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Sammendrag
Hogstvetveien 29 til 51, syd-st for As sentrum, har tidligere blitt regulert til boligformål, for
frittliggende småhusbebyggelse. Ny grunneier har engasjert Sted helhet arkitektur, shark.as,
til å utarbeide en detaljregulering for lavblokker  i  området.

Det er utarbeidet planforslag med illustrasjoner av planlagt bebyggelse og forslag til
reguleringsbestemmelser. Som del av dette er det også utarbeidet risiko og
sårbarhetsanalyse. Konklusjonen er at det ikke foreligger noen alvorlig risiko eller fare
forbundet med reguleringen.

Metode
Analysen er basert på vedlagte forslag til detaljregulering. Analysen er gjennomført med
basis i en sjekkliste utarbeidet for å dekke krav til biologisk mangfold og temaer i
"Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet, OSB, revidert
januar 2010".

Sannsynlighet for uønsket hendelse er vurdert i henhold til veileder fra DSS:
1. Lite sannsynlig - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende forhold, men kan teoretisk sett

skje, frekvens mindre enn en gang i løpet av 50 år
2. Mindre sannsynlig - hendelse kan forekomme, frekvens mellom en gang i løpet av 10

år og en gang i løpet av 50 år
3. Sannsynlig - kan skje av og til, periodisk hendelse, frekvens mellom en gang i løpet

av et år og en gang i løpet av 10 r
4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, frekvens

men enn en gang i løpet av et år.

Konsekvenser av uønsket hendelse er vurdert i henhold til veileder fra OSB, tilpasset
planforslaget mht materielle skader:

1. Ufarlig - ingen personskader, mindre materielle skader, ingen miljøskader,
systembrudd er uvesentlig

2. En viss fare - få og små personskader, moderate materielle skader, mindrellokale
miljøskader, systembrudd kan føre til skade

3. Kritisk - Alvorlige personskader, omfattende miljoskader /regionale konsekvenser
med restitusjonstid inntil et år, materielle skader begrenset til hendelsessted/ en
bygning, system settes ut av drift over lengre tid

4. Farlig -- Alvorlige skaderlen død, alvorlige miljøskader  I  regionale konsekvenser med
restitusjonstid mer enn et år, materielle skader i hele planområdet, system settes
varig ut av drift

5. Katastrofalt - En elter flere døde, Svært alvorlige og langvarige miljøskader, store
materielle skader utenfor planomradet.

Disse vurderes samlet i "grønne, gule og røde" hendelser, i en risikomatrise:

Sanns nli het
Me et sanns nlig
Sanns nlig
Mindre sanns nli
Lite sanns nli

Ufarli En viss fare Kritisk Farli
Konsekvenser

Katastrofalt

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
Hendelser i grønne felt: Mindre kostbare tiltak gjennomføres
Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurderes først. Dersom
dette ikke gir nok effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene,
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ROS- analyse
Regulering boliger i leilighetsbygg, Hogstvetveien 31 og 45, As
kommune
Gnr. 54 bnr. 63 og 345

Mulige uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak.
Henlelselsituasjon Aktuelt Sanns Kons. Risiko Merknad

Geologi, topografi og klima

4 Masseras/ løsmasseskred Ja 3 Det er foretatt
g run nundersokelser

2 Snaskredlisras Nei

3 Flomras Nei

4 Bekklelveflom Nei

5 Springflo/flom Nei

6 Terrengformasjoner som utgjør Nei
spesiell fare?

8 Er området vindutsatt Nei
9 Er området nedbørutsatt Nei
10 Radon Ja 4 2 5 Boliger vil bli sikret da det

er radon s d for området
Naturgrunnlag og biologisk Nei
mangfold

11 Sårbar flora Nei
12 Sårbar fauna Nei
13 Verneområder natur Nei
14 Vassdrag Nei
15 Fisk/ teforhold Nei

Kulturminner, kulturlandskap
og jordvern

16 Fornminner Nei Arkeologiske
undersøkelser mai 2013

17 Kulturminne/mil' Nei
18 Jordbruk/mat roduks'on Nei

Infrastruktur
19 Vei, bru, knute unkt Ja 3 4 Eksisterende vel re uleres
20 Havn, kaianle Nei
21 Sykehus/sykehjem, kirke, Nei

fen sel
22 Skole, barnehage Nei Det er tilstrekkelig

kapasitet i området
23 Brann/politilsivilfors var Nei
24 Kraftforsyning Ja 1 2 Kraftlinjer ligger i grunnen
25 Vannforsyning Ja 1 2 Har nok kapasitet
26 Spillvann/overvann Ja 1 2 Spillvann har nok

kapasitet, overvann tas
hånd om på egen grunn.
Bekk ligger i rør under
fortau øst for området.

27 Forsvarsområde Nei
28 Tilftuktsrom Nei

Friluftsliv/rekreasjon
29 Park/rekreasjonsomrade Nei
30 Område for idrettllek Nei
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31 Vannomrade for friluftsliv Nei
Forurensning.
Berøres planområdet av:

32 Akutt forurensnin Nei
33 Permanent forurensnin Nei
34 Støv og støy fra industri Nei
35 Støv o støy fra trafikk Nei
36 Stø fra jernbane Ja
37 Forurenset runn Nei
38 Forurensin eris'o Nei
39 Høyspentlinje (strålin ) Nei
40 Risikofylt industri/lager Nei
41 Avfallsbehandling Nei
42 Nedla te avfallsplasser Nei
43 Oljekatastrofeområde Nei

ledforer planen/tiltaket:
44 Fare for akutt forurensning Nei
45 Stoy og støv fra trafikk Ja

46 Lys, støy og støv fra andre kilder Nei
47 Forurensing i sjø Nei
48 Forurensing i vassdrag Nei
49 Risikofylt industri Nei

Transport, er det risiko for:
50 Ulykke med farlig ads Nei
51 Ver/fore begrenser tilgjenglighet Nei

til området
52 Ulykke i av/påkjørsler Ja

53 Ulykke med gående/syklende Ja

54 Ulykke ved Ja
anleggsgjennomføring

55 Andre ulykkespunkter Nei
SAIFUNNSSIKKERHET

56 Sabotas'e og terrorhandlinger Nei
57 Vannmagasiner med fare for Nei

usikker is, endret vannstand
58 Naturlig terrengformasjoner som Nei

ut 'or fare
59 Gruver, a ne sakter, steinti er Nei
60 Brannberedskap

• Farlige anlegg Nei
• Brannvannskapasitet Ja
• Flere ankomstruter for Ja

brannbil?
61 Omfatter omradet spesielt farlige Nei

anlegg mht:
• Eksplos'oner

3 2 Se vedlagte støyrapport

2 2 Økt trafikk fra ca 50 nye
boliger, akt ADT <400

2 2

2 3

2 3

Ny utkjøring i
Hogstvetveien medfører
n tt trafikkmonster
Avkjrsel krysser gang-
sykkelveg +
varetransport/renovasjon
til boliger = vending av
lastebiler på
parkeringsplass.
Kran, innheising av
elementer, anleggstrafikk.
Anleggsområdet må sikres
spesielt eksisterende
boliger i nabolaget.

2 3 Det er flere adkomstruter
for brannbil og nok
brannvann i området. Nye
brannkummer etableres
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• Luftforurensing
• Kemikalier

ANDRE FORHOLD
62 Vil tiltaket av andre grunner enn Nei

de som er nevnt ellers i
sjekklisten kunne få negative
konsekvenser for folks helse og
trivsel eller trygghet, eller for
miljoet?

63 Spesielle forhold ved utbygging Ja 3 3 'ih! Nerhet til jernbane og VA
g' anlegg i grunnen

Risikomatrise

Me et sanns nli
Sanns nli
Mindre sanns nli
Lite sanns nlig

1, 19

Ufarlig

36
45,52
24,25,26
En viss fare

53,54,60

Kritisk Farli Katastrofalt

Det er registrert 7 hendelser/forhold i "grønn sone" og 3 i"gu". De tre hendelsene/forholdene i rød
sone vil bli ivaretatt i utbyggingen slik at ikke lenger er så sannsynlige.

Røde felt
10 radon -- vil bli lite sannsynlig (grønn) når det legges radonsperre i boligene.

63 fare for brudd på VA nett og kontakt med jernbane - reduseres til lite sannsynlig (grønn) ved å
innføre rutiner på byggeplassen

Gule felt
36 støy fra jernbane - vil bli redusert til ufarlig (grønn) når støyskjermingstiltak er gjennomført

53 - ulykke med gående syklende - dette bør ivaretas i prosjektering av boliger. Vedlagte
skisseprosjekt har differensiert adkomst for myke trafikanter fra kjøreadkomst og parkering slik at
hendelsen blir lite sannsynlig (gronn).

54 - ulykke ved an leggsgjennomfring - anleggene må sikres med gjerde og lås, spesielt i forhold til
gangveier og boliger i området slik at hendelsen blir lite sannsynlig (grønn).

60 -- brannberedskap - det må etableres nye brannkummer i Hogstvetveien for å gjøre slukkearbeidet
enklere.

Grønne felt
1 -- fare for setningsskader vil bli eliminert ved rlktlg fundamentering
19, 24, 25, 26, 45 er knyttet til vei og infrastruktur, og ulempene er så små som mulig
52- ny utkjøring i Hogstvedtveien vil bli utformet slik at det er gode siktforhold både i forhold til
kjørende og til gang/sykkelvei

Den største faren er forbundet med oppføring av de nye byggene, ved anleggstrafil<fr og bruk av kran
til innheising av elementer. Sikring av anleggsplassen, spesielt mot de områdene hvor det ofte
oppholder seg barn er viktig.

Oppegard 20.04.2013

Kari Sivertsen/Jannicken Throndsen
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