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 Sammendrag  

Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller av planen, og skal bygge ut ny hovedsykkelveg fra 
Gildheim til Leangen og en mindre del på Lilleby.  

Uønskede hendelser er identifisert gjennom å:  

• kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold 

• vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 

• vurdere om sikkerhetskrav i byggeteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante 

 

Analysen viser at det er liten risiko for uønskede hendelser innenfor planområdet eller som følge av 
tiltaket. Identifisering og vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjort i Tabell 1 i kapitel 4.1. Det ble 
identifisert 4 aktuelle forhold som er videre vurdert i ROS. 

• Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart  

• Samferdselsareal – Jernbane og veg  

• Trafikksikkerhet (med spesielt søkelys på anleggsfasen)  

• Sikkerhet for brukere  

Det er stort sett forbundet med trafikksikkerhet i løpet av anleggsfasen, ved sykkelrundkjøringen og ved 
bru over jernbanen.  ROS-analysen beskriver hvilke avbøtende tiltak som følges opp i planen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Innledning 

Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller av planen, og skal bygge ut ny hovedsykkelveg fra 
Gildheim til Leangen stasjon.  

Reguleringsplanen følger opp anbefalte sykkelveger i utredningen «Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 
Sluppen-Ila-Rotvoll» utarbeidet av Statens vegvesen. Utredningen er en vurdering av ulike delområder 
for hovedsykkelveger på strekningen mellom Sluppen og Rotvoll hvor begge er utpekt som prioriterte 
strekninger. Bakgrunnen for utredningen er bl.a. bymiljøavtalen og sykkelstrategi for Trondheim, som 
sammen danner et overordnet mål om å få flere til å gå og sykle i Trondheim, der nullvekstmålet ligger 
til grunn. Denne reguleringsplanen omfatter deler av delområde 6 «Leangbrua – Ranheimsvegen – 
Rotvollkrysset». En reguleringsplan for en mindre strekning langs delområde «Strandveien – 
Leangbrua» utarbeides parallelt med denne planen. 

 

Den nye gang- og sykkelveg planlegges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter nordover langs 
Leangenvegen, krysser jernbanesporene ved Leangen stasjon i ny bru, og går deretter langs 
jernbanesporet frem til eksisterende gang- og sykkelveg som leder opp til Leangbrua. Kryssløsningen 
ved Ranheimsvegen/Gildheimsvegen skal utformes slik at det er tilrettelagt for en rundkjøring for 
syklende. I tillegg til ny hovedsykkelveg skal planen rydde opp i eksisterende avkjørselsforhold til 
virksomheter langs Leangenvegen.   

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta 
trafikksikkerheten for gående og syklende. Det skal være eget sykkelfelt og eget adskilt fortau. Tiltaket 
skal utformes iht. Statens vegvesen sine håndbøker.   

2.1 Beskrivelse av analyseområdet 

Planområdet ligger i bydel Leangen, ca. 3 km øst for Trondheim sentrum. Planen er markert i Figur 3. 
Totalt er planområdet på 10,1 daa.  

Planforslaget starter ved rundkjøringen hvor Ranheimsvegen, Falkenborgvegen og Leangenvegen 
møtes. Ny gang- og sykkelveg legges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter langs Leangenvegen 
nordover, krysser over jernbanen ved Leangen stasjon i bru, går langs jernbanesporet på nordlig side 
til den treffer eksisterende hovedsykkelveg ved Leangbrua. 

Figur 1 Utsnitt fra Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll. Statens vegvesen 



 

 

 

Figur 2 Lokalisering av planområdet er markert med rødt (Kilde: Norgeskart) 

2.2 Planlagte tiltak 

Planforslaget går i hovedsak ut på å tilrettelegge for ny hovedsykkelveg fra Gildheimkrysset til Leangen 
stasjon. Fra planområdet i sør starter hovedsykkelvegen med en ny arm på dagens T-kryss for gående 
og syklende. For kryssing av Ranheimsvegen er det planlagt en 6,5 meter bred og 3,1 meter høy 
undergang. Utfordringen med utformingen av sykkelrundkjøringen er å få ned farten på de syklende, 
samtidig som det er et trafikksikkert, lesbart og oversiktlig kjøremønster. Se Figur 3. 

Hovedsykkelvegen fortsetter den langs Leangenvegen til den går forbi treningssenteret 3T. Derfra går 
den i bru over jernbanesporene ved Leangen stasjon. Bru over jernbanesporene på Leangen stasjon er 
planlagt utført med en total brulengde på ca. 65 m. Foreslått bruløsning er en stålkassebru i rustfritt stål. 
Det er fastsatt et frihøydekrav på 7,6 meter over jernbanen. Se Figur 4. 

 

 



 

 

 

Figur 3 Sykkelrundkjøring ved Gildheimkrysset 

 

Figur 4 Bru over jernbanesporene ved Leangen stasjon. 



 

 

2.3 Hensikten med ROS-analysen 

Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold til 
plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. 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-analysens formål er å forebygge gjennom å unngå arealdisponering som skaper ny eller økt risiko 
og sårbarhet. 

- Analysen skal vise de risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om foreslått arealbruk og 
planer er egnet til formålet 

- Analysen skal vise endringer i risiko- og sårbarhet som følge av planen 
- Analysen skal vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere risiko som følge av planlagt 

utbygging og arealbruk 
- Analysen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold i tilknytning til 

planprosessen 
- Analysen skal bidra til økt bevissthet om planområdet og planens innhold, i forhold til risiko og 

samfunnssikkerhet 
- Gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere 
- Gi kunnskap om hvilke tiltak som må ivaretas eller som kan gjennomføres for å øke planområdets 

sikkerhet 

2.4 Omfang og avgrensning 

Denne analysen er utført på detaljreguleringsplannivå. Innenfor de rammer som reguleringsplanen 
setter, kan det være rom for valg av ulike løsninger i byggeplanen. Selv om det gjennom de 
forutsetningene som er spesifisert i analysen er forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan 
det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke 
risikoen både i anleggsfase og for ferdig anlegg. Analysen er gjennomført på bakgrunn av foreliggende 
planer, utredninger og annen kunnskap. Ved endring i forutsetningene gjennom ny kunnskap eller 
endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må 
det vurderes om risikovurderingen bør oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et kontinuerlig 
tema i videre planarbeid og prosjektering. 

I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv 
og helse, stabilitet og eiendom/materielle verdier på grunn av arealdisponeringen. Konsekvenser for 
ytre miljø inngår ikke. Dette omfattes av andre utredninger i planlegging og prosjektering av tiltaket. Det 
vises her til reguleringsplanens planbeskrivelse og tilhørende vedlegg med egne fagspesifikke 
rapporter. 

ROS-analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til arealbruken for tiltaket i driftsfasen, dvs. i 
hovedsak risiko knyttet til ferdig anlegg (permanent situasjon). Risiko i anleggsfasen vurderes i 
begrenset grad. Dette forutsettes ivaretatt gjennom detaljprosjekteringen, SHA-plan og gjeldende lover 
og forskrifter. Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få 
konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for planarbeidet. Analysen omfatter 
enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for den enkelte hendelse. 
Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for analysen: 

• Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Statens vegvesen sine håndbøker legges til grunn. 

• Risikovurderingen gjennomføres i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». 

• Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Analysen omfatter kun farer for liv og helse, stabilitet og materielle verdier. 

 

Grunnlaget for vurdering av risiko er i utgangspunktet avgrenset til de konkrete tiltakene som gjøres 
gjennom denne planen; etablering av sykkelrundkjøring/kryssing i Gildheimskrysset, etablering av 
sykkelveg med fortau langs Leangenvegen og gang- og sykkelbru over jernbanesporene på Leangen.  



 

 

 Metode 

3.1 Bakgrunn og fremgangsmåte 

Fremgangsmåten for utarbeidelse av ROS-analysen bygger på metode gitt i DSB veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017 [8]. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-
analyse omfatter:  

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når det 

legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

• Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om ROS-

analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
 

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og plantiltaket. Metoden 
innebærer å identifisere og avdekke risikomomenter til ROS-analysen på ulike måter. Det innebærer å 
identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:  

• kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  

• vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger,  

• vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap 7, er relevante.  

3.2 Analyseoppsett 

I DSBs veileder [8] er følgende trinn definert for oppsett av ROS-analysen: 

 

 

Figur 5 Steg i ROS-analysen 

 

  

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet

Vurdere risiko- og sårbarhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet



 

 

3.3 Analyseskjema 

Av alle de uønskede hendelsene som er identifisert i tabell 1, er det enkelte hendelser som er vurdert å 
utgjøre en større risiko. Disse hendelsene har blitt mer grundig analysert i et eget skjema. I skjemaet 
vurderes mulige årsaker til hendelsen, eksisterende barrierer/tiltak, sårbarhet, sannsynlighet, 
konsekvenser og usikkerhet. I tillegg foreslås forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet.  Se 
Figur 6. 

 

 

Figur 6 Identifisering av hendelser 

 

Sannsynlighetsvurdering 

Som en del av vurderingen av hvert risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at en uønsket 
hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å 
inntreffe. Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse 
vil inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. Vurderingen 
kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis en forklaring på den angitte 
sannsynligheten. 

Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 

Konsekvensvurdering 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. De 
konsekvens typene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og 
blir beregnet som belastning for befolkningen, som:  

• liv og helse  

• stabilitet  

• materielle verdier 



 

 

 

I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering for sannsynlighet og konsekvens som vist i DSBs 
veileder, vedlegg 1: Analyseskjema med veiledning (s.45ff).  

Usikkerhet  

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil inntreffe, 
omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet gjøres ut ifra det 
kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen. 

Tiltak  

Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner eller 
planbestemmelser som ivaretar forholdet. I alvorlige tilfeller kan planen frarådes.  

På bakgrunn av planprosessen, deriblant ROS-analysen, er en rekke slike forhold inkludert i 
reguleringsplanen. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som 
foreslått, dvs. arealdisponering, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av 
lokalisering. 

 



 

 

 Resultater 

4.1 Identifisering av uønskede hendelser 

Tabell 1 omfatter mulige risiko- og sårbarhetsforhold med en vurdering av om forholdet er relevant og 
eventuell begrunnelse. 

For hendelsene som er vurdert som relevante for tiltaket er det gjort en videre vurdering av risiko- og 
sårbarhet i kapittel 4.2. 

Tabell 1: Identifisering og vurdering av uønskede hendelser. 

Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Aktuelt Kommentar/Begrunnelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Sterk vind Nei Tiltaket ligger i et område som allerede er brukt til 
samferdselsformål. Området er ikke i et typisk område med 
kraftig vind, men kan forekomme, uten at det så langt er 
registrert hendelser hvor vind har vært en faktor i Statens 
vegvesens ulykkesregister for området [6].  

Ikke videre vurdert i ROS.  

2. Bølger/bølgehøyde Nei Ikke relevant for planområdet, og derfor ikke videre vurdert 
i ROS. 

3. Snø/is Nei Tiltaket ligger i et område som allerede er brukt til 
samferdselsformål. Tiltaket vil heller ikke påvirke 
snø/isforhold lokalt. Snøopplag langs fortau er vist i tekniske 
planer. 

Ikke videre vurdert i ROS. 

4. Forst/tele/sprengkulde Nei Tiltaket ligger i et område som allerede er brukt til 
samferdselsformål. Tiltaket vil heller ikke påvirke dette 
lokalt.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

5. Nedbørmangel Nei Forholdet vurderes ikke som relevant.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

6. Store nedbørmengder Nei Tiltaket ligger i et område som allerede er brukt til 
samferdselsformål.  Store nedbørsmengder er ingen fare for 
tiltakene i planen, og i planlagt situasjon utgjør ikke store 
nedbørsmengder noen større fare enn i dagens situasjon. 
Dette viser at flomveier leder ned mot kulvert og kryss i 
Gildheimskrysset. VA-plan med overvannsberegning og 
flomveivurdering er vedlagt planen. En eventuell 
oversvømmelse av kulverten ved store nedbørsmengder vil 
ikke medføre noen farer utover at gang- og sykkelvegene vil 
kunne bli stengt.  

Tiltaket vil heller ikke påvirke nedbørsforhold lokalt.  

Ifølge Klimaprofil Sør-Trøndelag – Et kunnskapsgrunnlag 
for klimatilpassing [5] må man ta høyde for at kortvarig 
kraftig nedbør kan bli mer intenst og hyppig, og at dette 
medfører urbanflommer. Tette flater gir raskere avrenning 
og fører til at flomfare i bekker og vassdrag dersom vannet 



 

 

ledes for raskt ut i vassdragene. Generelt sett må en må ta 
høyde for klimaendringer med «villere vær», deriblant økt 
nedbør. Det forutsettes at det tas hensyn til dette i 
byggeplaner og videre detaljert planlegging av overvann. 
Henvises til VA-notat hvor det er vurdert 
overvannshåndtering og dimensjonering. 

Ikke videre vurdert i ROS. 

7. Stormflo Nei Ikke relevant for planområdet, og derfor ikke videre vurdert 
i ROS. 

8. Flom i sjø/vassdrag Nei Ikke relevant for planområdet, og derfor ikke videre vurdert 
i ROS. 

9. Urban flom/overvann Nei Vedlagt VA-notat [11] viser at flomveier leder ned mot 
kulvert og kryss i Gildheimskrysset. VA-plan med 
overvannsberegning og flomveivurdering er vedlagt planen. 
En eventuell oversvømmelse av kulverten ved store 
nedbørsmengder vil ikke medføre noen farer utover at gang- 
og sykkelvegene vil kunne bli stengt.  

Tiltaket vil heller ikke påvirke nedbørsforhold lokalt.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

10. Havnivåstigning Nei Tiltaket ligger over nivå for havnivåstigning framskrevet til 
2090 og vannstandsnivå for 200-årsflom.  

11. Skred (kvikkleire, 
jord, stein, fjell, snø), 
inkludert 
sekundærvirkninger 

Nei 

Geoteknisk notat konkluderer med at det er liten 
sannsynlighet for forekomster av kvikkleire i området. Det 
henvises til geoteknisk notat [1]. 

12. Erosjon Nei Det er ingen skredområder innenfor planområdet. 

13. Radon Nei Ikke relevant for tiltakene i planen.  

14. Skog- og lyngbrann Nei Planen omfatter bebygde områder. Temaet er ikke relevant. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

15. Samferdselsårer som 
vei, jernbane, luftfart og 
skipsfart. 

Ja 

Jernbanetransport og veg er definert som kritiske 
samfunnsfunksjoner [4]. Hovedsykkelveg og bru over 
jernbanen medfører fare for uønsket trafikk ved 
jernbanesporet.  

Anleggsperioden medfører utfordringer ved etablering av 
peler, samt løfting og montering av stålseksjonene over 
jernbanesporene. 

16. Infrastrukturer for 
forsyninger av vann, 
avløps- og 
overvannshåndtering, 
energi, gass og 
telekommunikasjon. 

Nei 

Det ligger høyspentledninger i bakken som håndteres i 
bygge- og anleggsfasen. Høyspentledningen skal ikke 
legges om. Den er ikke vurdert til å bli utsatt for, eller 
medføre å få risiko for ulykker eller hendelser som følge av 
utbygging av tiltaket, og derfor ikke vurdert videre i ROS. 

17. Tjenester som skoler, 
barnehager, Nei 

Det er ingen skoler, barnehager helseinstitusjoner eller nød- 
og redningstjenester i nærheten. Strekningen er ingen 
naturlig skoleveg. 



 

 

helseinstitusjoner, nød- 
og redningstjenester. 

18. Ivaretakelse av 
sårbare grupper. 

Nei 

Skolebarn regnes som en sårbar gruppe, men det ligger ikke 
i et typisk barnevennlig område. Det er ingen barneskoler, 
lekeplasser eller andre områder med aktiviteter for barn i 
nærheten.  

Tiltaket i seg selv er ikke vurdert til å gi lengre utrykningstid 
for redningsetatene. Leangenvegen er heller ikke kritisk i 
forhold til stengning og blokkering av veger. Det er alternativ 
adkomstveger til bebyggelsen i nærheten.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

Næringsvirksomhet 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

19. Samlokalisering i 
næringsområder 

Nei 
Ikke relevant for planområdet, og derfor ikke videre vurdert 
i ROS. 

20. Virksomheter som 
forvalter kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

Nei 

Det er ingen virksomheter som forvalter kritiske 
samfunnsfunksjoner innenfor planområder, eller i nærheten 
av planområdet som blir berørt av tiltaket, og derfor ikke 
vurdert videre i ROS.  

21. Virksomheter som 
håndterer farlige stoffer, 
eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Nei 

 

Ikke relevant. 

22. Damanlegg Nei Ikke relevant. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

23. Om utbyggingen 
medfører nye risiko- og 
sårbarhetsforhold i 
planområdet Nei 

Tiltaket gjelder utbygging av hovedsykkelveg i et allerede 
utbygd trafikkområde, for enten bil eller sykkel/gange. Det 
er ikke vurdert at utbyggingen medfører nye risiko og 
sårbarhetsforhold i planområdet. Det er utarbeidet egen 
trafikksikkerhetsvurdering som følger planen [3].  

Ikke videre vurdert i ROS. 

Forhold til omkringliggende områder 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

24. Om det er risiko og 
sårbarhet i 
omkringliggende områder 
som kan påvirke 
utbyggingsformålet og 
planområdet 

Nei 

Tiltaket gjelder utbygging av hovedsykkelveg i et allerede 
utbygd trafikkområde, for enten bil eller sykkel/gang. Det er 
ikke vurdert at utbyggingen medfører nye risiko og 
sårbarhetsforhold i planområdet.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

25. Om det er forhold ved 
utbyggingsformålet som 
kan påvirke 
omkringliggende områder 

Nei 

Tiltaket gjelder utbygging av gang- og sykkelveger i et 
allerede utbygd trafikkområde, for enten bil eller 
sykkel/gang. Det er ikke vurdert at utbyggingen medfører 
nye risiko og sårbarhetsforhold i planområdet.  

Ikke videre vurdert i ROS. 



 

 

Forhold som påvirker hverandre 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

26. Naturgitte forhold og 
effekt av klimaendringer 

Nei 

Ifølge Klimaprofil Sør-Trøndelag – Et kunnskapsgrunnlag 
for klimatilpassing [5] må man ta høyde for at kortvarig 
kraftig nedbør kan bli mer intenst og hyppig, og at dette 
medfører urbanflommer. Tette flater gir raskere avrenning 
og fører til at flomfare i bekker og vassdrag dersom vannet 
ledes for raskt ut i vassdragene. Generelt sett må en må ta 
høyde for klimaendringer med «villere vær», deriblant økt 
nedbør. Det forutsettes at det tas hensyn til dette i videre 
detaljert planlegging av overvann.  

Ikke videre vurdert i ROS. 

27. Samferdselsareal – 
Jernbane og veg 

Ja 

Tiltaket i planen vil medføre nærføring til jernbanespor. 
Ulykker/hendelser som følge av at personer kommer inn på 
området for jernbanesporene. 

 

28. Viltkryssinger – kan 
påvirke både veg og 
jernbane 

Nei 
Tiltaket berører ingen viltkryssinger og er derfor ikke videre 
vurdert i ROS. 

Andre forhold (fra oppstartsmøtereferatet med kommunen) 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

29. Trafikksikkerhet 

Spesielt med tanke på 
anleggsfasen 

Ja 

Trafikk i anleggsfasen må legges om og vil håndteres i 
egne faseplaner. 

30. Sikkerhet for brukere  

Ja 

Gang- og sykkelvegen vil gå gjennom øde område med lite 
sosial overvåkning. På strekning langs Leangenvegen, ved 
Leangen stasjon og over bru vil det være lite sosial kontroll 
og overvåkning. Brukere vil kunne oppleve utrygghet og 
området kan også være utrygt nattestid.  

31. Støv og støy i 
anleggsfasen 

Nei 

Anleggsfasen vil medføre støv og støy. Det er ingen 
støyfølsom bebyggelse i nærheten som vil bli berørt av 
anleggsstøy. Anleggsperioden er stort sett på dagtid. 
Området vil da allerede være belastet med vegstøy og 
industristøy, samt noe støy fra jernbanen.  

Tema er ikke vurdert videre i ROS. 

32. Ulykker i 
anleggsfasen 

Nei 

Det forutsettes at SHA-plan er ivaretatt gjennom 
detaljprosjekteringen, og at disse følges opp i 
anleggsfasen. Ulykker i anleggsfasen utover dette vil i så 
fall være relatert til trafikksikkerhet i anleggsfasen som er 
omtalt i punktet over.  

33. Kulturminner 

Nei 

Området ved Leangen stasjon er angitt som hensynssone 
«Bevaring av kulturmiljø». Hensynssonen er en 
videreføring av gjeldende plan for Leangen stasjon, en 
reguleringsplan fra 2018. Planforslaget for Hovedsykkelveg 
Gildheim – Leangen stasjon skal ikke utføre tiltak som 
berører kulturminner, men tilrettelegger for at tiltakene i 
planen for Leangen stasjon, som har som vilkår å håndtere 
flytting av Staalstua, kan gjennomføres. Hensynssonen vil 



 

 

derfor bli utvidet til området ved Leangen stasjon etter 
dialog med Bane NOR, byantikvaren og kommunen.  

34. Forurenset grunn 

Nei 

Det er registrerte lokaliteter med forurenset grunn i og ved 
planområdet, i tillegg til at det foreligge mistanke om 
forurenset grunn. Utgraving av forurenset grunn er tidligere 
gjennomført i nordre og søndre del av planområdet, men 
det er rapportert at det er gjenværende forurensede 
masser. I og med at det er registrert eller mistanke om 
forurenset grunn, vil det i henhold til 
Forurensningsforskriften stilles krav til godkjent tiltaksplan 
før det utføres graving i masser. Bestemmelsene vil stille 
rekkefølgekrav til at godkjent tiltaksplan skal foreligge for 
igangsettingstillatelse. Tiltaksplanen skal inneholde 
opprydningsbehov og nødvendige tiltak. Temaet er ikke 
videre vurdert i ROS. 

 

  



 

 

4.2 Vurdering av risiko og sårbarhet 

I kapittel 4.2 gjøres det en nærmere analyse av uønskede hendelser identifisert i Tabell 1, som kan 
antas å utgjøre en viss risiko. Hver hendelse som analyseres forekommer i eget analyseskjema.  

For å gi en oversikt over tiltak for å hindre uønskede hendelser i planarbeidet og i gjennomføringsfasen, 
blir det i kapittel 6 presentert en oppsummerende sammenstilling av risikoer og avbøtende tiltak. 

 

NR.15 – Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart (som kritiske 
samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur). 

Beskrivelse: 

Jernbanetransport og veg er definert som kritiske samfunnsfunksjoner [4]. Hovedsykkelveg og bru over 
jernbanen medfører fare for uønsket trafikk ved jernbanesporet. Anleggsperioden medfører utfordringer 
ved etablering av peler, samt løfting og montering av stålseksjonene over jernbanesporene. 

Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Nei Nei  

Årsaker 

Nærføring til jernbane kan medføre at uvedkommende beveger seg inn på sporet og forårsake ulykker. 

I anleggsperioden vil utgraving for fundamentet og boring av peler påvirke nærliggende spor, og 
utførelsen må planlegges nøye. 

Sårbarhetsvurdering 

 Jernbane og veg er definer som kritiske samfunnsfunksjoner. Anleggsulykker, trafikkulykker på 
kjøreveger og ulykker på jernbane som medfører en utsatt fare for å senke transportsystemets eve til å 
opprettholde funksjonalitet i anlegg og systemer som er nødvendig for å ivareta samfunnets behov for 
transport. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 

☐ ☐ ☒ 

Ulykker som medfører at 
transportsystemet til veg og 
jernbane senkes så mye at det 
ikke lenger klarer å opprettholde 
funksjonaliteten i veg- og 
jernbaneanlegget er lav.  

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Sannsynligheten for at hendelser medfører at veg/jernbane stanser over såpass lang tid at det rammer 
kritiske samfunnsfunksjoner er lav. Planen legger gang- og sykkelveg langs et allerede etablert 
vegsystem der det finnes omkjøringsmuligheter for nødetater og utrykninger. Bru over jernbanen er et 
nytt element. Det vurderes som lav sannsynlighet for at det skal oppstå hendelser som har påvirkning 
for jernbanen stanser over lang tid. 

Det forutsettes at anleggsarbeidet utføres etter føringer og dialog med Bane NOR.  

 

 

Konsekvensvurdering 

                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 
Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse 
☒ ☐ ☐ ☐ 

Hendelsen kan i verste fall føre til 
helseskade og dødsfall 



 

 

Stabilitet 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Hendelsen kan føre til svikt I 
kritiske funksjoner 
(fremkommelighet osv.) 

Materielle verdier 
☒ ☐ ☐ ☐ 

Skader på eiendommer, 
konstruksjoner eller bygninger. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser som rammer kritiske samfunnsfunksjoner vil naturligvis være store. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels Det er gjort en vurdering av registrerte trafikkulykker på 
stedet. Det er registrert svært få hendelser. Ny 
hovedsykkelveg, og økt trafikk medføre at 
sannsynligheten statistisk sett kan bli større.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  

Tiltak: 

Sikkerhetsgjerder mellom jernbane trafikkareal 
for myke trafikanter.  

Oppfølging gjennom planverktøy: 

Det stilles krav til sikkerhetsgjerder etableres mellom 
gang- og sykkelveger, fortauer og sykkelanlegg. Dette 
gjelder også utenfor planområdet.  

Det stilles krav til at før anleggsarbeid kan starte skal 
det utarbeides plan for anleggsgjennomføring ved 
jernbane som skal godkjennes av Bane NOR. 

 

NR.27 Samferdselsareal – Jernbane og veg (Trafikksikkerhet) 

Beskrivelse: 

Tiltaket i planen vil medføre nærføring til jernbanespor. Ulykker/hendelser som følge av at personer 
kommer inn på området for jernbanesporene. Kryssinger av kjøreveg med personbil eller lastebil kan 
komme i konflikt med myke trafikanter.  

Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Nei Nei i forhold til NVEs Veiledning for utbygging i kvikkleireområder. 

Årsaker 

Økt trafikk av gående og syklende kan føre til at personer av ulike årsaker kan komme inn på 
jernbanesporene. Kryssinger med personbil og myke trafikanter medfører fare for trafikkulykker.  

Sårbarhetsvurdering 

 Ulykker på jernbanesporene kan medføre midlertidig stans på sporene. Ulykker kan medføre 
omkjøringer for utrykninger. 

Sårbarhet for kritisk infrastruktur er også vurdert i skjema nr. 15. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 ☐ ☐ ☒ 
 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Bakgrunnen for vurdering av sannsynligheten for at ulykker kan skje er at uvedkommende enten 
forserer sikkerhetsgjerder eller at sikkerhetsgjerder ikke er tilstrekkelig sikret. Sannsynlighet for 
trafikkulykker i forbindelse med kryssing av trafikk mellom myke trafikanter og personbil og tyngre 
kjøretøy er tatt med i vurderingen. Den eneste kryssingen i plan er ved treningssenteret 3T, nord for 
Louisenlyst gård. Krysset har antatt lav trafikk. Trafikkmengden (ÅDT) langs Falkenborgvegen er på 
3500, men det er få besøksintensive målpunkt langs Leangevegen som tilsier at trafikken inn på 



 

 

Leangenvegn er stor. Leangenvegen har ingen registrerte trafikktall. Det er få registrerte trafikkulykker i 
følge NVDB. Den eneste sykkelulykken som er registrert er på gang- og sykkelvegen parallelt med 
Ransheimsvegen, øst for planlagt kulvert under Ranheimsvegen.  

 

Konsekvensvurdering 

                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 
Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Ulykker i forbindelse med 
jernbanespor/tog og ev. 
høyspenning kan få svært 
alvorlige følger, og i verste fall 
forårsake dødsulykker  

Stabilitet 
☐ ☒ ☐ ☐ 

Ulykker kan medføre togstans i 
korte eller lengre perioder. 

Materielle verdier 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Materielle skader omfatter 
hærverk og skader på utstyr fra 
uvedkommende på området er 
ansett som små. Øvrige alvorlige 
skader på tog og skinner, ifm 
ulykker, kan bli store, men ansett 
som svært sjeldent at dette 
oppstår. Derav vurdering 
«Middels» konsekvens. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvensene ved ulykker der konflikten er mellom myke trafikanter og personbiler eller tungtrafikk vil 
i verste fall kunne forårsake dødsulykker. 

Konsekvens for stabilitet for samfunnsfunksjoner er vurdert til middels grad da det er sannsynlig at 
togstans og vegsperring kan starte opp etter relativt kort tid etter en ulykke, og ikke så lenge at det går 
ut over samfunnssikkerheten.  

Konsekvens for materielle verdier forårsaket av uvedkommende er ikke vurdert som store. Mulig 
materielle skader kan være hærverk, tagging, skader på utstyr osv. Større materielle skader forårsaket 
av uvedkommende på området er vurdert som svært små.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels Det er usikkerhet rundt vurderingen av tema. Det er ikke 
innhentet statistikk på skader og ulykker på avstengt 
jernbaneområder. Data fra NVDB (Statens vegvesen) er 
lagt til grunn for vurdering av sannsynligheten for 
trafikkulykker.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  

Tiltak: 

Det må settes opp gjerder mellom gang- og 
sykkelveger og jernbaneområdet på begge 
sider av sporet.  

Øvrige generelle trafikksikkerhetstiltak 
forutsettes. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 

Bestemmelsene stiller krav til å sette opp gjerder. 

 

 

 



 

 

NR.29 Trafikksikkerhet (med spesielt fokus på anleggsfasen) 

Beskrivelse: 

For å etablere tiltakene i planen må trafikken til de berørte vegene Ranheimsvegen, Gildheimskrysset, 
påkjøringsrampe fra rv. 706 til Gildheimskrysset, langs Leangenvegen fram til Leangen stasjon legges 
om i anleggsfasen.   

Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Nei Nei - 

Årsaker 

For å etablere sykkelanlegget (inkludert fortauer og gang- og sykkelveger) må trafikken til de berørte 
vegene legges om (se beskrivelse over). Det vurderes faren for trafikkulykker med nytt kjøremønster i 
disse områdene.  

Sårbarhetsvurdering 

 Det er lav sårbarhet utover de skadene i forbindelse med trafikkuhell. Ingen kritiske 
samfunnsfunksjoner vil bli berørt av en trafikkulykke i forbindelse med omlegging av veg, eller ved 
ulykker i sykkelrundkjøringen. Utrykning vil kunne skje langs midlertidige omkjøringer i anleggsfasen.  

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 

☐ ☐ ☒ 

 Trafikktall fra Statens 
vegvesenets database NVDB 
legges til grunn. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Omkjøring i anleggsfasen forutsettes godt skiltet og vil ikke pågå over lang tid. Det er lite trafikk i 
området. Ramheimsvegen har 2300 ÅDT. Omlegging av veg i anleggsfasen vil foregå på Rockwools 
arealer nord for eksisterende veg og inn på eksisterende rundkjøring ved Gildheim. Avkjøring fra Rv. 
706 må stenges. Omkjøringen medfører at de som skal inn på området Gilheim og øst for rundkjøringen 
må ta av på neste avkjøring på eksisterende rv. 706. Omkjøringen anses som kurant da dette kan 
gjøres på eksisterende vegnett.  

 

Konsekvensvurdering 

                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 
Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Lav fart ved både kjøreveg og 
omkjøringer og ved 
sykkelrundkjøring. 

Stabilitet 
☐ ☐ ☒ ☐ 

Ingen kritiske samfunnsfunksjoner 
vil bli berørt ved en ulykke 

Materielle verdier 
☐ ☐ ☒ ☐ 

 Lav fart vil ikke medføre store 
skader på materielle verdier. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvensen av trafikkulykker vurderes til å være lav. Ulykker med kjøretøy i forbindelse med 
omkjøring i anleggsfasen vil ha antatt lav skadegrad da det er lav fart i de midlertidige 
omkjøringsvegene. Det forutsettes sikring med gjerder for å skille kjøretøy og gående og syklende.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  



 

 

Tiltak: 

Midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden vil 
følge arbeidsvarslingsplan.  

Oppfølging gjennom planverktøy: 

Det er i forkant gjort en foreløpig vurdering av omfanget 
for midlertidig trafikkavvikling i anleggsfasen for å kunne 
avsette tilstrekkelig areal til i plankartet som midlertidig 
beslag. 

 

NR.30 Sikkerhet for brukere 

Beskrivelse: 

Gang- og sykkelvegen vil gå gjennom øde område med lite sosial overvåkning. På strekning langs 
Leangenvegen, ved Leangen stasjon og over bru vil det være lite sosial kontroll og overvåkning. 
Brukere vil kunne oppleve utrygghet og området kan også være utrygt nattestid. 

 

Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Nei Nei 

Ikke relevant. TEK 17 relateres til bygg, ikke veg-utbygginger.  

- 

Plassert i tiltakskategori K2 i forhold til NVEs Veiledning for 

utbygging i kvikkleireområder. 

Årsaker 

I områder med lite sosial kontroll kan fare for overfall og hendelser/ulykker være større, og har lav 
sannsynlighet for å bli oppdaget. Opplevelsen av trygghet er en viktig faktor for brukerne av anlegget. 
Strekningen er øde og kan oppleves utrygt. 

Sårbarhetsvurdering 

 Ingen kritiske samfunnsfunksjoner vil bli berørt av en trafikkulykke i forbindelse med omlegging av veg, 
eller ved ulykker i sykkelrundkjøringen. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 
☐ ☐ ☒ 

  

 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Det skilles mellom faktisk sikkerhet og opplevd sikkerhet.  

Den faktiske sikkerheten antas å være god, men det mangler belegg for å si noe om sannsynligheten 
for å bli utsatt for overfall og ande utrygge hendelser på strekningen.  

Sannsynligheten for at brukere av anlegget (reisende på sykkel eller til fots) i området virker utrygt er 
vurdert til å være middels. Området har ingen bebyggelse eller andre områder som er befolket etter 
normal arbeidstid. Området vil ha gatelys, men det kan oppleves som utrygt hvis nærings-/industri-
områdene har flere mørke områder. Det er sannsynlig at brukere kan oppleve området som utrygt på 
kveldstid. 

 

Konsekvensvurdering 

                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 
Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse 
☒ ☐ ☐ ☐ 

Vurderes ut ifra helseskader og i 
verste fall dødsfall 

Stabilitet 
☐ ☐ ☒ ☐ 

Vurderes ut ifra svikt i 
samfunnsfunksjoner.  



 

 

Materielle verdier 
☐ ☒ ☐ ☐ 

 Vurderes ut ifra skadeomfang på 
eiendommer, biler osv.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvenser for liv og helse er vurdert til store. Voldshendelser kan få store alvorlige konsekvenser, i 
verste fall dødsfall. Området har liten sosial kontroll. Dette kan medføre at hendelser ikke blir oppdaget.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Høy Det er ikke fremskaffet statistikk eller undersøkelser om 
voldshendelser i området. Det er heller ikke grunnlag for 
å si hvor stor sannsynlighet det er for at voldshendelser 
kan skje på denne strekningen. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  

Tiltak: 

Belysning langs vegen og på 
industriområdene.  

Oppfølging gjennom planverktøy: 

Krav til etablering av belysning.  

 

  



 

 

4.3 Oppsummering og avbøtende tiltak 

Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet eller 
som følge av tiltaket. Det er likevel noen punkter som bør følges opp i det videre arbeidet.  
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Konsekvenser for liv og helse 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 29  15, 27, 30 
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Konsekvenser for stabilitet 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 29, 30 27  15 
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Konsekvenser for materielle verdier 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 27, 29 30 15 

 

 

NR.15 Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart. 

Risikoen for at jernbane og veg kan utsettes for hendelser som senker transportsystemets evne til å 
opprettholde funksjonalitet er forbundet med at uvedkommende kommer seg inn på området og 
forårsaker hindringer eller stans. Dette er vurdert til å ha store konsekvenser, men lav sannsynlighet.  

Avbøtende tiltak 

Det stilles krav til sikkerhetsgjerder mellom offentlige trafikkareal for sykkelvegen for å hindre 
uvedkommende å komme inn på området.   

 

NR.27 Samferdselsareal – Jernbane og veg 

Nærføring til jernbanespor vil kunne medføre uvedkommende på jernbanens areal som sporområder. 
Ferdsel i sporområdene har spesielt høy. Øvrig trafikksikkerhet på veg er i forbindelse med kryssing 
av vegarealer mellom myke trafikanter og andre kjøretøy i området.  

  

Avbøtende tiltak 



 

 

Det etableres sikkerhetsgjerder mot jernbanesporene. 

Adkomster for Rockwool stenges i Leangenvegen og etableres i Leangen Allé.  

 

NR.29 Trafikksikkerhet (med spesielt fokus på anleggsfasen) 

Anleggsfasen medfører omlegging av veg for de berørte vegene Ranheimsvegen, Gildheimskrysset, 
påkjøringsrampe fra rv. 706 og langs Leangenvegen. Omkjøring medfører nytt kjøremønster. 
Omkjøringene skjer på veger med lite trafikk og omkjøring på rv. 706 medfører at trafikk mot Gildheim 
og Leangenvegen og Leangen Allé østover må ta av noen hundre meter lengre vest. Omkjøring vil 
skje på eksisterende veger.   

  

Avbøtende tiltak 

Midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden vil følge arbeidsvarslingsplan. Det er i forkant gjort en 
foreløpig vurdering av omfanget for midlertidig trafikkavvikling i anleggsfasen for å kunne avsette 
tilstrekkelig areal til i plankartet som midlertidig beslag. 

 

NR.30 Sikkerhet for brukere 

Gang- og sykkelvegen vil gå gjennom øde område med lite sosial overvåkning. På strekning langs 
Leangenvegen, ved Leangen stasjon og over bru vil det være lite sosial kontroll og overvåkning. 
Brukere vil kunne oppleve utrygghet og området kan også være utrygt nattestid. Det er lite grunnlag 
for å si noe om sannsynligheten for at det påtreffer hendelser langs det nye anlegget. Men det er 
generelt vurdert til å være lite sannsynlig at dette kan skje, men alvorlighetsgraden hvis dette skal 
skje, er stor.  

Avbøtende tiltak 

Tiltak som ligger i planene er etablering av belysning langs vegen og på industriområdene. 

 



 

 

 Konklusjon  

Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet 
eller som følge av tiltaket. Trafikken i området er lav og konfliktområdene mellom myke trafikanter og 
kjøretøy er få. Togstasjonen og toglinjene er potensielt svært farlige, men sannsynligheten for at det 
skjer ulykker som har store konsekvenser her er lave. Sikkerhetsgjerder vil bli satt opp, og det er lagt 
til grunn at den generelle oppfatningen til folk er at dette er stor respekt for toglinjer, og generelt sett 
oppfattes som farlige.   
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