
 

  

ROS-analyse
Reguleringsplan for sykkelveg med fortau
langs rv.150 mellom Holmenveien og Dalsvn

Region øst
Ressursavdelingen
Trafikkteknikk og analyse
Mai 2019



Forord 
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny sykkelveg med fortau langs rv.150 mellom 
Holmenveien og Dalsveien i Oslo kommune er det utarbeidet en ROS-analyse for det 
foreslåtte tiltaket. 
Prosjektet omfatter: 

- Vestgående kollektivfelt på rampesystem mot Smestad 
- Ny sykkelveg med fortau og regnbed på sørsiden av ring 3 
- Ny gang- og sykkelbru over ring 3 ved Grimelundshaugen. 

 
Etter Plan- og bygningslovens § 4.3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv 
foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. 
 
ROS-analysen er gjennomført i henhold til håndbok V721 Risikovurdering i vegtrafikken. 
Rapporten er skrevet av Gjerulf Smeland. 
 
Det ble avholdt Hazid-samling i Oslo 26.april 2019, med følgende deltagere: 
-Gjerulf Smeland, prosessleder for ROS-analysen  
-Rune Nordli, referent 
-Espen Sletten Hansen, planleggingsleder 
-Henrik Berg Tomren, fagansvarlig trafikksikkerhet  
-Live Hesthagen, fagansvarlig naturmiljø 
-Ingrid Larsen Holtmoen, fagansvarlig utbygging og anleggsteknikk 
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1. Innledning 
 

 

Reguleringsplanforslaget har til hensikt å bedre situasjonen for syklende og gående, samt 
kollektivtrafikken på strekningen. 

Det legges opp til å skille trafikantgruppene for å oppnå trygge og trafikksikre forhold. 

Prosjektet omfatter en oppgradering av gang- og sykkelvegen langs sørsiden av Ring 3 fra 
Holmenveien til Dalsveien, hvor det legges til rette for en separat sykkelveg med fortau langs 
hele strekningen. 

I tillegg etableres det et ekstra felt på avkjøringsrampen fra Ring 3 til Smestadlokket for å 
redusere forsinkelser for buss langs Ring 3. 

 

 

1.1 Planområdet  
 

Planområdet ligger i Oslo kommune. Sykkelvegen med fortau er en del av oppgraderingen av 
tilbudet for gående og syklende langs Ring 3. 
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1.2 Beskrivelse av prosjektet  
 

Det er valgt en løsning med å oppgradere dagens gang- og sykkelveg langs sørsiden av Ring 
3 fra Holmenveien til Dalsveien, til en separat sykkelveg med fortau langs hele strekningen. 

 

 

2. Analysemetode 
 

I denne analysen er risikovurdering i henhold til håndbok 721 Risikovurdering i vegtrafikken 
valgt som metode.  

En risikovurdering er en kvalitativ risikoanalyse der risikoen blir definert ut fra uønskede 
hendelser og sannsynlighet for hendelser og konsekvens av disse hendelsene. En 
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risikovurdering utføres i en arbeidsgruppe (Hazid-samling) bestående av minst tre personer. 
Personene bør ha forskjellig kompetanse for å kunne se saken fra ulike sider. 

2.1 Risikovurderingens fem trinn 

 
 
 

2.1.1 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier 
Før arbeidet igangsettes må man finne ut av hva analysen skal brukes til, og hvilke 
beslutninger analysen skal gi et grunnlag for. Dette er viktig for at vurderingene gir et 
relevant resultat. Analyseobjektet avgrenses geografisk og i tid samt i forhold til hvilke 
faktorer som skal analyseres.  

I tillegg må det vurderes hvilken risiko som aksepteres, før man setter inn tiltak mot den 
uønskede hendelsen. Det må klarlegges hvilke kriterier resultatene skal vurderes mot, og 
hva som er høy og lav risiko. Risikomatriser utarbeides på forhånd.  

2.1.2 Identifisere forhold som kan føre til uønskede hendelser 
I denne sammenheng vurderes forhold som kan føre til uønskede hendelser. Først ses det på 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, både med hensyn på mennesker og på miljø. 
Uønskede hendelser knyttet til skade på ansatte ved anlegget vurderes i arbeidet med SHA-
planen.  

Deretter vurderes hvilke farlige forhold eller risikofaktorer som kan bidra til de uønskede 
hendelsene. Identifiseringen av sikkerhetsproblemer gjøres på grunnlag av innsamlede data 
og gruppens kompetanse i HAZID‐møtet. 
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2.1.3 Vurdere risiko 
En vurdering av risiko skal si noe om størrelsen på problemet, hvor ofte man antar at den 
uønskede hendelsen vil skje og hvilke konsekvenser de vil få. Hyppigheten av hendelser 
beskrives som sannsynlighet pr. år eller som en frekvens innenfor et tidsintervall. 
Konsekvenser av de uønskede hendelsene kategoriseres slik at man viser alvorlighetsgraden 
av hendelsen, som f.eks. lett skadd, hardt skadd og drept. For miljø vil tilsvarende 
alvorlighetsgrad være knyttet til restaureringstid og hvor lang tid det vil ta før skaden er 
rettet opp. Risikovurderingen vises i en matrise som viser frekvensen av uønskede hendelser 
og hvilke konsekvenser de vil få. Matrisen har farger for å vise hvor alvorlig man vurderer de 
forskjellige hendelsene, samt at de utgjør grunnlaget for om det skal iverksettes tiltak eller 
ikke. 

 

2.1.4 Foreslå tiltak 
Neste skritt i analysen er å vurdere mulige risikoreduserende tiltak. Utgangspunktet for å 
vurdere tiltak er gjerne risikomatrisen. Før man bestemmer seg for risikoreduserende tiltak 
bør det foretas en grov vurdering av effekten av tiltaket i forhold til kostnader. 

 

2.1.5 Dokumentere 
Dersom resultatene fra analysen skal kunne brukes av andre, må datagrunnlaget, 
vurderingene og konklusjonene kunne dokumenteres. Dette gjøres ved å følge rapportmalen 
som er beskrevet i Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken, som bygger på de fem 
trinnene i en risikovurdering og som bidrar til en systematikk i dokumentasjonen. 

 

3. Analyse 

3.1 Analyseobjektet 
For prosjektet Rv150 Ring 3 Holmenveien-Dalsveien skal risiko for både helse og for miljø 
vurderes, og med risikomatriser for de to ulike fagområdene. I tillegg blir hvert fagområde 
vurdert for både driftsfase og anleggsfase. 

 

3.2 Identifisering av uønskede hendelser 
I forkant av HAZID-møtet ble det identifisert uønskede hendelser. Videre ble det gitt 
anledning til å komme med flere uønskede hendelser i selve møtet, og tabellen ble 
komplettert.  

Identifiserte uønskede hendelser er gitt i Tabell 1 nedenfor. 
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Tabell 1: Identifiserte uønskede hendelser 
 Uønskede hendelser 
Driftsfasen 

Helse UH1 Ulykke mellom buss og annet kjøretøy i avkjøringsrampe fra Ring 3 
opp på Smestadlokket. 

UH2 Ulykke mellom motorkjøretøy 
UH3 Ulykke mellom motorkjøretøy og myke trafikanter i kryssene med 

Munkengveien og Holmenveien 
UH4 Ulykke mellom motorkjøretøy og myke trafikanter på g/s-vegen 
UH5 Følgeulykke av at brøyte- og vedlikeholdsutstyr kjører gjennom 

støyskjermen 
UH6 Syklister kjører på enden av støyskjerm, bom, lysmaster, etc. 

 UH7 Ulykke mellom fotgjengere og syklister på g/s-vegen 

 UH8 Ulykke mellom myke trafikanter og biler inne i boligområdene 

Miljø UH9 Utslipp av farlig/miljøfarlig gods 

 UH10 Manglende eller feil skjøtsel av regnbed 
Anleggsfasen 
Helse UH11 Ulykke mellom myke trafikanter og motorkjøretøy/anleggstrafikk 

UH12 Ulykke mellom motorkjøretøy 
UH13 Ulykke mellom myke trafikanter eller enslig syklist som velter. 

 UH14 Nedfall fra betongmur som treffer motorsyklist eller bil 

Miljø UH15 Utslipp av farlig/miljøfarlig gods 

 UH16 Spredning av fremmede skadelige plantearter 

 UH17 Felling eller skading av trær kan ødelegge hekkesesongen for fugler. 

 UH18 Felling og skading av trær i unødig omfang 
UH19 Arter som lever i hul eik som skal felles, kan bli skadelidende hvis eika 

fjernes. Hul eik felles ikke etter forskriften. 
UH20 Spredning av forurensede masser 

3.3 Vurdere risiko  
De uønskede hendelsene er alle vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens. 
Risikomatrisene i denne ROS‐analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok V721 
Risikovurderinger i vegtrafikken, men er tilpasset dette prosjektet. Det er utarbeidet egne 
matriser for drifts- og anleggsfasen for begge fagområdene.  

Risikomatrisen har tre fargekoder som viser hvor alvorlig man vurderer de forskjellige 
hendelsene, samtidig som de utgjør grunnlaget for om det er behov for å iverksette tiltak 
eller ikke. For hendelser som havner i grønt område er det ikke behov for tiltak. For 
hendelser i gult område skal det vurderes tiltak, mens det for hendelser i rødt område skal 
gjennomføres tiltak.  
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Tabell 2: Risikomatrise for driftsfasen. Tall i matrisen representerer uønskede hendelser fra Tabell 1. 
 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 HELSE Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drept 
Hvert år     
1-5 år UH2, UH6    
5-10 år UH3, UH7    
10-20 år UH1    
20-60 år UH4, UH8    
>60 år  UH5   

 
 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 MILJØ Restaureringsti
d < 1 år 

Restaureringsti
d 1-5 år 

Restaureringsti
d 5-10 år 

Restaureringstid 
> 10 år 

Hvert år     
1-5 år     
5-10 år UH10    
10-20 år     
20-60 år     
>60 år UH9    

 
Tabell 3: Risikomatrise for anleggsfasen. Tall i matrisen representerer uønskede hendelser fra Tabell 1. 
 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 HELSE Lettere skadd Hardt skadd Drept Flere drept 
Hvert år UH13    
1-5 år     
5-10 år UH12  UH11  
10-20 år     
20-60 år     
>60 år     

 
 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

MILJØ Restaureringsti
d < 1 år 

Restaureringsti
d 1-5 år 

Restaureringsti
d 5-10 år 

Restaureringsti
d > 10 år 

Forventet å 
kunne skje 

UH15    

Vil kunne 
skje 

UH17 UH16  UH18 

Registrert i 
tilsv.prosjek 

   UH19 

Reg. lign. 
hendelser 

 UH20   

Aldri 
registrert  
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3.4 Vurderinger og forslag til tiltak 
 

I driftsfasen ble det identifisert risiko for ulykker mellom busser og andre kjøretøy som kan 
skje på grunn av misforståelser i forbindelse med feltskifter og fartsvariasjoner ved 
kødannelse. Sykkelulykker kan forekomme ved at syklister kommer utenfor sykkelvegen og 
treffer ende på støyskjerm, bom, lysmast eller andre objekter. Tiltakene som foreslås for 
driftsfasen er at plassering av elementer vurderes nøye i byggeplanen, samt at køvarsling 
kan være aktuelt på Ring 3. 

I anleggsfasen vil det kunne skje ulykker mellom myke trafikanter og 
motorkjøretøy/anleggstrafikk. Det foreslås derfor å innføre tiltak som skiller fysisk mellom 
myke trafikanter og motorkjøretøy, eller å legge sykkelruten på nordsiden av Ring 3 i hele 
anleggstiden. Disse og andre mulige tiltak (info til beboere og skoler) må beskrives i SHA-
planen. Det kan også skje ulykker mellom motorkjøretøy på grunn av innsnevring av 
kjørefelter og etablering av anleggsadkomster på Ring 3. Fartsreduserende tiltak og 
informasjonsskilt beskrives i arbeidsvarslingsplanene og en må vurdere midlertidige 
belysningstiltak. Det kan skje ulykker mellom myke trafikanter eller ved sykkelvelt, derfor 
må det settes krav til jevnlig renhold på gs-vegen. 

Det er identifisert risiko for mange ulike uønskede hendelser på miljøsiden i anleggsfasen. 
Det må forventes at det kan skje utslipp av miljøfarlig gods ved sammenstøt eller velt. Faren 
for at dette skjer kan begrenses ved tiltak i form av oppmerking og informasjonsskilting, og 
må beskrives i YM-planen. Det er registrert uønskede plantearter i området. For at ikke disse 
skal spres må det foretas kartlegging før anleggsstart, og eventuelle nødvendige tiltak må 
beskrives i YM-planen. Felling av trær skal i utgangspunktet begrenses, men skal eventuelt 
utføres på riktig tidspunkt i forhold til fuglenes hekkeperiode. For å unngå felling i for stort 
omfang eller skader på trær må eventuelle tiltak beskrives i YM-plan og rutiner for felling må 
tas med i konkurransegrunnlag/kontrakt. Prosjektet krever at det felles en hul eik. Dette er 
en art som er utvalgt naturtype og er vernet i egen forskrift. Felling av eika må gjennomføres 
på en spesiell måte for å ivareta mest mulig av det biologiske mangfoldet knyttet til treet. 
Metodikken rundt fellingen av eika må beskrives i konkurransegrunnlaget og følges opp 
underveis. 

4. Sårbarhet 
 

Sårbarhet er uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet. 

Det er spesielt nærheten til Rikshospitalet og transport i forbindelse med organdonasjon 
som må hensyntas under planleggingen og anleggsgjennomføringen og eventuell midlertidig 
stenging av Ring 3. 

Smestad brannstasjon ligger i tilknytning til anleggsområdet, og det må også lages rutiner 
for brannutrykninger ved kortvarige stenginger av Ring 3. 
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Vedlegg 

1. Risikovurderingsskjema  



Uønsket hendelse Årsak / Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Mulige tiltak Virkning av tiltak
DRIFTSFASEN - HELSE
UH1: Ulykke mellom buss og 
annet kjøretøy i avkjøringsrampe 
fra Ring 3 opp på Smestadlokket.

Sammenstøt mellom busser og 
andre kjøretøy kan forårsakes av 
misforståelser, feltskifte, 
påkjøring bakfra, m.m.

10-20 år

Lett skadd Ingen tiltak foreslått.

UH2: Ulykke mellom 
motorkjøretøy

F.eks, påkjøring bakfra eller
feltskifter. Skjer på Ring 3 pga.
kø eller kjøretøy som skal flette
inn på hovedløpet.

1-5 år

Lett skadd Køvarsling på Ring 3. Gjør bilistene oppmerksomme på at 
det kan være kø lenger frem på Ring 
3. Dette kan gjøre at bilistene blir
mer oppmerksomme og senker
farten, noe som reduserer
sannsynligheten for ulykker.

UH3: Ulykke mellom 
motorkjøretøy og myke trafikanter 
i kryssene med Munkengveien og 
Holmenveien

Syklist eller fotgjenger blir 
påkjørt i kryss/gangfelt ved 
Munkengveien eller 
Holmenveien. Dette kan skje pga 
uoppmerksomhet, dårlig sikt, 
misforståelser, høy fart, etc. 5-10 år

Lett skadd Vurdere opphøyd gangfelt 
eller fartshump i 
Holmenveien.

Tiltaket gjør at bilistene må kjøre 
saktere. Dette reduserer 
sannsynligheten for at en ulykke 
skjer, samt at konsekvensen i en 
eventuelt ulykke kan bli mindre.

UH4: Ulykke mellom 
motorkjøretøy og myke trafikanter 
på g/s-vegen

Fører av motorkjøretøy 
misforstår og kjører inn på 
sykkeltrassen, og kjører på 
fotgjenger eller syklist. Skjer 
pga. uoppmerksomhet, 
misforståelser, sikt, etc. 20-60 år

Lett skadd Ingen tiltak foreslått.

UH5: Følgeulykke av at brøyte- 
og vedlikeholdsutstyr kjører 
gjennom støyskjermen

Vedlikeholdsutstyr som drifter 
sykkelvegen kan ved uhell 
komme gjennom støyskjermen 
og støte sammen med kjøretøyer 
på ring 3

>60 år Hardt skadd

Vurdere å sette opp 
rekkverk i byggeplanen, 
eventuelt øke høyden på 
murene.

Rekkverk eller lavere mur vil 
redusere faren for at et 
vedlikeholdskjøretøy kjører 
gjennom støyskjermen og havner ut 
på Ring 3.

UH6: Syklister kjører på enden av 
støyskjerm, bom, lysmaster, etc.

En syklist velter eller kjører 
utenfor sykkelveien og treffer et 
objekt som kan føre til 
personskade

Lettere skadd 1-5 år

Plassering av elementer må 
vurderes nøye i 
byggeplanen. Slike 
elementer bør plasseres 
utenfor sikkerhetssonen til 
/  å 1 5 

Jo lenger avstand det er fra g/s-
vegen og til slike elementer, jo 
lavere blir sannsynligheten for at en 
syklist treffer de.

UH7: Ulykke mellom fotgjengere 
og syklister på g/s-vegen

Sammenstøt mellom fotgjenger 
og syklist eller mellom to 
syklister. Dette kan skje ved at 
fotgjenger eller syklist bruker 
feil område, ved 
krysningspunkter over g/s- 5-10 år

Lett skadd Tydelig skilting og 
oppmerking av hvilket areal 
som er tiltenkt syklende og 
gående. God sikt i 
krysningspunkter.

Skilting og oppmerking vil redusere 
sannsynligheten for at fotgjengere 
eller syklister bruker feil areal, noe 
som igjen reduserer sannsynligheten 
for sammenstøt. God sikt reduserer 
faren for ulykker ved 
k i ktUH8: Ulykke mellom myke 

trafikanter og biler inne i 
boligområdene

Motorkjøretøy og myke 
trafikanter kolliderer på de 
kommunale veiene eller på 
fellesavkjørsler. Skjer pga 
uoppmerksomhet, manglende 
sikt, etc. 20-60 år

Lett skadd Ingen tiltak foreslått.

DRIFTSFASEN - MILJØ Årsak / Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Mulige tiltak Virkning av tiltak
UH9: Utslipp av farlig/miljøfarlig 
gods

Sammenstøt mellom kjøretøy, 
evnt. velt pga uklart 
kjøremønster, kan forårsake 
lekkasjer/utslipp. Ring 3 vil få 
smalere kjørefelt og smalere 
k ld

>60 år

Restaureringstid < 1 år

Ingen tiltak foreslått.

UH10 Manglende eller feil 
skjøtsel av regnbed

Regnbed vil ikke fungere etter 
hensikten som kan føre til 
oversømmelse i området 5-10 år Restaureringstid < 1 år

Utarbeide en skjøtselplan 
for drift av regnbed.

Reduserer sannsynlighet

ANLEGGSFASEN - HELSE Sannsynlighet Konsekvens Risiko Mulige tiltak Virkning av tiltak
UH11: Ulykke mellom myke 
trafikanter og 
motorkjøretøy/anleggstrafikk

Mest sannsynlig i 
tilkoblingspunktene mellom g/s-
veg og anleggsområdet. Vil også 
kunne forekomme på de 
kommunale vegene hvor det blir 
blandet trafikk. Skjer pga. 
manglende sikt, store 
blindsoner, rygging uten 
hjelpemann  etc 5 - 10 år

Drept Fysisk skille mellom myke 
trafikanter og 
motorkjøretøy. Vurdere om 
sykkelruten skal legges på 
nordsiden av Ring 3 i hele 
anleggstiden. Tiltak må 
beskrives i SHA-planen. 
Info til beboere, skoler, etc.

Fysisk skille eller å legge 
sykkelruten på nordsiden av Ring 3 
reduserer sannsynligheten for at en 
ulykke oppstår.

UH12: Ulykke mellom 
motorkjøretøy 

Tiltaket medfører 
trafikkomlegging på Ring 3 og 
innsnevring av bredde på 
kjørefelt og antall kjørefelt. Det 
vil i tillegg bli anleggsadkomster 
langs/på Ring 3, samt flere 
trafikkomlegginger. Dette vil 
føre til kø, som gir fare for 
ulykker 1 - 5 år Lettere skade

Nedsatt fart på Ring 3, god 
skilting i forkant, bruk av 
infoskilt for å varsle 
trafikantene. 
Arbeidsvarslingsplan. 
Midlertidig belysning må 
vurderes på Ring 3.

Tiltakene vil redusere farten på Ring 
3, samt gjøre trafikantene 
oppmerksomme på at de kommer 
inn i et anleggsområde. Dette 
reduserer sannsynligheten for at en 
ulykke skal skje, samt at det 
reduserer konsekvensen i ulykkene.

UH13 Ulykke mellom myke 
trafikanter eller enslig syklist som 
velter.

Uhell mellom to syklister eller 
syklister som kjører på 
fotgjengere, eller syklist som 
velter. Dette pga. at det er smalt, 
noe uoversiktlig, grus og gjørme 
på veien som gjør at det blir 
glatt.

Hvert år Lettere skade

Ha krav om jevnlig renhold 
på g/s-vegen. Bruk av fast 
dekke på midlertidig g/s-
veger. Opprettholde størst 
mulig bredde, helst slik at to 
syklister kan møtes. Vurdere 
å legge om sykkelruten på 
nordsiden av Ring 3 i hele 
anleggsperioden.

Reduserer sannsynligheten for 
ulykke mellom myke trafikanter.

UH14 Nedfall fra betongmur som 
treffer motorsyklist eller bil 

Ved riving av betongmuren 
langs Ring 3 kan det komme 
nedfall fra muren som havner ut 
på Ring 3 og som treffer andre 
kjøretøy. Personskade er mest 
sannsynlig i forhold til 

/ d
20 - 60 år Lettere skade

Detaljeres i SHA-planen. Reduserer sannsynligheten for at 
deler av betongmuren havner ut på 
Ring 3.

ANLEGGSFASEN - MILJØ Mulige tiltak Virkning av tiltak



UH15: Utslipp av 
farlig/miljøfarlig gods

Sammenstøt mellom kjøretøy, 
evnt. velt pga uklart 
kjøremønster, kan forårsake 
lekkasjer/utslipp Forventet å kunne skje Restaureringstid < 1 år

Nedsatt fart på Ring 3, god 
skilting som informerer om 
innsnevring, oppmerking, 
belysning. Øvrige tiltak 
beskrives i YM-planen.

Tiltakene vil redusere faren for 
påkjøring bakfra, feltskifteulykker 
og velt av tankbiler. Dette reduserer 
faren for utslipp.

UH16: Spredning av fremmede 
skadelige plantearter.

Uønskede arter er registrert i 
området. Ved masseflytting kan 
dette spres.

Vil kunne skje Restaureringstid 1-5 år

Kartlegge alt av fremmede 
arter før anleggsstart. 
Eventuelle ytterlige tiltak 
beskrives i YM-planen.

Reduserer sannsynligheten for 
spredning av fremmede skadelige 
plantearter.

UH17: Felling eller skading av 
trær kan ødelegge hekkesesongen 
for fugler.

Dersom trær felles eller skades i 
hekkesesongen, kan 
hekkesesongen forstyrres og bli 
ødelagt. Vil kunne skje Restaureringstid < 1 år

Beskrive når trær skal felles 
i kontrakten med 
entreprenør. Eventuelt ha 
egen kontrakt for felling av 

Reduserer sannsynligheten for at 
trær felles i hekkesesongen.

UH18: Felling og skading av trær 
i unødig omfang 

Trær tar opp mye vann, og 
dersom de felles i for stort 
omfang kan området bli utsatt 
for oversvømmelser ved 
styrtregn

Vil kunne skje Restaureringstid > 10 år

Beskrives i YM-planen. 
Vurdere bruk av bøter for 
unødig felling og skading av 
trær.

Reduserer sannsynligheten for at for 
mange trær felles eller skades.

UH19: Arter som lever i hul eik 
som skal felles, kan bli 
skadelidende hvis eika fjernes. 
Hul eik felles ikke etter 
f k if

Når ei hul skal felles, og det ikke 
gjøres på riktig måte, kan det 
føre til at viktige arter ikke blir 
tatt vare på. Registrert i tilsv.prosjekt Restaureringstid > 10 år

Fagpersoner er tilstede når 
hul eik felles. Felling 
beskrives i 
konkurransegrunnlag.

Reduserer sannsynligheten for at 
viktige arter ikke blir tatt vare på.

UH20: Spredning av forurensede 
masser

Feil håndtering av forurensede 
masser. Det er også noe usikkert 
hvilken type fjell det er i 
området. Det skal også rives 
eldre hus hvor det kan være 
asbest, oljetanker, m.m. Reg. lign. hendelser Restaureringstid 1-5 år

Beskrives i YM-planen.  Reduserer sannsynligheten for at 
forurensede masser blir behandlet 
feil og at disse spres. Tiltaket kan 
også redusere konsekvensen.
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