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Innledning

Utkast til detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, ble i 2014

utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Namdalseid kommune, og med hjemmel i

Plan- og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen var ansvarlig for saksbehandlingen fram til

at reguleringsplanarbeidet ble stoppet høsten 2014 grunnet nye politiske føringer for fv. 17prosjektet.

Våren 2018 vedtar fylkeskommunen å stille midler til disposisjon for å få på plass gang- og
sykkelveg på strekningen Fallet – Berre. Vedtaket forutsetter delt finansiering mellom

kommune og fylkeskommune og at byggeprosjektet kan starte opp allerede i 2018. For å
minimere nødvendig saksbehandlingstid, overtar Namdalseid kommune ansvaret for å

ferdigstille forslag til reguleringsplan for Berre - Fallet. Forslag baseres på utkast fra Statens
vegvesen i 2014. Dette innebærer eksempelvis at foreslått trasé og standard for gang- og
sykkelvegen videreføres slik at fremtidig ansvar for drift og vedlikehold kan overføres
fylkeskommunen.

I forbindelse med utarbeidelse av planutkast fra 2014 har Statens vegvesen gjennomført
analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet (ROS-analyse), jf. Plan- og

bygningsloven § 4-3. Namdalseid kommune har vurdert ROS-analysen fra 2014, og finner
den gjeldende også i 2018.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny gang- og sykkelveg på strekningen.

Det skal bygges ca. 300 meter. Bedre trafikksikkerhet er det viktigste målet med prosjektet.
Ved bygging av denne vil det bli sammenhengende gang- og sykkelveg fra Berre til
Namdalseid skole og videre sørover til sentrum.

Reguleringsplanen legger til rette for gjennomføring av tiltaket uten byggesaksbehandling jf.
PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL § 12-4

Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, Namdalseid kommune

grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen.

Planforslaget består av følgende deler:


Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser



Planbeskrivelse (dette dokumentet)



Vedlegg: Teknisk plan med:


Plan- og profiltegninger



Normalprofil



Ledningsnett



Tverrprofiler

Følgende dokumenter ligger også som grunnlag for planforslaget, og er tilgjengelig på
forespørsel:


Geoteknisk datarapport nr. 2013059504-009 «Fv. 17 Berre - Fallet G/S-veg.

Geoteknisk datarapport», datert 4. april 2014, utarbeidet av Statens vegvesen.


Geoteknisk vurderingsrapport nr. 2013059504-010, «Fv. 17 Berre - Fallet G/S-veg.

Geoteknisk vurderingsrapport», datert 4. april 2014, utarbeidet av Statens vegvesen.

Merknader til planforslaget:

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes til:
Namdalseid kommune
Gløttveien 2

7750 Namdalseid
Eller epost: postmottak@namdalseid.kommune.no
Frist for merknader: 2018-08-22
Mer informasjon om prosjektet ligger på kommunens nettside:
http://www.namdalseid.kommune.no
Spørsmål om planforslaget kan rettes til:


Frank Ueberfuhr, teknisk sjef, tlf. 904 04 342

e-post: frank.ueberfuhr@namdalseid.kommune.no


Thomas Åhrén, rådgiver, tlf. 742 77 941

e-post: thomas.ahren@namdalseid.kommune.no
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i jf. Plan‐ og

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

1

Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, Namdalseid kommune

Innhold

2
1

Innledning .....................................................................................................................0

3

Bakgrunn for planforslaget .............................................................................................4

4

5

6

3.1

Hva er en detaljregulering .......................................................................................4

3.2

Beliggenhet .............................................................................................................4

3.3

Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering .........................................................5

3.4

Målsettinger for planforslaget .................................................................................5

3.5

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning ............................................5

3.6

Rammer og premisser for planarbeidet ...................................................................5

3.7

Planprosessen .........................................................................................................6

Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet .........................................................7
4.1

Planområdet............................................................................................................7

4.2

Trafikkforhold .........................................................................................................7

4.3

Teknisk infrastruktur ..............................................................................................7

4.4

Landskapsbilde/bybilde ..........................................................................................7

4.5

Nærmiljø/friluftsliv .................................................................................................8

4.6

Naturmangfold ........................................................................................................8

4.7

Kulturmiljø ..............................................................................................................8

4.8

Naturressurser ........................................................................................................9

4.9

Grunnforhold ..........................................................................................................9

Beskrivelse av forslag til detaljregulering .....................................................................10
5.1

Kartgrunnlag .........................................................................................................10

5.2

Planlagt arealbruk .................................................................................................10

5.3

Tekniske forutsetninger ........................................................................................11

5.4

Grunnforhold ........................................................................................................12

Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger ....................................................13
6.1

Framkommelighet og trafikksikkerhet ...................................................................13

6.2

Samfunnsmessige forhold .....................................................................................13

6.3

Naboer ..................................................................................................................13

6.4

Byggegrenser ........................................................................................................13

6.5

Landskap/bybilde .................................................................................................13

6.6

Nærmiljø/friluftsliv ...............................................................................................13

6.7

Naturmangfold ......................................................................................................14

6.8

Kulturmiljø ............................................................................................................14
2

Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, Namdalseid kommune

7

6.9

Naturressurser ......................................................................................................14

6.10

Støy ......................................................................................................................14

Gjennomføring og anleggsperioden .............................................................................15
7.1

Midlertidig anlegg- og riggområde .......................................................................15

7.2

Trafikkavvikling ....................................................................................................15

7.3

Kabler, vann- og avløpsledninger ..........................................................................15

8

Risiko, sårbarhet og sikkerhet (ROS-analyse) ...............................................................16

9

Helse, miljø og sikkerhet ..............................................................................................20

3

Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, Namdalseid kommune

3

Bakgrunn for planforslaget

Våren 2018 vedtar fylkeskommunen å stille midler til disposisjon for å få på plass gang- og
sykkelveg på strekningen Fallet – Berre. Vedtaket forutsetter delt finansiering mellom

kommune og fylkeskommune og at byggeprosjektet kan starte opp allerede i 2018. For å
minimere nødvendig saksbehandlingstid, overtar Namdalseid kommune ansvaret for å

ferdigstille forslag til reguleringsplan for Berre - Fallet. Forslag baseres på utkast fra Statens
vegvesen i 2014. Dette innebærer eksempelvis at foreslått trasé og standard for gang- og
sykkelvegen videreføres slik at fremtidig ansvar for drift og vedlikehold kan overføres
fylkeskommunen.

3.1 Hva er en detaljregulering

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

3.2 Beliggenhet

Planområdet ligger i Namdalseid kommune, langs fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos. Det
ligger ca. 2,5 km nord for kommunesenteret, og ca. 0,7 km nord for Namdalseid skole.

Figur 1-Planområdet ligger i Namdalseid kommune langs fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos.

4

Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, Namdalseid kommune

Planområdet strekker seg langs fv. 17 fra boligene på vestside av kryss til Derås til lokalveg
mot gården Berre. Dette er et område med spredt bebyggelse og landbruk.

3.3 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering

Fv. 17 har relativt stor trafikkmengde med mye tungtrafikk. For å forbedre trafikksikkerheten
langs fv. 17, skal det derfor bygges en ca. 300 meter lang gang- og sykkelveg på
strekningen Berre – Fallet. Dette vil bl.a. knytte gang- og sykkelforbindelsen fra
lokalsamfunn/skole til et lokalt friluftsområde.

Ved bygging av denne gang- og sykkelvegen vil det bli sammenhengende gang- og
sykkelveg fra Berre til Namdalseid skole og videre sørover til sentrum.

3.4 Målsettinger for planforslaget
Planforslaget skal:


Gi avklaringer på nødvendig arealbruk som vil medgå til måloppnåelse om bedre
trafikksikkerhet langs fv. 17 på strekningen.

Planforslag skal legge til rette for de foreslåtte tiltakene. Løsningen ivaretar anbefalinger i
geoteknisk rapporter.

3.5 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Det betyr at vi

vurderer det ikke nødvendig med konsekvensutredning eller planprogram jf. Forskrift om
konsekvensutredning §§ 3 og 4.

Tiltaket vil ikke endre eksisterende vegnett eller påvirke trafikkstrømmen. Geoteknikk er
tilstrekkelig utredet, og ligger som grunnlag for planforslaget.

3.6 Rammer og premisser for planarbeidet
Kommuneplan

Det foreligger en godkjent kommuneplan for området; Kommuneplanens arealdel, vedtatt i
kommunestyret i 14. desember 2017. I kommuneplanen ligger hele planområdet i LNFRområde. Gang- og sykkelvegtraséen er også vist som en del av en fremtidig

sammenhengende gang- og sykkelveg fra Solhaug i sør til Sjøåsen i nord uten at området er
avsatt som eget formål i kommunens arealplan.

Reguleringsplaner

Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til planområdet.
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3.7 Planprosessen

Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer i samsvar med PBL § 12. Namdalseid
kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen.

Oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Namdalseid kommune ble avholdt 3. april 2013.
Den formelle oppstarten av planarbeidet ble i henhold

til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8, kunngjort oppstart
av planarbeidet ved å annonsere i Trønder-Avisa den
30. mai 2013.

Annonsering ble også gjort på Namdalseid kommunes
hjemmeside, 31. mai 2013.

Grunneiere og offentlige myndigheter ble tilskrevet.

Figur 2- Oppstartsannonse i Trønder-Avisa.

Medvirkning i planprosessen har vært knyttet til:



Varsel om oppstart av planarbeid.

Innkomne merknader etter kunngjøring om oppstart av planarbeid er samlet og
vurdert.



Flere møter med kommunen, og et møte med berørte grunneiere. Møte med berørte
grunneiere ble gjennomført på stedet den 10/7-2014.

Videre behandling av planen:


Namdalseid kommune ferdigstiller planen og legger den ut på høring og offentlig

ettersyn i seks uker. Utlegging skjer i fysisk form på Namdalseid kommunehus, og på
nettsiden til kommunen.


Namdalseid kommune mottar merknader, og det reviderte planforslaget sendes til
kommunen for 2. gangs behandling og vedtak.



Namdalseid kommune kunngjør vedtaket etter at planen er vedtatt. Vedtaket kan
påklages i tre uker.

Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for
gjennomføring av planen.
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Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet

4.1 Planområdet

Planområdet strekker seg langs fv. 17 fra boligene på vestside av kryss til Derås til lokalveg

mot gården Berre nord for Namdalseid skole. Dette er et område med spredt bebyggelse og
landbruk.

4.2 Trafikkforhold

Vegdata på eksisterende vegnett:





Bredde på veg:

7m

Fartsgrense:

60 km/t

ÅDT (alle/tunge):
Ulykkestall:

2250 kj.t/16 % (tall fra 2013)
én registrert trafikkulykke med personskade i siste 10årsperiode

4.3 Teknisk infrastruktur

Høyspentledning går vest for planområdet og berøres ikke.

Det forventes at kabler, vann og avløpsledninger kan berøres av prosjektet. Dette avklares i
forbindelse med detaljprosjektering.

4.4 Landskapsbilde/bybilde

Planområdet ligger i et landbruksområde med spredt bebyggelse. Det er ei lita klynge med

boliger der gang- og sykkelveg skal forlenges. Videre nordover preges området av mer skog
og mindre bebyggelse.

Figur 3-Bildet viser området fra bebyggelsen i sør og nordover langs skogkanten på vestside av fv. 17.
Foto: Guri Pedersen Skei, Statens vegvesen.
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4.5 Nærmiljø/friluftsliv

Området ligger nær skole og idrettsanlegg. Det er god forbindelse videre sørover til sentrum
der det ligger dagligvare, bensinstasjon og andre servicetilbud.

Avkjørsel rett nord for planområdet er en lokalveg som går til et mye brukt friluftsområde
langs elva Ferja.

4.6 Naturmangfold

Planområdet omfatter ingen viktige verdier for naturmangfoldet. I planområdet er det skog
med lav til middels bonitet.

Figur 4-Arealressurser i området. Kilde: Skog og landskap.

Planområdet ligger i nærheten av et vernet vassdrag; Årgårdsvassdraget (138/2).
Årgardsvassdraget har som vernegrunnlaget «Anbefalt typevassdrag».

Det foreligger ingen registreringer om rødlista arter eller fremmede arter innenfor
planområdet. Disse er heller ikke observert ved befaring i juni 2013.

Forhold til Naturmangfoldets § 8

Den vurderes ut fra dette at kunnskapsgrunnlaget om lokale forholdene er bra nok, og at
eksisterende data om naturmiljø er tilstrekkelig for vurdering av konsekvensene av det
foreslåtte tiltak.

Data om planområdet ble innhentet fra offentlige databaser som Naturbase og
Artsdatabanken.

4.7 Kulturmiljø

Automatisk fredede kulturminner er ikke registrert i området ifølge kartdata og databasen

Askeladden. Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3.
Risikoen for at tiltaket skal komme i kontakt med slike kulturminner er vurdert som liten.
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Samiske kulturminner er automatisk fredet når de er eldre enn 100 år. Det er ikke registrert
samiske kulturminner i planområdet.

Fylkesarkeologen gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no funnet at det ikke foreligger
konflikt, jf. KML § 8.1, men Fylkesarkeologen har ved planoppstart krevd at det pga.

terrengets art, er behov for å gjennomføre registreringer og befaringer for evt. å påvise

automatisk freda kulturminner. De har derfor krevd nærmere undersøkelser jf. KLM § 9.
Ved nærmere kontakt har Fylkesarkeologen frafalt krav om undersøkelse i forbindelse med
en felles befaring som ble gjennomført i september 2013. Dette er også bekreftet av epost
datert 14.11.13.

4.8 Naturressurser

I planområdet er det skog med lav til middels bonitet.

4.9 Grunnforhold

Oversiktskart over løsmasseavsetninger i området viser at planområdet hovedsakelig består
av et øvre lag av torv og myr. Under dette laget viser grunnundersøkelser at det er
Havavsetninger, som silt og leire ned til ca. 30 m dybde.

Oversiktskart over registrerte kvikkleiresoner viser at hele planområdet er omringet av

registrerte kvikkleiresoner. Kvikkleiresonen Langenget er avgrenset rett nord for aktuelt

planområde, og kvikkleiresonene Kårmo, Kalnes og Engan er avgrenset av Øysterelva til øst

for planområdet. I tillegg til de nevnte kvikkleiresonene er det registrert flere kvikkleiresoner
langs Øysterelva og fv. 17 både i nordlig og sørlig retning fra planområdet.

Grunnundersøkelser har avdekket leire med sprøbruddegenskaper ved 6 m, 10 m, 13 m og

16 m. Ved 20 m dybde er det påvist kvikkleire. Mellom 16 m og 20 m dybde er det funnet et
fastere lag. Dermed dreier det seg ikke om en sammenhengende lomme med

kvikkleire/sprøbruddmateriale fra 3 m- 20 m dybde. Videre har grunnundersøkelser funnet
fast grunn ved 25 m – 30 m dybde.

Det vises til geoteknisk datarapport nr. 2013059504-009.
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Beskrivelse av forslag til detaljregulering

5

5.1 Kartgrunnlag

Kartgrunnlaget for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000, datert september 2013.



Koordinatsystem EUREF89 UTM sone 32.
Høydegrunnlag NN2000.

5.2 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål og løsninger

Arealene reguleres til formålet «Gang og sykkelveg» og «Annen veggrunn – tekniske anlegg»
og «Annen veggrunn – grøntareal». Avkjørsler beholdes som i dag, men med noen små
justeringer ved bolig i nord.

Sideareal som ikke skal erverves til vegformål, reguleres til boligbebyggelse, landbruk, natur
og friluftsliv, samt reindrift. Områdene skal benyttes jf. gjeldende bestemmelser i
kommuneplanens arealdel.

Figur 5: Utdrag fra plankart med reguleringsformål.
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5.3 Tekniske forutsetninger
Kjøreveger

Dagens fv. 17 skal beholdes som i dag.

Gang- og sykkelveger

Ny gang- og sykkelveg skal etableres på vestside av dagens fv. 17. Den forlenges nordover
fra eksisterende gang- og sykkelveg og gjeldende bredde på 2,5 m videreføres.

Statens vegvesen håndbok N100 «Veg- og gateutforming» er lagt til grunn for utforming av
nytt veganlegg. Som grunnlag for valg av standard ligger forventet antall gående og
syklende.

Figur 6- Gang- og sykkelveg fra håndbok N100 (mål i m). Kilde: Statens vegvesen.

Det skal etableres grøft med bredde 3 m mot fv. 17 som figuren nedenfor viser.
Gang- og sykkelvegen forberedes for belysning.

Figur 7- Normalprofil for tiltaket (mål i m). Kilde: Statens vegvesen.

Universell utforming

Ny gang- og sykkelveg skal tilfredsstille krav til universell utforming. Stigning følger stigning
på fv. 17, og den er mindre enn 5 %. Tverrfall skal være maksimum 2 %.

Kollektivtrafikk

Tiltaket omfatter ikke kollektivtiltak.
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Avkjørsler og øvrige veger

Dagens avkjørsler beholdes.

Avkjørselen ved boligen ved planstart i sør må justeres litt for å få bedre forhold. Skissen
nedenfor viser forslag til ny snuplass inne på eiendommen.

Forslag til løsning ved avkjørsel
ved 149/39:

Siktkrav skal tilfredsstilles, og er
avhengig av fartsgrense.

Figur 8- Skisse av forslag til justering av avkjørsel ved planstart i sør. Kilde: Statens vegvesen.

5.4 Grunnforhold
Geoteknikk

Det kreves ikke spesielle tiltak. Det vises til geoteknisk vurderingsrapport nr. 2013059504010.
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6

Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger

6.1 Framkommelighet og trafikksikkerhet

Det blir bedre framkommelighet for gående og syklende da de får egen gang- og sykkelveg.
Trafikksikkerheten bedres på stekningen.

6.2 Samfunnsmessige forhold

Trygghet for gående og syklende forbedres på stekningen. Det blir 250 m lengre

sammenhengende gang- og sykkelveg slik at skoleelever får trygg skoleveg til skolen.

Idrettsanlegg ligger også i tilknytning til skolen. Området nord for planområdet benyttes
også i friluftsammenheng slik at dette tilbudet bedres også.

6.3 Naboer

Tiltaket vil ikke medføre behov for innløsning av bebyggelse.

Berørt bebyggelse

Følgende eiendommer vil bli berørt:

Matrikkelnr.
5040-148/54
5040-149/39
5040-149/59
Grunnerverv

Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Områdene regulert til offentlig veg erverves.
Midlertidige anleggsområder erverves ikke, men disponeres av Namdalseid kommune i

anleggsperioden. Det gis erstatning for midlertidig bruk av areal. Grunnerverv søkes løst ved
minnelige overenskomster, eventuelt ved skjønn dersom dette ikke fører fram. Etter vedtak
av reguleringsplan er det Namdalseid kommune som står ansvarlig for grunnerverv og
gjennomføring før det overføres til vegvesenet.

6.4 Byggegrenser

Byggegrense langs fylkesveger er generelt 50 m fra midtlinje av veg på begge sider, jf.
Vegloven.

6.5 Landskap/bybilde

Opplevelsen av landskapet vil ikke endre seg vesentlig i dette området. Området langs vegen
vil oppleves som mer åpent da skogen kommer litt lenger unna vegen og bebyggelsen.

6.6 Nærmiljø/friluftsliv

Tilbudet til gående og syklende bedres slik at området nord for planområdet innover mot
gården Berre og lokalt friluftsområde langs elva Ferja blir lettere tilgjengelig.
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6.7 Naturmangfold
Vernet vassdrag

Tiltaket vil ikke berøre verneverdier av Årgårdsvassdraget (138/2). Inngrepet er begrenset i
omfang og forholdvis langt fra elveløpet. Tiltaket har derfor ingen vesentlige konsekvenser
for verneverdiene.

Økologiske funksjoner og prosesser

Tiltaket vil berøre ei smal stripe med skog med lav til middels bonitet. Det vurderes at dette
ikke vil ha vesentlig konsekvens for naturmangfoldet.

6.8 Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner i dette området.

6.9 Naturressurser
Jordbruk

Tiltaket berører ikke dyrket mark.

Skogbruk

Tiltaket vil berøre svært lite skog. Skogen har lav til middels bonitet.

6.10 Støy

Nødvendige støytiltak i forbindelse med vegbyggingen er vurdert i samsvar med gjeldende
bestemmelser for grenseverdier, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje
T-1442/2016.

Tiltaket vurderes å kunne gjennomføres uten støyreduserende tiltak da trafikkmengden ikke
øker som følge av tiltaket, og det fjernes heller ikke terrengformer som kunne hatt
reduserende effekt. Det er derfor ikke utarbeidet støykart for planområdet.
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7

Gjennomføring og anleggsperioden

7.1 Midlertidig anlegg- og riggområde

I reguleringsplanen er det foreslått at området vest for nytt anlegg blir brukt som anlegg- og
riggområde. Arealer regulert til midlertidig anlegg- og riggområder er avsatt for å lette

entreprenørens anleggsdrift ved bygging, og kan blant annet benyttes til oppranking av
jordmasser.

7.2 Trafikkavvikling

Trafikkavvikling vil ikke påvirkes vesentlig da nytt anlegg ligger på siden av dagens veg. Fv.
17 opprettholdes slik den er, men det kan bli noe innsnevring av vegbane ved arbeid nær
veg.

7.3 Kabler, vann- og avløpsledninger

Nødvendige omlegginger av kabler, vann og avløpsledninger prosjekteres i byggeplanfasen.
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Risiko, sårbarhet og sikkerhet (ROS-analyse)

8

I forbindelse med utarbeidelse av planutkast fra 2014 har Statens vegvesen gjennomført
analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet (ROS-analyse), jf. Plan- og
bygningsloven § 4-3.

Namdalseid kommune har vurdert ROS-analysen fra 2014, og finner den gjeldende også i
2018. Følgende kapittel er derfor en gjengivelse av gjennomført ROS-analyse fra 2014.

Metode

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste fra Direktoratet for sikkerhet og

beredskap (DSB). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert
i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som

direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i sjekklista, men som ikke er tilstede i

planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen “Aktuelt” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Lite sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år

Mindre sannsynlig: mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år
Sannsynlig: mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
Meget sannsynlig: mer enn en gang i løpet av ett år

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

1. Ufarlig: Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre

forsinkelser. Systemet settes midlertidig ut av drift. Ikke behov for reservesystemer.

2. En viss fare: Kan føre til få og små personskader samt mindre skader på miljøet,

dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Systemet settes midlertidig ut
av drift.

3. Kritisk: Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet.
Driftsstans i flere døgn.

4. Farlig: Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt.
Alvorlige skader på miljøet. Systemet settes ut av drift over lengre tid

5. Katastrofalt: Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. Svært alvorlige og langvarige
skader på miljøet. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift.

Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. For å
sammenligne risikonivået for ulike hendelser er det benyttet en risikomatrise.
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Tabell 1 Matrise som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko

Konsekvenser
1. Ufarlig

2. En viss
fare

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

4. Meget

Sannsynlighet

sannsynlig



3. Sannsynlig
2. Mindre

sannsynlig

1. Lite

sannsynlig

Hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere
risiko til gul eller grønn.



Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak som reduserer
risiko. Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte



Hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko.

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak i forbindelse med både bygging og
drift, er sammenfattet i tabell 2. I tabellen er kun hendelser vurdert som relevant for
reguleringsplanen og tiltak oppført.

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko
(før

Kommentar/Tiltak

evt.

tiltak)
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko
for:

1. Skred/Ras/ustabil

grunn (snø, is, stein,

ja

leire, jord, fjell)

1

3

Jf. geoteknisk

vurderingsrapport,
ivaretatt ved

bestemmelse § 3.1.

2. Flom i vassdrag

Nei

3. Stormflo

Nei

4. Vind/ekstremnedbør

Nei

5. Skog/lyngbrann

Nei

6. Radongass

Nei

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt

Nei

8. Nedbørutsatt

Nei
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko
(før

Kommentar/Tiltak

evt.

tiltak)
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
9. Sårbar flora

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

Nei

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Ja

13. Fornminner (afk)

Nei

14. Kulturminne

Nei

1

1

Jf. punkt 1.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt

Ja

16. Havn, kaianlegg

Nei

17. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

18. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

19. Kraftforsyning

Nei

20. Vannforsyning

Nei

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

23. Område for idrett/lek

Nei

24. Park;

Nei

25. Vannområde for

Nei

rekreasjonsområde
friluftsliv

1

1

Jf. gjennomført

1

1

Ingen endring av

trafikksikkerhetsrevisjon

Medfører planen/tiltaket:
26. Fare for akutt

Nei

27. Støv og støy; industri

Nei

28. Støv

Nei

29. Støy vegtrafikk

Ja

forurensning

trafikkstrømmen eller
mengde.

30. Støy og støv fra andre

Nei

31. Forurensning til

Nei

32. Risikofylt industri mm

Nei

kilder

vassdrag

(kjemikalier/eksplosiver
osv)

Transport. Er det risiko for:
33. Ulykke med farlig gods

Nei
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko
(før

Kommentar/Tiltak

evt.

tiltak)
34. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til

Nei

området

Trafikksikkerhet:
35. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

1

2

Forbedring av dagens

situasjon, jf. gjennomført
trafikksikkerhetsrevisjon

36. Ulykke med

Ja

37. Andre ulykkes punkter

Nei

gående/syklende

1

1

Forbedring av dagens

situasjon, jf. gjennomført
trafikksikkerhetsrevisjon

Andre forhold:
38. Er tiltaket i seg selv et

Nei

39. Er det potensielle

Nei

sabotasje-/terrormål?

sabotasje-/terrormål i
nærheten?

40. Regulerte

vannmagasiner, med

Nei

spesiell fare for

usikker is, endringer i
vannstand mm
41. Naturlige

terrengformasjoner

Nei

som utgjør spesiell
fare (stup etc.)

42. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring:
43. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring

Ja

1

3

Lover og forskrifter for

anleggsgjennomføring.
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9

Helse, miljø og sikkerhet

Namdalseid kommune har som målsetting å gjennomføre byggeprosjekt uten skade på

person, miljø og natur. For å sikre anleggsplassen skal planlegging, organisering og kontroll
utføres i henhold til intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. I

tillegg skal det beskrives hvordan prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø skal ivaretas,
jmf. Statens vegvesens håndbok R760 «Styring av vegprosjekter» setter krav om at det skal
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.
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