK

Skjema gjennomgått og kontrollert av: Alf Kristian Nyborg,

17.01.2019

AKN

arealplanlegger
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5 Risiko- og sårbarhetsvurderingsskjema
På de neste sidene følger en grundigere beskrivelse/utredning i egne skjema for de uønskede
hendelsene som er identifisert til å kunne medføre en uakseptabel risiko:
Skjema nr.

Nr. i tabell 2

Sannsynlighet Hendelse

1

1

Masseras / skred

2

5

Spredning av fremmede arter

3

8

Ulykke ved anleggsgjennomføring
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NR. 1 Masseras / skred:
Et mulig leire-/overflateskred (ikke kvikkleire) vil kunne få utløp over (deler av) planlagt gangvei.
OM NATURPÅKJENNINGER
SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
(TEK 17)
FLOM/SKRED
Overflateskred
S3
Bratt terreng
ÅRSAKER
Graving/forflytning av masser kan medføre fare for ras og skred i områder med marine
avsetninger.
EKSISTERENDE BARRIERER
Vegetasjon som holder imot ras.
SÅRBARHETSVURDERING
Midlertidig bortfall av trafikksikker ferdselsforbindelse. Liv kan gå tapt.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X

Baseres på at dette er en tidsbegrenset
periode under og etter anleggsarbeidet.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Området består av tykke lag med løsmasser - havavsetning - med variert mektighet. Det er mindre
sannsynlighet for at ras skal utløses og treffe gang- og sykkelveien, jf. Geoteknisk notat som følger
vedlagt.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE
FORKLARING
RELEVANT
X
Selv om det er en
Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier

middels sannsynlighet,
vil en hendelse medføre
store konsekvenser ved
at liv kan gå tapt.
En hendelse vil ikke
medføre total svikt i
funksjon, da det er
muligheter for andre
måter å forflytte seg på.
En hendelse vil kunne
medføre store
kostnader for
gjenoppretting av
terreng og infrastruktur.

X

X

Samlet begrunnelse av konsekvens
Ras og skred i eller etter byggeperioden kan få store konsekvenser for liv og helse dersom noen
anleggsarbeidere, og øvrige gående eller syklende blir truffet. De materielle ødeleggelse kan bli
omfattende med påfølgende store kostnader. Planlagt tiltak forventes å ikke forverre
områdestabiliteten, og det anses derfor ikke å være nødvendig med grunnundersøkelser og videre
utredning av terrengstabilitet, jf. vedlagte geoteknisk notat.
Eksisterende vegetasjon i ravineskråningene bør derimot ikke fjernes pga. at denne fungerer som
sikring mot overflateskred.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Høy
En vurdering av sannsynlighet og konsekvens er
X
basert på skjønn, og vil således inneha noe
Middels
usikkerhet.
Lav
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FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak:
Oppfølging:
Dersom eksisterende vegetasjon i
Det anbefales at vegetasjonen i ravineskråningen
ravineskråningene ikke fjernes, vil det være
bevares.
lite sannsynlig at det vil forekomme
løsmasseras.
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NR. 5 Spredning av fremmede arter:
Spredning av fremmede arter vil kunne fortrenger andre hjemlige arter.
OM NATURPÅKJENNINGER
SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
(TEK 17)
FLOM/SKRED
Ingen
ÅRSAKER
Spredning av fremmede arter kan få store konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen eksisterende barrierer.
SÅRBARHETSVURDERING
Vanskelig å reversere dersom spredning har inntruffet.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X

Stor fare for spredning dersom
forhåndsregler ikke følges.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er stor sannsynlighet for spredning av fremmede arter dersom det ikke tas forhåndsregler ved
forflytning av masser.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE
FORKLARING
RELEVANT
X
Vil ikke medføre store
Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier

X

X

konsekvenser for
mennesker.
Små konsekvenser for
samfunnsfunksjoner
osv.
Materielle og
økonomiske verdier i
form av ødeleggelse av
ønskede arter, og store
ressurser til avbøtende
tiltak og opprettelse av
skade.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Svartlistede arter er registrert med svært høy risiko som betyr at de har en sterk negativ effekt på
norsk natur.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Høy
Stor sannsynlighet for at det inntreffer dersom
forhåndsregler ikke følges.
Middels
Lav
X
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak:
Oppfølging:
Fremmede arter må i en anleggsfase bekjempes Krav i reguleringsbestemmelsene til
for å hindre spredning. Det må tas forhåndsregler
utarbeidelse av plan for massehåndtering i
ved forflytning av masser.
anleggsperioden.
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NR. 8 Ulykke ved anleggsgjennomføring:
En ulykke kan medføre alvorlige konsekvenser for liv og helse og medføre dødsfall, og til
begrensede materielle skader.
OM NATURPÅKJENNINGER
SIKKERHETSKLASSE
FORKLARING
(TEK 17)
FLOM/SKRED
Overflateskred
S3
Graving i bratt terreng
ÅRSAKER
Ulykke på grunnlag av menneskelig svikt, teknisk svikt og/eller ytre påvirkning.
EKSISTERENDE BARRIERER
Kort innsatstid fra nødetater. Rygge kamera/sensor og ryggelyd kan være motvirkende barrierer
mot uønsket hendelse.
SÅRBARHETSVURDERING
Anlegget kan være vanskelig tilgjengelig for utrykningskjøretøy i anleggsperioden.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS
LAV
FORKLARING
X

Stor fare for ulykker dersom
forhåndsregler ikke følges.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Dette er ikke en periodisk hendelse, likevel er det ikke usannsynlig at en ulykke kan skje.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSKATEGORIER
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS
SMÅ
IKKE
FORKLARING
RELEVANT
X
Liv og helse kan gå
Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier

X

X

tapt.
Små konsekvenser for
samfunnsfunksjoner
osv.
En hendelse vil
medføre ikke medføre
store materielle og
økonomiske skader.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
En ulykke på et anleggsområde kan få konsekvenser for liv og helse. Det kan også få konsekvenser
for miljø ved forurensing og føre til materielle skader og økonomisk tap.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Høy
Erfaringsmessig stor fare for ulykker dersom
forhåndsregler ikke følges.
Middels
Lav
X
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak:
Oppfølging:
Risikoen for en ulykke vil begrenses ved at det
Det anbefales oppfølging gjennom tiltak i
gjøres tiltak i anleggsperioden med fokus på
anleggsperioden.
sikkerhet og rutiner.
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6 Sammendrag
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan
oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan
bygges ut.

7 Tema for oppfølging i plandokumentene
1. Geoteknikk:
- Eksisterende vegetasjon i ravineskråningene bør ikke fjernes pga. at denne fungerer som
sikring mot overflateskred.
2. Fremmede arter:
- Krav i reguleringsbestemmelsene om at det må lages en enkel massehåndteringsplan før
bygging kan starte.
3. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring:
- Fokus på HMS i anleggsperioden.
- Sikring av anleggsområdet.
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten.
- Opparbeide veinettet iht. reguleringsplan.
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