Oppdragsgiver

Statens vegvesen
Rapporttype

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Planid

E-269

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan

Rv. 4 LYGNA
i Gran kommune

2 (21)

Dokumentinformasjon Structor:

02

Forslag til 2. gangs
offentlig ettersyn

01

Forslag oversendt ved
off. ettersyn

REV

REVISJONSSTATUS

NR.

U:\18045 Rv4 Lygna
Reguleringsplan\4-Prod\41-Dok\4Planforslag
U:\18045 Rv4 Lygna
Reguleringsplan\4-Prod\41-Dok\4Planforslag
Bane\Filnavn (STRUCTOR)

09.03.2020

VSALIL

09.03.2020

TCHLIL

14.6.2019

TCHLIL

14.6.2019

TCHLIL

Utarb.

Utarb.

Godkj.

Godkj.

dato

av

dato

av

3 (21)

INNHOLD

1.1
1.2

INNLEDNING ............................................................................................. 4
Hensikt ....................................................................................................... 4
Metode ....................................................................................................... 4

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET .............................................................. 5
Planstatus ................................................................................................... 5
Eksisterende forhold - generelt ...................................................................... 6
Spesielt om dagens rv. 4 .............................................................................. 7
Eksisterende forhold – vassdrag og flomveier .................................................. 8
Planforslaget ............................................................................................. 10
IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER ......................................... 11
RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING AV UØNSKEDE HENDELSER .......... 12

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

IDENTIFISERING AV TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO .......................... 19
Hendelse 1 Trafikkulykker ........................................................................... 19
Hendelse 2 Store nedbørmengder og 3 Flom i vassdrag .................................. 19
Hendelse 4 Skogbrann ................................................................................ 20
Hendelse 5 Forhold som påvirker nød- og redningstjenester ............................ 20

6.1

KONKLUSJON - HVORDAN ANALYSEN HAR PÅVIRKET PLANFORSLAGET . 21
Analysens påvirkning av planforslaget .......................................................... 21

4 (21)

INNLEDNING
1.1

Hensikt
Hensikten med ROS-analyse er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og
bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten 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.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 126. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”.

1.2

Metode
Metode for risiko- og sårbarhetsanalyser er gitt i «DSB Veileder – Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging», DSB 2017.
Risiko- og sårbarhetsanalyser er systematisk kartlegging av farer og identifisering av eventuelle
behov for tiltak ift farer. Foreliggende ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ
risikovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data, samt Statens vegvesen
og rådgiveres kjennskap til situasjonen og forholdene i og ved planområdet, som tidligere i ulik
grad er dokumentert. Denne kjennskapen er innhentet fra personer som er involvert i driften av
eksisterende veganlegg, utbyggere/eiere av tilliggende arealer som er har kommet i kontakt med
gjennom planleggingen og planprosessen.
Det bemerkes at i ovennevnte nyeste veileder fra DSB er miljø tatt ut som konsekvenstype, siden
de uønskede hendelsenes virkning for befolkningen (ikke natur), er grunnlaget for vurderingene.
Vurdering av miljøkonsekvenser ivaretas i eventuell konsekvensutredning for planområdet eller i
kartlegging av miljørisiko, jf. forurensningsforskriften.

Analysen gjennomføres i følgende trinn:
•
Beskrive planområdet
•
Identifikasjon av mulige uønskede hendelser
•
Vurdering av risiko og sårbarhet, herunder analyse av uønskede hendelser og evt.
endring av risiko som følge av planen
•
Dokumentasjon og beskrivelse av hvordan analysen påvirker planforslaget

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
2.1.1 Planstatus

Det foreligger flere gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i nærheten av planområdet:

Oversiktskart gjeldende reguleringsplaner (Gran kommune / Planinnsyn)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rv. 4 Amundrud-Almenningsdelet, vedtatt 6.5.2004
E-104 Lygna, vedtatt 23.2.1995
E-104 Lygna sør R3 Bebyggelsesplan, vedtatt 2005 (Hyttefelt 1)
E-198 Rv.4 Nytt kryss Lygna, vedtatt 16.6.2011
E-216 Lygna felt 2, vedtatt 12.4.2012
E-229 Områderegulering Hyttefelt Lygna sør, vedtatt 25.9.2014
E-241 Områderegulering Lygna skisenter, vedtatt 7.5.2015
E-248 Kortungen massetak, vedtatt 14.12.2017
E-257 Stenersen massetak, vedtatt 14.12.2017
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2.1.2 Eksisterende forhold - generelt

Flyfoto med planområdet inntegnet (Gran kommune/Planinnsyn)

Planområdet består i dag i hovedsak av skogs- og myrområder, stedvis med:
1) Eksisterende rv. 4 med tilhørende sidearealer.
2) 2 stk fjelltak/pukkverk (Stenersen massetak og Kortungen massetak)
3) Hyttefelt / fritidsbebyggelse
4) Parkering for friluftsliv/ski
5) Lygnasæter kro/hotell/bensinstasjon
6) Kryss rv. 4 x fv. 180 med rasteplass/hvileplass
7) Lygna skisenter med adkomst, parkeringsarealer, servicebygninger og løypenett
8) Bekk/vassdrag (Lygnaelva og Skjerva)
9) Høyspenttraséer
10) Badstuvegen

2.1.3 Spesielt om dagens rv. 4

Dagens veg har ikke tilfredsstillende standard ift gjeldende krav:
•

Vegbredden er mellom 6,0 og 8,3 meter

•

Horisontalkurveradier er hovedsakelig i spennet 200-400 meter

•

Korte høybrekksradier (2000-4000 m) sør for Lygna gir utfordrende siktforhold

•

Akseptable stigningsforhold med unntak av partiet inn mot Lygnasæter fra sør, som
ligger på 6,1%

•

Vegen har nærføring til Lygnasæter med kro og bensinstasjon, dette gir utfordringer mht
trafikksikkerhet og med tanke på utforming av planskilt kryss

•

Vegen har store partier med nedsatt bæreevne.

Søndre del av parsellen har fartsgrense 70 km/t, nordre del har 80 km/t, mens det er 60 km/t
forbi Lygnasæter.
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2.1.4 Eksisterende forhold – vassdrag og flomveier

Planlagt veglinje går forbi vannskillet ved Lygna. Planforslaget tar sikte på å ikke endre
vannbalansen i området, ved at eksisterende vann – og flomveier beholdes som i dag og at
overvann fra vegarealene føres til de samme resipienter / vassdrag som de aktuelle arealene
drenerer til i dag.
Søndre del av planområdet drenerer til vassdragene Garpa og Skjerva. Vassdraget Garpa krysser
dagens riksveg 4 ved sørenden av planområdet og renner sammen med Skjerva videre sørover.
Videre nordover og fram til Lygna kro krysser riksveg 4 noen mindre bekker som drenerer til
nordsiden av vannskillet.

Utsnitt fra NVE Elvenett – vassdrag fra søndre del av planområdet nordover til Lygnasæter

Øst for eksisterende riksveg 4 ved Lygna kro (Lygnasæter Hotell) ligger resipienten Lygnavannet.
Vannet har tilrenning fra bekker i sør og øst. I nordenden starter Lygnaelva. Lygnaelva renner
parallelt med dagens riksveg 4 nordover, krysser under dagens riksveg 4 i en kulvert/bru og
renner videre nordover langs/inntil riksveg 4 før den krysser riksveg 4 igjen ved Lygnebakkbrua
og munner ut i vassdraget Helgedalselva før Einavatnet.
Et mindre tjern, Svarttjern, ligger vest for eksisterende riksveg 4, men lengre fra dagens veg enn
Lygnavannet. Dette benyttes bl.a til vannuttak til snøproduksjon til Lygna Skisenter.

Utsnitt fra NVE Atlas – vassdrag ved Lygnasæter
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2.1.5 Planforslaget

Forslaget til plankart.

Planforslaget går ut på å legge til rette for utbygging av ny / utbedret riksveg 4 på strekningen
Almenningsdelet-Lygnebakken, inkludert nytt planskilt kryss, nødvendige lokalveger /
adkomstveger og annen infrastruktur.
Planen har også som mål å fullføre lokalvegsystemet parallelt med rv. 4 fram til Lygnasæter.
For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen,
plankartet og bestemmelsene.

IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER
Det er foretatt en vurdering av hvilke hendelser som kan tenkes å inntreffe i planområdet og
influensområdet, samt påvirke kritiske samfunnsfunksjoner / infrastrukturer,
næringsvirksomheter, omkringliggende områder, samt forhold som kan påvirke hverandre.
Utgangspunktet for denne vurderingen er kunnskap om planområdet og hendelser i
nærområdene (vegområdene) i de siste 10-20 år. Når det gjelder uønskede hendelser her er
trafikkulykker det klart mest fremtredende og utgjør en stor del av selve bakgrunnen for
planforslaget.
På rv. 4 i Innlandet som denne planen er en del av har det i løpet av de siste 10 årene skjedd
mer enn 150 trafikkulykker med totalt 182 personer skadet. I disse ulykkene ble 6 personer
drept, 3 meget hardt skadd og 27 hardt skadd. Siden 1990-tallet har totalt mer enn 1000
personer blitt skadd eller drept.
Vanligste ulykkestyper er utforkjøringsulykker, møteulykker, kryssulykker og ulykker knyttet til
påkjøring bakfra.

På strekningen som berøres i denne planen (Lygna) har det i løpet av 10 år skjedd 12 ulykker med
personskade:
•
•

2 er alvorlig skadd
16 er lettere skadd

De fleste av disse uhellene kan relateres til vegens standard med dårlig kurvatur og siktforhold,
samt avkjørsler og plankryss, der ny veg vil redusere sannsynligheten for denne typen ulykker
kraftig.
Videre er det tatt hensyn til observasjoner ved befaringer ifbm planleggingen, erfaring fra andre
planer for rv. 4 og utførte anlegg både i Lunner og Gran Øyer kommune og andre deler av landet,
samt foreliggende grunnlagsmateriale (NVE/Temakart, NGU Løsmassekart mv). Det ble også sett
hen til eksempler på risiko- og sårbarhetsforhold gitt i DSB-veilederen kap. 4.3.1.
Følgende uønskede hendelser ble ansett å være mulige og er vurdert videre i neste trinn:
1.
2.
3.
4.
5.

Trafikkulykker
Store nedbørmengder
Flom i vassdrag
Skogbrann
Forhold for nødetater / redningsetater
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RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING AV UØNSKEDE
HENDELSER
Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen angitt i DSBveileder for den enkelte hovedkategori av hendelser.
Vurderingen er utført vha skjema gitt i veilederen, kopi av disse er vist nedenfor. Skjemaene
inneholder også forslag til tiltak for å redusere risiko og oppfølging i arealplanen ift den aktuelle
hendelse. Dette er også beskrevet nærmere i kap. 5.
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Sammenstilling av hendelsene med sannsynlighet og konsekvenser
Under er det satt opp en oppsummering av det som er vurdert for hver hendelse over, med
inndeling ift risikomatrisen nedenfor.
Sannsynlighet: Lav=1, Middels=2, Høy=3
Konsekvenskategorier: Små=1, Middels=2, Høy=3
Kategori

Sanns.

Kons.

Risiko

Naturgitte forhold
2

Store nedbørmengder

Høy

Midd

3

Flom i vassdrag

Høy

Midd

4

Skogbrann

Lav

Små

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer
1

Trafikkulykker

Høy

Høy

5

Nød- og redningstjenester

Lav

Høy

Næringsvirksomhet: Ingen hendelser identifisert
Forhold ved utbyggingsområdet
Om utbyggingen medfører nye risiko- og
sårbarhetsforhold i planområdet:

Alle de identifiserte hendelsene
eller konsekvensene av disse
gjelder i hovedsak forhold som
allerede eksisterer innenfor
planområdet. Planens tiltak vil
redusere eller opprettholde
dagens risiko- og
sårbarhetsforhold.

Risikomatrise
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og
konsekvens ved de identifiserte hendelsene.
Konsekvenser:

Små

Middels

Høy

Sannsynlighet:
Høy
Middels
Lav

1, 2, 3
4

•
•
•

5

Hendelser i røde felt: Ikke akseptabelt. Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, (men tiltak kan vurderes).

IDENTIFISERING AV TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO
I dette kapittelet beskrives aktuelle tiltak ift de identifiserte hendelsene og hva som er fulgt opp
ift dette i reguleringsplanen.

5.1.1 Hendelse 1 Trafikkulykker

Møteulykker på kjøreveg, ulykker i kryss i plan, påkjørsel av fotgjengere som krysser rv.4,
påkjørsel av vilt og husdyr. Dagens veg er for smal iht gjeldende vegnormal med aktuell
trafikkmengde, uten fysisk midtdeler, har kryss som ikke er planskilt, samt direkte avkjørsler fra
riksvegen. Dette gjør ovennevnte ulykker mulige. Det er registrert 12 ulykker, til dels med
alvorlig personskade ila de siste 10 årene. Med økende trafikkmengde vurderes sannsynligheten
for ulykker å øke ytterligere framover. Ift innkomne merknader ved varsling av planoppstart og
dialog med grunneiere og beiterettshavere er det også erfart til dels betydelig fare for påkjørsler
av beitende storfe og sau på strekningen. Årsdøgntrafikken er i dag litt over 6000, noe som
utløser krav om veg med planskilt kryss og midtdeler iht siste utgave av Vegnormalene (2019).
Risikoreduserende tiltak i planen:
Siden planforslaget går ut på å legge til rette for utbygging av veg iht normalene, med planskilt
kryss, midtdeler og avkjørselsfri veg med midtdeler vil sannsynligheten for de aktuelle
hendelsene bli kraftig redusert. I tillegg åpner planbestemmelsene for oppsetting av gjerder på
arealene langs vegen, slik at det blir anledning til å sette inn tiltak for å holde beitedyr vekk fra
vegområdet.
Gjennomføring av planens tiltak må anses å gi svært god effekt ift redusert sannsynlighet for
aktuelle hendelser.

5.1.2 Hendelse 2 Store nedbørmengder og 3 Flom i vassdrag

Store nedbørmengder, eventuelt kombinert med rask snøsmelting kan føre til lokalt mye
overvann på veganlegget / i overvannsystemet. Dette kan i sin tur føre til flomsituasjoner i lokale
vassdrag, både Skjerva/Garpa (sørover) og Lygnaelva (nordover).
Risikoreduserende tiltak i planen:
Det er planlagt overvannsystem som skal ivareta vannbalansen i området, dvs at overvann føres
til de samme vassdrag som de aktuelle områdene drenerer til i dag.
Planen har bestemmelser i forbindelse med dette som krever at system for overvannshåndtering
skal prosjekteres og dokumenteres ift 200-års flom med 40% klimapåslag. Grunnundersøkelser
viser stor andel grunnlendt terreng i berørt område. Overvann vil før det føres til overvannsrør /
stikkrenner / resipienter bli ført i åpne grøfter som vil bidra til fordrøyning.
Avrenningshastigheten anses derfor ikke å bli vesentlig økt.
Planlagte løsninger vurderes ikke å medføre økte sannsynlighet for aktuelle hendelser og heller
ikke økte konsekvenser av slike. Konsekvensene er vurdert til middels for Stabilitet og materielle
verdier, men små for liv og helse. Det vurderes derfor ikke å være behov for ytterligere
risikoreduserende tiltak.
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5.1.3 Hendelse 4 Skogbrann

Det er identifisert en mulig hendelse mht at en skogbrann i skogsområder rundt planområdet kan
spre seg inn i planområdet eller gi konsekvenser i området. Sannsynligheten for dette er vurdert
som lav.
Det finnes i gjeldende forskrifter ikke særskilte krav ift veganlegg eller bebyggelse i nærhet av
skog eller ift skogbrannfare. En kan ikke se spesielle forhold ved selve skogen som tilsier større
skogbrannfare enn normalt ellers, heller motsatt med en del åpne myrområder. Planområdet
skiller seg ikke fra andre veganlegg i skogsområder ellers i landet. Det er ikke vanlig å foreskrive
spesielle tiltak ift fare for skogbrann.
Planlagt vegutbygging vurderes ikke å gi nevneverdig økt risiko for at en slik hendelse skal
inntreffe, heller motsatt i sammenheng med redusert ulykkesrisiko.
Risikoreduserende tiltak i planen: Det anses ikke nødvendig å spesifisere særskilte tiltak ift
skogbrann i reguleringsplanen.

5.1.4 Hendelse 5 Forhold som påvirker nød- og redningstjenester

Veger og kryss/adkomster er dimensjonert for alle typer utrykningskjøretøyer. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy til omgivelsene er tilfredsstillende iht. teknisk forskrift.
I forbindelse med dette er det viktigste å sikre uhindret adkomst med utryknings- /
redningskjøretøy.
Risikoreduserende tiltak i planen: Planens tiltak med utbedring av vegen og ny lokalveg fra
sør fram til Lygnasæter vil i seg selv bidra til økt sikkerhet ift tilgang for redningsetater. Dette vil
i hovedsak gi økt sikkerhet ift omgivelsene som Lygnasæter, hyttefeltene og Lygna skisenter.
Det anses ikke nødvendig med spesielle risikoreduserende tiltak ift hendelsen.

KONKLUSJON - HVORDAN ANALYSEN HAR PÅVIRKET
PLANFORSLAGET
6.1

Analysens påvirkning av planforslaget
En av planforslagets hovedhensikter er å være et risikoreduserende tiltak ift trafikkulykker.
Planforslaget er ellers påvirket på den måte at de risikoreduserende tiltak / grep ift noen av de
identifiserte hendelsene er lagt inn i planbestemmelsene som beskrevet foran.
Dette omfatter også at vegadkomster oa er dimensjonert ift framkommelighet for redningsetater.
Etter beskrevet vurdering anses det ikke å være behov for å legge inn særskilte
risikoreduserende tiltak i planen ut over det som er nevnt foran. Ved byggeplanlegging og
gjennomføring bør likevel de beskrevne tiltakene mht overvannshåndtering følges opp og
gjennomføres.

