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1 Bakgrunn 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 09.02.2005; «Reguleringsplan for Grindalsmoen sør», plan-ID: 
200409-01. Planen legger til rette for utbygging med forretning i form av plasskrevende forretning (bil- og 
møbelsalg, plantesalg, mv.) og nødvendig kontor- og lagerlokaler som er knyttet til virksomheten. 
Maksimal mønehøyde er på 10 m og gesimshøyde er på 8 m. Detaljregulering for Grindalsmoen sør 
behandles som en mindre endring av eksisterende reguleringsplan med begrenset høring, jf. plan- og 
bygningslovens §12-14 2. ledd. 
 
Hensikten med endringen er å tilrettelegge for forretning og idrettsanlegg innenfor område A1. 

    
Figur 1.  Beliggenhet og avgrensning av planområdet.  Kilde InnlandsGIS  

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført iht. plan- og bygningslovens § 4-3. ROS-analysen tar for seg 
samfunnssikkerhet, dvs. hendelser med konsekvenser for samfunn og innbyggere. Konsekvenser for natur 
og miljø er vurdert i planbeskrivelsen.  
 
ROS-analysen bygger på tilgjengelig kunnskap. Det er tatt utgangspunkt i opplysninger fremkommet i 
forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Elverum byområde (BYplan 2030). Videre er informasjon 
fra offentlige kartdatabaser og informasjon fremkommet i planprosessen benyttet som utgangspunkt for 
kartlegging av risiko og sårbarhet. 
 

1.1. DAGENS SITUASJON 
Det skal tilrettelegges for nytt idrettsanlegg i form av en padelhall innenfor planområdet. Eiendommen er 
per i dag ubebygget. Området fremstår relativt flatt, men med en helning mot sørvest. 
 
 

1.2. GRUNNFORHOLD 
Løvlien Georåd AS har laget et geoteknisk notat, datert 10.11.2020. Det ble utført 2 prøvegravinger 
innenfor planområdet. Det ble påvist ensgradert fast sand, ikke fyllmasser innenfor planområdet. Vedlegg 
2 viser at dette er en svært ensgradert middelssandig finsand i telegruppe T1, ikke telefarlig. Gravingen 
ble avsluttet på ca. 3,4 meters dybde uten at dybde til fjell ble registrert og uten at grunnvannstanden var 
nådd. 
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I henhold til NGU er infiltrasjonsmuligheter middels egnet for overvann. Men notat fra Løvlien Georåd AS 
viser at det er meget gode masser innenfor planområdet for infiltrasjon. 
 

  
Figur 2.  Utsnitt av  infiltrasjonsevne i området. Kilde NGU  

Det er varierende radonforhold i kommunen. Tomtearealet ligger i et område med moderat til lav 
aktsomhet. Sikkerhet knyttet til radon ivaretas gjennom TEK17.  
 

2 Metode 
Analysen er gjennomført med sjekkliste basert på rundskriv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB 2017) og kommunens mal for ROS-analyse. Analysene tar utgangspunkt i forslag til 
mindre endring av detaljregulering. Det er ikke tidligere utarbeidet ROD-analyse for området.  
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og det planlagte tiltaket (konsekvenser for tiltaket) og hendelser som kan påvirke 
omgivelsene (konsekvenser som følge av tiltaket). 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

• Svært sannsynlig/kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området 

• Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre 
periode, flere måneder 

• Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 

• Mindre sannsynlig/kjennet tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 

• Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder 

 
Vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser er delt i: 

• Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 

• Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 
enkeltpersoner. 

• Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 

• Alvorlig/farlig (4): (Behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner  

• Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader. 
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Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.Betydelig/ 
kritisk 

4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/periodevis, 
lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 
 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/kjenner 
tilfeller 

2 4 6 8 10 

1.Lite sannsynlig/ingen tilfeller 
 

1 2 3 4 5 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
 

3 Kartlegging av uønskede hendelser 
Tabell 1 viser tenkelige hendelser og en risikovurdering i henhold til metode beskrevet i kap.2.  
 
Tabell  1.  Bruttoliste  over mulige uønskede hendelser  

Hendelse/situasjon Forhold som kartlegges Aktuelt? 
Ja/Nei 

Sanns.het 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Risiko 
S x K 

Kommentar 

1 Naturrisiko 

Skred/ras 1. Er området utsatt for 
snø- el steinskred 

Nei     

Ustabil grunn 2. Er området geoteknisk 
ustabilt/ Fare for 
utglidning 

Nei 1 2 2 Løvlien Georåd AS har laget 
et geoteknisk notat, datert 
10.11.2020. Det ble utført 2 
prøvegravinger innenfor 
planområdet. Det ble påvist 
ensgradert fast sand, ikke 
fyllmasser innenfor 
planområdet. Vedlegg 2 
viser at dette er en svært 
ensgradert middelssandig 
finsand i telegruppe T1, 
ikke telefarlig. Gravingen 
ble avsluttet på ca. 3,4 
meters dybde uten at 
dybde til fjell ble registrert 
og uten at 
grunnvannstanden var 
nådd. 

Flom 3. Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk 

Nei     

 4. Kan drenering føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende omr. 

Ja 3 2 6 Økt nedbør pga. 
klimaendringer kan lede til 
oversvømmelser i 
nedenforliggende områder.  
 

Radon 5. Er det radon i grunnen Ja 2 2 4 Ivaretas gjennom 
bestemmelser i TEK17 

Ekstremvær 6. Kan området være 
ekstra eksponert for 
økende 

Nei     
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vind/ekstremnedbør som 
følge av endringer i klima 

Lyng/skogbrann 7. Vil skogbrann i området 
være en fare for 
bebyggelse 

Nei     

Regulerte vann 8. Er det åpent vann i 
nærheten, med spesiell 
fare for usikker is el 
drukning 

Nei     

Terrengformasjoner 9. Finnes terr.form. som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc) 

Nei     

2 VIRKSOMHETSRISIKO 

Tidligere bruk 1. Er området 
påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomheter 
(industri, herunder 
avfallsdeponier, militære 
anlegg, gruver, 
landbruk/gartneri etc)  

Nei    Området har ikke vært 
bebygget tidligere. Det er 
ikke kjent at det er drevet 
næringsvirksomhet/industri 
i nærheten av området som 
kan ha medført 
grunnforurensning. 
Kommunens kartbase viser 
ikke forurenset grunn 
innenfor planområdet. 

Virksomheter med 
fare for brann og 
eksplosjon 

2. Er nybygging i området 
uforsvarlig 

Nei     

 3. Vil nybygging legge 
begrensninger på 
eksisterende anleggs 
mulighet for 
videreutvikling 

Nei     

 4. Vil nybygging utgjøre en 
brannrisiko for 
omkringliggende 
bebyggelse dersom 
spredning 

Nei     

Virksomheter med 
fare for 
kjemikalieutslipp 
eller annen akutt 
forurensning 

5. Er nybygging i nærheten 
uforsvarlig 

Nei     

 6. Vil nybygging legge 
begrensning på 
eksisterende virksomhet 

Nei     

Høyspent 7. Går det høyspentmaster 
gjennom området som 
påvirker området med 
magnetisk felt 

Nei     

 8. Er det spesiell klatrefare 
i forbindelse med master 

Nei     

3 TRAFIKK 

Ulykkespunkt 1. Er det kjente 
ulykkespunkt på 
transportnettet i området 

Ja 2 2 4 Registeret trafikkulykker på 
Torolf Storsveens veg, 
registrert 1996-09-21. 
Ingen registrert ulykker på 
ny rv25. Omlegging av 
riksveg 3 og ombygging av 
vegstrekning med gang og 
sykkelveg reduserer 
risikoen for ulykker i 
området. 
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Farlig gods 2. Er det transport av farlig 
gods gjennom området 

Ja 1 2 2 Tid om annen vil det 
fraktes farlig gods forbi 
området på nylig etablert 
riksveg. 

 3. Foregår det 
fylling/tømming av farlig 
gods i området 

Ja 1 2 2 Fylling/tømming av farlig 
gods i planområdet er 
ikke aktuelt, men dette 
skjer regelmessig ca. 220 
meter vest for planområdet 
(bensinstasjonen). Driften 
av bensinstasjonen vil ikke 
ha noen betydning for 
endringen som 
gjennomføres i 
planområdet da det 
ikke legges opp til ny sårbar 
bebyggelse/infrastruktur. 

Myke trafikanter 4. Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnettet for 
gående/syklende/kjørende 

Ja 2 3 6 Rv. 25 er nærmeste nabo. 
Det er sammenhengende 
gang og sykkelvei til 
Elverum sentrum fra 
planområdet. Det er trygge 
kryssinger av riksvegen som 
ikke er i plan.  

Støy 5. Er området støyutsatt Ja 4 2 8 Trafikkstøy fra rv. 25. Det 
er ikke planlagt virksomhet 
med støyfølsom bebyggelse 
innenfor området. 

Luft 6. Er området utsatt for 
luftforurensning 

Ja 4 2 8 Luftforurensning som følge 
av stor trafikk på fv. 25 

Ulykker i 
nærliggende 
transportårer 

7. Vil ukontrollerte 
hendelser på nærliggende 
transportårer 
(veg/jernbane/vann/luft) 
utgjøre en risiko for 
området 

Ja 2 3 6 Trafikkuhell på rv. 25 vil 
kunne berøre planområdet. 
Planområdet har adkomst 
fra kommunal veg. 

 8. Har nødetatene bare en 
adkomstrute til området 

Nei     

4 SAMFUNNSIKKERHET 

Kritisk infrastruktur 1. Medfører bortfall av 
tilgang på tjenester, 
spesielle ulemper? 
-Elektrisitet 
-Tele 
-Vannforsyning 
-Renovasjon/spillvann  
-Veier, broer og tunneler 

Nei    Område for forretning og 
idrettsanlegg. Infrastruktur 
ivaretatt gjennom 
kommunens generelle 
beredskap 

Høyspent 2. Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området 

Nei     

Beredskapstiltak 3. Har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk) 

Nei     

 4. Har området bare en 
mulig adkomstrute for 
brannbil 

Nei    Planområdet kan nås både 
vest og øst fra Torolf 
Storsveens veg samt fra 
gang- og sykkelveg i øst. 

Terror og sabotasje 5. Er det spesiell fare for 
terror el kriminalitet i 
området  

Nei     
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- Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje/terrormål  
- Er det terrormål i 
nærheten 

 

 

 

4 Oppsummering og beskrivelse av tiltak  
 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.Betydelig/ 
kritisk 

4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

     

4. Meget sannsynlig/periodevis, 
lengre varighet 

 3.5, 3.6    

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 
 

 1.4    

2. Mindre sannsynlig/kjenner 
tilfeller 

1.2, 3.2, 3.3 1.5, 3.1 3.4, 3.7   

1.Lite sannsynlig/ingen tilfeller 
 

     

 
Mulige hendelser hvor det må vurderes å sette i verk avbøtende tiltak (gul kategori) knytter seg i 
hovedsak til hendelser i forbindelse med trafikken på rv. 25. Hendelsene er nærmere beskrevet nedenfor 
og det er vurdert mulig avbøtende tiltak. 
 
1.4 Kan drenering føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder 
Beskrivelse: 
Det er gode dreneringsforhold innenfor planområdet. Det viser rapport utført Løvlien Georåd AS. Men 
ved en utbygging blir det mer tette flater innenfor planområdet og økt avrenningshastighet på 
overflatevannet.  
Vurdering av avbøtende tiltak:  
Det er satt krav til at overvann skal håndteres på egen tomt. Det må utarbeides en egen plan for overvann 
ved søknad om tiltak. Overvannsplanen må vise hvordan overvannet skal håndteres på egen tomt og som 
beskriver og viser alternative flomveger. Flomveger skal ikke føres mot eksisterende/fremtidig bebyggelse 
og/eller vegarealer. Ved at det er gode infiltrasjonsmuligheter innenfor planområdet som Løvlien Georåd 
AS viser til kan overvannet håndteres på egen tomt med eksempelvis etablerte våtsoner, 
overvannsmagasin, infiltrasjonssandfang o.l.  
 
3.4 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående/syklende/kjørende 
Beskrivelse:  
Adkomst skjer fra Torolf Storsveens veg som er en kommunal veg. Det er etablert gang- og sykkelvei til 
sentrum fra planområdet. Det er etablert en kulvert under riksvegen i øst som sikrer en trygg kryssing av 
rv. 
Vurdering av avbøtende tiltak: 
Det skal bygges gang- og sykkelveg langs hele planområdet i nord. Det blir sammenhengende gang- og 
sykkelveg nett fra Elverum sentrum til planområdet. Det er også etablert kulvert under riksvegen som 
forbedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
 
3.5 Er området støyutsatt 
Beskrivelse:  
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Planområdet berøres av trafikkstøy fra rv. 25. 
Vurdering av avbøtende tiltak: 
Det er ikke planlagt virksomhet med støyfølsom bebyggelse innenfor området som krever avbøtende 
tiltak. Innendørs støynivå ivaretas gjennom teknisk forskrift og henvisning til NS8175:2012. Det er skal 
ikke være uteoppholdsarealer eller lekeplasser innenfor planområdet. 
 
3.6 Er området utsatt for luftforurensning 
Beskrivelse:  
Planområdet berøres av luftforurensning fra vegtrafikk langs rv. 25. Det er sannsynlig at det tidvis (vinter) 
og stedvis (langs rv. 25) kan forekomme luftforurensning med potensialt negative helseeffekter. 
Vurdering av avbøtende tiltak: 
Målingene som er foretatt av kommunen siden 2017 har vist at det er tilfredsstillende luftkvalitet i 
kommunen (kilde: Elverum kommune). Ut fra planlagt aktivitet vurderes forholdene å være akspetable. 
 
3.7 Vil ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer (veg/jernbane/vann/luft) utgjøre en risiko 
for området 
Beskrivelse: 
Trafikkuhell på rv. 25 vil i verste fall kunne berøre planområdet. 
Vurdering av avbøtende tiltak:  
Riksveg 25 er nylig oppgradert til 4-felt. Trafikksikkerheten er forbedret med tiltaket. Planområdet har 
adkomst fra Torolf Storsveens veg. Det er kun registret en ulykke fra 1996. Det skal bygges gang- og 
sykkelveg langs med hele planområdet. Det anses ikke aktuelt med ytterligere tiltak knyttet til 
trafikksikkerheten. 
 

5 Konklusjon 
Resultatene av ROS-analysen viser at nærheten til rv. 25 og mulige hendelser knyttet til riksvegen kan 
utgjøre en risiko for både nye etableringer langs riksvegen. Forbi planområdet skal det etableres gang- og 
sykkelveg på strekningen og hastigheten er 60 km/t for rv.25 og 50 km/t for Torolf Storsveens veg. Det 
anses at risikoen er akseptabel og tilstrekkelig ivaretatt. Foreslått utbygging vil i liten grad medføre 
endring i risiko eller være av en slik art at området ikke bør bygges ut. 

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/luftkvaliteten-i-elverum-er-bra

