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Metode og forutsetninger 
 

Sjekklisten skal fungere som en oversikt for å avklare hvilke hendelser som er til stede og hva som 

skal analyseres nærmere iht. DSB sin veileder for Risiko og sårbarhetsanalyse i arealplanlegging – 

2017. Der det foreligger grunnlag for analyse, er analyseskjema utarbeidet iht veilederen og vedlagt 

sjekklisten. 
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Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i 

kolonnen «nei» og kun unntaksvis kommentert. 

• Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelsen inntreffe i planområdet 

innenfor et visst tidsrom. 

• Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 

barrierer, og evnen til gjenopprettelse. 

• Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller 

utbyggingsformålet. 

• Usikkerhet: Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-

vurderingen. 

• Barrierer: Eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller 

varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket 

hendelse. 

• Tiltak: I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å 

redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

Beskrivelse av området 

 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 62/115 og deler av 66/1, i tillegg til hyttetomter 

innenfor planavgrensningen. Området ligger på østsiden av nordre del av Trevatna i Søndre Land 

kommune. Trevatna er en innsjø som ligger like øst for Randsfjorden. 

I gjeldende reguleringsplan er det lagt til rette for totalt 98 hyttetomter. I forslag til ny 

reguleringsplan er det regulert 36 nye tomter. 

 

For datainnsamling er åpne data fra følgende nettsider benyttet:  

- NVE atlas: naturfarer, elvenett, nettanlegg, aktsomhetskart m.m.  

- Artsdatabanken: artskart for sårbar flora og fauna.  

- NGU: Radon aktsomhetskart, løsmassekart, infiltrasjonsevne, brønner m.m. 

- Norsk klimaservicesenter: framskrivning av klimaendringer mot 2100. 

- NIBIO Kilden: Dyrka og dyrkbar mark, arealressurser m.m. 

- Miljostatus.no: Miljødirektoratets kart med informasjon fra offentlige myndigheter. 

- Søndre Land kommunes Temakart. 
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Sjekkliste 

Problemstillinger:  Kommentar  

NATURRISIKO Ja Nei   

Skred/Ras/ustabil 
grunn 
 

Er planområdet utsatt for 
snø-, is-, jord-, stein- eller 
fjellskred? 

 x  1 

Er det fare for utglidning 
av området (ustabile 
grunnforhold, dårlig 
byggegrunn), eks. 
kvikkleire.  

 x  2 

Er det fare for skred i 
området? 

 x  3 

Planlegges det tiltak 
nærere enn 20 meter fra 
bratt/masseførende 
bekk? 

 x  4 

Flom i vassdrag Er planområdet utsatt for 
flom eller flomskred, også 
når en tar hensyn til økt 
nedbør som følge av 
klimaendringer (se NVE 
Atlas)? 

x  Deler av strandlinjen ligger 
innenfor aktsomhetsområde for 

flom. Det er registrert én bekk 
gjennom området iht. NVEs 
kartatlas (blå strek i bildet). Det er 
i tillegg observert en grøft/bekk 
som krysser Bysvegen (rød strek i 
bildet). Det er flere små grøfter i 
området som trolig er fra tidligere 
drenering ifm. skogbruk. Disse 
henger også sammen med myrer 
lengre nord, og vil være 
vannførene ved ekstremnedbør 
eller mye nedbør over tid. BFR 48-
52 ligger i nærheten av slike 
grøfter. På grunn av topologien 
rundt feltene og traseene som 
vannet følger er det ikke vurdert 
som sannsynlig at bekkene 
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flommer over i den grad at 
bebyggelse påvirkes. Det er ikke 
tillatt med underetasjer i 
området. konsekvensene av en 
eventuell flom i grøftene/bekkene 
vil være at grunnmuren blir våt. 
Det vurderes derfor til å ikke være 
behov for ytterligere 
vurderinger/utredninger av 
flomfare.  

Problemer med 
overflatevann, 
avløpssystem, lukkede 
bekker, oversvømmelse i 
kjellere osv.? 

 x  6 

Stormflo Er området utsatt for 
stormflo, også når en tar 
hensyn til havnivåstigning 
som følge av 
klimaendringer? 

 x  7 

Er området utsatt for 
bølgepåvirkning eller 
oppstuving av flomvann 
(elveutløp) i kombinasjon 
med stormflo? 

 x  8 

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt 
for sterk vind eller store 
nedbørsmengder eks. 
snø? 

 x  9 

Skog/lyngbrann Er området utsatt for 
tørke eller spesiell 
brannrisiko som følge av 
toglinje, veier, lynnedslag 
mm? 

 x  10 

Radon Trengs det særskilte 
hensyn til radon? 

 x Moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad i området iht. 
NGUs aktsomhetskart. 

11 

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner    

Samferdsel/ 
Transport 

Vil uønskede hendelser på 
nærliggende 
transportnett utgjøre en 
risiko for planområdet? 

 x  12 

- Vei, bru, tunnel?  x  13 

- Sjø, vann, elv, 
havneanlegg? 

 x  14 

- Jernbane  x  15 

- Flyplass?  x  16 

Kan området bli isolert 
som følge av blokkert 
transportnett, eks som 
følge av naturhendelser? 

 x  17 
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Er det transport av farlig 
gods i området? 

 x  18 

Er det kjente 
ulykkespunkter på 
transportnettet i 
området? 

 x Det er registrert fire trafikkuhell 
på Trevassvegen i nærheten av 
området. Tre er bilulykker; én 
møtekollisjon, ett møte med dyr i 
vegbanen og én utforkjøring uten 
forklaring. I tillegg er det én mc-
ulykke med en moped som kjørte 
av veien ifølge SVVs vegkart.  

Vurdering: Det er ikke registrert 
uhell ifb. Med avkjørsel til 
Trevatna. Frisikt ved avkjøring er 
også sikret i plankartet, og 
uønsked hendelse tas derfor ikke 
til videre analyse.  

19 

Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnettet for 
gående, syklende og 
kjørende innen området? 

 x  20 

- Til skole og 
barnehage? 

 x  21 

- Til 
nærmiljøanlegg, 
idrettsanlegg 
mv.? 

 x  22 

- Til butikker og 
service? 

 x  23 

- Til busstopp?  x  24 

Vannforsyning Ligger tiltaket i eller nær 
nedslagsfeltet for 
drikkevannskilde? 

x  Trevatna vannverk, ca. 355 
tilknytta personer i Søndre Land 
og Vestre Toten. Nedbørsfelt 
Trevatna, overordnet nedbørsfelt 
er Fallselva. Det er ikke tatt prøver 
av Trevatna i senere tid, men 
prøver av Fallselva viser at elva 
var noe forurenset i nedre del av 
nedbørsfeltet (mot Randsfjorden). 
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Elva var mindre forurenset i 2005 
enn i 2001.  ifølge «Hovedplan for 
vann og avløp 2011-2020». 
Forutsetning for opprettholdelse 
av akseptabel vannkvalitet er at 
forurensningstilførsel ikke øker. 
 
 

Vil planlagt 
tiltak/virksomhet kunne 
medføre behov for å 
styrke/sikre 
vannforsyningen i 
området? 

 x  26 

Er planlagte 
tiltak/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
vannforsyningen? 

 x  27 

Avløp Vil planlagt 
tiltak/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
kraftforsyningen? 

 x  28 

Er det problemer 
tilknyttet utslipp, 
avfallshåndtering, 
spillvann, renovasjon 
osv.? 

 x  29 

Kraftforsyning Er planlagte 
tiltak/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
kraftforsyningen? 

 x  30 

Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området? 

 x  31 

Er området påvirket av 
magnetfelt fra 
høyspentlinjer? 

x   32 

Elektronisk 
kommunikasjon 

Er planlagte 
tiltak/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i ekom 
(telefon og internett)? 

 x  33 

Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området? 

 x  34 

Virksomheter som representerer spesiell fare    

 Medfører planen 
etablering av virksomhet 
(produksjon, lagring eller 
transport av farlige 

 x  35 



 

REGULERINGSPLAN FOR BYSMARKA OG RINGSTAD HYTTEFELT – RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

stoffer) som innebærer 
spesiell risiko? 

Vil uønskede hendelser 
hos risikovirksomheter 
utenfor planområdet 
(industriforetak, lager 
eller tankanlegg) utgjøre 
en risiko for planen? 

 x  36 

Fare for utslipp av farlige 
stoffer, kjemikalier, 
gasser eller væsker? 

 x 
 

 37 

Fare for brann og 
eksplosjon? 

 x  38 

Faller virksomheten 
innenfor 
storulykkesforskriften? 

 x  39 

Ligger planområdet 
innenfor en 
dambruddssone? 

 x  40 

Berøres planområdet av 
militært eller sivilt 
skytefelt? 

 x  41 

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner    

 Medfører planen 
etablering av 
samfunnsviktig 
virksomhet (helse- og 
omsorgsinstitusjon, skole, 
barnehage osv.) som er 
spesielt sårbar for bortfall 
av kritisk infrastruktur 
(samferdsel, vann og 
avløp, kraftforsyning, 
ekom mm)? 

 x  42 

Er planlagt virksomhet 
sårbar for andre forhold? 

 x  43 

Farlige omgivelser    

 Er det regulerte 
vannmagasin med spesiell 
fare for usikker is i 
nærheten? 

 x Det er opplyst fra kommunen at 
det i «trangsundet» ved Nora er 
kjent at det forekommer usikker 
is. Av tillatelse til bygging av Fall 
kraftverk datert 07.12.2004 
fremkommer det at 
konsesjonæren er ansvarlig for 
merking eller sikring av partier på 
isen som mister bæreevnen på 
grunn av reguleringen. Det går en 
turløype mot trangsundet. 
Vurdering: Konsesjonæren ved 
kraftverket er ansvarlig for å 
merke usikker is som følge av 
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reguleringen. Den uønskede 
hendelsen er derfor ikke tatt 
videre til analyse

  
Er det terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 
(stup etc.)? 

 x  45 

Annet?  x  46 

Er området påvirket eller forurenset som følge 
av tidligere bruk 

   

 Er området påvirket av 
tidligere virksomhet eks. 
forurenset 
grunn/sjøbunn/sediment? 

 x  47 

Industrivirksomhet som 
f.eks. avfallsdeponering? 

 x  48 

Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc.? 

 x  49 

Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc.? 

 x  50 

Annet?  x  51 

Ulovlig virksomhet    

 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

 x  52 

Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 x  53 

Brann- og ulykkesberedskap    

 Er det problemer 
tilknyttet 
slukkevannforsyning 
(mengde og trykk) i 
området? 

 x  54 

Er det problemer knyttet 
til utrykning og 
utrykningstid, spesielle 
brannobjekt i området? 

 x  55 

Har området mangelfull 
adkomst for 
utrykningskjøretøy? 

 x  56 

Sårbare objekter Vil planforslaget gi økt 
risiko for: 

Ja Nei   
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Natur Naturvernområder, andre 
viktige naturområder, 
rekreasjons- og 
friluftsområder 

x  Naturvernområde i gjeldende 
reguleringsplan – viktig 
myrområde. Ikke registrert i 
offentlig tilgjengelige kartbaser 
eller kommuneplanens arealdel. 

57 

Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Sykehus, sykehjem, 
aldershjem/eldreboliger, 
skoler, barnehage 

 x  58 

Kulturminner Objekter med stor 
kulturhistorisk verdi 

 x  59 

Viktige offentlige 
bygninger 

Administrasjonsbygg, 
bygg for viktige tekniske 
funksjoner 

 x  60 

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, 
bussterminal, havn, 
flyplass 

 x  61 

El-forsyning Kraftverk, 
høyspentledninger, 
trafoer, dammer m.m. 

 x  62 

 

I følge sjekklisten er det få hendelser som krever videre utredning; naturvernområde, flom, 

magnetfelt fra høyspent, vannforsyning – drikkevann. Disse temaene er utredet i egne 

analyseskjemaer som følger planforslaget. Eventuelle tiltak er beskrevet i analyseskjemaene. Det 

vurderes at risiko og sårbarhet i området for uønskede hendelser i området er minimal. 

 

Sammendrag  
Det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Bysmarka og Ringstad 

hyttefelt i Søndre Land kommune. Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, er det 

liten risiko for alvorlige konsekvenser forbundet med tiltaket.  

 



 
 

NR.  57 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Nedbygging/ødelegging av myrområde 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
 Fjerning/ødelegging av myrområdet Normyrene 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10)   

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM  

 FORKLARING   
  
  
  

  Nei    Ingen fare for liv og helse eller materielle ting.  

 ÅRSAKER   

Kan komme ønske om utbygging/opparbeidelse av veg e.l. som krever utskifting av masser i Normyrene. 
  

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

  Regulert som naturvernområde i gjeldende plan.  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

Myr er en naturtype i tilbakegang i Norge, og det legges stor vekt på å verne myrområder mot utbygging og 
utskifting av masser. området er ikke registrert som viktig naturtype i offentlige kartbaser som NVE.no eller 
Miljostatus.no, ei heller i kommuneplan. Planforslaget legger opp til videreføring av arealformålet, og legger 
opp til at det ikke tillates tiltak innenfor formålet. Det er ikke funnet rapporter e.l. fra registreringer, slik at 
det ikke er kjent på hvilket nivå området betegnes som viktig, -nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. 

 SANNSYNLIGHET    HØY    MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   
 

  x Det er ikke kjent at det er 
ønsker om tiltak i 
området. Området er 
ikke registrert som viktig 
eller verneområde i 
offentlig tilgjengelige 
kartbaser.  
  

Begrunnelse for sannsynlighet  
 
Området har vært og foreslås fortsatt regulert til naturvernområde for å sikre at det ikke gjøres tiltak. 
  

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  

    Konsekvenskategorier    
  

  

 KONSEKVENSTYPER    HØY    MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEVANT   

 FORKLARING   

 Liv og helse      
 

     x  

 Stabilitet              x  

 Materielle verdier   
 

        x 
 



Samlet begrunnelse av 
konsekvens: 
 
Det er ikke fare for liv, helse 
eller materielle verdier ved 
inngrep i eller ødeleggelse av 
området.  
 
 

          

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

   
Lav 

  
  
  

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak    Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.   

Videreføre området som 
viktig myrområde i ny 
reguleringsplan 

Arealformål for Naturvern, samt bestemmelser som forbyr tiltak i området. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

NR.  5 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Flom 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
   
Bakgrunn: I følge søk i NVE Atlas, ligger deler av planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. En elv 
krysser også planområdets sør-østre ende og grunnkartet viser i tillegg noen mindre bekker i området. Det 
er ifølge søk i NVEs kartbaser ikke knyttet noen aktsomhetssoner/flomfare til dette.  
I Norsk Klimaservicesenter sin klimaprofil for Oppland forventes det at episoder med kraftig nedbør vil 
kunne øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og at dette også vil føre til mer overvann. Det forventes 
flere og større regnflommer. 
 
Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade 
bygninger, infrastruktur, helse og miljø. 
 
Uønsket hendelse – Kraftig eller vedvarende regn og/eller snøsmelting. Utbyggingen av planområdet har 
medført en økning av tette flater og dårlig planlagt drenering medfører oversvømmelse i små interne 
bekker. Vannet finner nye veier. Dette sammenfallende med snøsmelting og høy vannstand i Trevatna. 
 
Bekker/grøfter flommer over og oversvømmer tomter og bebyggelse  
 

 
 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10)   

SIKKE
RHET
SKLAS
SE 
FLOM  

 FORKLARING   
  
  
  

  Ja   F2 Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for 
personopphold. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen 
er bl.a. fritidsbolig. Planområdet består av fritidsbebyggelse. 
  



 ÅRSAKER   

-Kraftig nedbør eller snøsmelting. 
-Manglende systemer for overvannshåndtering. 
  
 

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

   
Det er mye myr i området som fungerer som vannmagasiner ved mye nedbør. 
Gamle grøfter vil fungere som vannledere som gjør det mer forutsigbart hvor overflatevannet kommer opp. 
  
 
 
 
  
  
  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

Trevatna er regulert, og det vil derfor kunne styres noe hvordan vannstanden står i tilfeller med ekstrem 
nedbør og snøsmelting. 
Planområdet heller mot vest, og har sine laveste punkt ved vannkanten. I planområdet er det mye myr som 
fungerer som vannmagasin og virker fordrøyende ved store nedbørsmengder. Dersom vannstanden oppnår 
høyde som vist i aktsomhetskart for flom, vil noen hytter nærmest vannkanten bli berørt. Det kan gi 
fuktskader, men ingen fritidsboliger står i fare for å havne helt under vann ifølge aktsomhetskart.  
  
  

 SANNSYNLIGHET    HØY    MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   x    Største nominelle årlige sannsynlighet - 
§7-2 (2) er   1/200 og som følger av 
plassering av tiltak i sikkerhetsklasse F2. 
  

Begrunnelse for sannsynlighet  
 
-Arealer som heller mot planområdet fra øst og hvor bekker og elver har utløp i Trevatna som ligger vest og 
sør for planområdet. 
-Pågående klimaendringer kombinert med utbygging som kan medfører endring i terrengstruktur og en 
økning av tette flater.  Intenst nedbør eller snøsmelting kan således medføre både urbanflom med fare for 
vanninntrenging i bygg, elver/bekker går over sine bredder og finner nye veier samt flom i innsjøen 
Trevatna. Flom i Trevatna vil primært vil ramme den nærmeste bebyggelsen ifølge NVEs aktsomhetsområde 
for flom. 
 
Sannsynligheten for flom antas således å være tilstede. 
 
 
  

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  

    Konsekvenskategorier    
  

  

 KONSEKVENSTYPER    HØY    MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEV
ANT   

 FORKLARING   



 Liv og helse      
 

  x    Det antas at en urbanflom ikke vil 
medføre tap av liv og at 
beboerne i dette området selv vil 
være i stand å komme seg i 
sikkerhet. 

 Stabilitet           x    Hendelsen kan medføre 
midlertidig tap av fritidsbolig. Det 
er ikke fastboende i området. 
bebyggelsen i området har ikke 
kjeller. Ifølge aktsomhetskart for 
flom kan flomvannstanden 
komme 2-3 meter opp på land. 
Veiene i området ender mot 
vannet der terrenget er lavest, 
slik at det ikke vil medføre 
stenging av veier i området 
dersom flomvannstanden blir lik 
aktsomhetskart.   

 Materielle verdier   
 

  x       De økonomiske konsekvensene 
ved skader på byggverket kan 
være store for den som berøres. 

Samlet begrunnelse av 
konsekvens: 
 
-Økonomiske konsekvenser 
for den som blir berørt. 
 
-Da planen legger til rette for 
fritidsbebyggelse, antas det at 
de fleste vil ha tilgang til fast 
bolig ved en eventuell flom, 
og vil således ikke kunne 
ansees som bostedsløse. 
 
 
 
 

     x     

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

   
  Middels 

 -Det er ikke registrert tidligere flomhendelser i bekkene/grøftene i 
offentlig tilgjengelige kartbaser hos bl.a. NVE.  
-Arealet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom. 
-det er registrert én bekk i området. i tillegg er det flere grøfter 
ifølge ortofoto, antakelig gamle fra tidligere skogbruk. Det er 
usikkerhet knyttet til vannstanden her ved mye nedbør, og om det 
er fare for opphopning ved at avrenning til Trevatna forhindres 
pga snø/is eller andre hinder.  
-Vurderingen er foretatt med bakgrunn i økt fokus på 
klimaendringer.  
  

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak    Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.   



Tiltak i hht TEK17 §15-8:  
1) Overvann og drensvann 
skal i størst mulig grad 
infiltreres eller på annen 
måte håndteres lokalt for å 
sikre vannbalansen i området 
og unngå overbelastning på 
avløpsanleggene. 
 
2)Bortledning av overvann og 
drensvann skal skje slik at det 
ikke oppstår oversvømmelse 
eller andre ulemper ved 
dimensjonerende 
regnintensitet. 
 
Mulige tiltak:  
Grønne tak, infiltrasjon av 
takvann på grønne arealer, 
infiltrasjonssone/-grøft, 
regnbed, dammer, kjørbare 
arealer m/infiltrasjon (grus, 
åpen betongstein etc). 
 
For veier kan overvannet 
ledes til infiltrasjonsgrøfter 
eller infiltrasjonssoner i 
sidearealene. 
 
 

 Bestemmelse til byggesak i reguleringsplanforslaget,  
§ 12-7 nr. 4. 
  
 Løsning for overvann skal håndteres på den enkelte tomt etter gjeldende 
VA-plan i byggesak.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

NR.  25 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Forurensning av drikkevannskilder 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
   
Bakgrunn: I følge søk i NVE Atlas, ligger deler av planområdet innenfor nedbørsfeltet Trevatna med 
overordnet nedbørsfelt Fallselva. 
 
Ifølge «Hovedplan for vann og avløp 2011-2020» for Søndre Land kommune er Trevatna vannverk er et 
vannforsyningsanlegg med ca. 355 tilknytta personer i Søndre Land og Vestre Toten. Fallselva er overordnet 
nedbørsfeltet for Trevatna. Det er ikke tatt prøver av Trevatna i senere tid, men prøver av Fallselva viser at 
elva var noe forurenset i nedre del av nedbørsfeltet (mot Randsfjorden). Elva var mindre forurenset i 2005 
enn i 2001. Forutsetning for opprettholdelse av akseptabel vannkvalitet er at forurensningstilførsel ikke 
øker. 
 
Av problemer med vannverket oppgis det at det ikke er kapasitet til hagevanning, kapasitetsproblemer på 
lavtrykksiden av trykkøkningsstasjon, bare én hygienisk barriere, lav pH, litt lav Ca og alkalitet. 
 
Det er flere borebrønner i området til drikkevann, som det også er viktig å sikre mot forurensning som tilsig 
fra avløpsrør.  
 
Uønsket hendelse – fortetting av planområdet fører til økt forurensning av vassdraget og dårligere 
drikkevannskvalitet.  
 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17)   

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM  

 FORKLARING   
  
  
  

 Nei      

 ÅRSAKER   

-Lekkasje fra avløpsrør/tanker slik at urenset slam og vann siger ut i Trevatna og påvirker vannkvaliteten. 
 
  

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

   
-Kantvegetasjon langs vassdrag og innsjø 
  
  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

-Det er i planens bestemmelser sikret at det benyttes tette tanker for svartvann.  
-VA-plan oppdateres til å innbefatte ny bebyggelse i området.  
-det legges opp til felles vannforsyning for tomter der det er hensiktsmessig.  
  
  

 SANNSYNLIGHET    HØY   MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   
 

  x 
 



Begrunnelse for sannsynlighet  
 
Trevatna vannverk forsyner mange husstander med drikkevann, og har ifølge «Hovedplan for vann og avløp 
2011-2020» noen utfordringer, bl.a. lavt trykk og bare én hygienisk barriere. Forurensning av Trevatna kan 
forurense drikkevannet for flere husstander. 
 
Lokalt i området kan borebrønner med drikkevann forurenses av lokalt utslipp av avløpsvann.  
 
Det er derfor trolig at en forurensning av drikkevann kan skje én gang i løpet av 10-100 år. 
 
  

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  

    Konsekvenskategorier    
  

  

 KONSEKVENSTYPER    HØY    MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEV
ANT   

 FORKLARING   

 Liv og helse      x       Det antas at økt 
forurensning av 
Trevatna eller 
Fallelva ikke vil ha 
konsekvenser for liv 
og helse. 
Vannforsyningsanleg
get Trevatna renser 
vann med lufting og 
sandfilter for fjerning 
av mangan og jern, 
samt klorering som 
reserveløsning.  
 
Forurensning av 
lokale borebrønner 
kan være en uønsket 
hendelse som må 
vektlegges når det 
planlegges 
bebyggelse og 
plassering av avløp 
og løsning for vann- 
og avløp. 

 Stabilitet        x       Hendelsen kan 
medføre midlertidig 
drikkevannsforurens
ning, slik at 
drikkevann må 
hentes fra andre 
steder evt. at 
drikkevann må kokes. 
Akutt forurensning i 
alvorlig grad er 
usannsynlig, slik at 
forverring av 
tilstanden til 
drikkevannet vil bli 



oppdaget før det kan 
få alvorlige 
konsekvenser. 

 Materielle verdier   
 

        x  

Samlet begrunnelse av 
konsekvens: 
 
Forurensning av Trevatna vil 
antakelig oppdages før det er 
en alvorlig grad av 
forurensning av drikkevann, 
slik at det kan iverksettes 
tiltak for å motvirke 
forurensning eller rense 
vannet tilstrekkelig. Endrede 
forhold i vannet kan ha 
konsekvenser for 
økosystemet i vannet og for 
Fallselva.  
 
Forurensning av borebrønner 
vil kunne ha en mer alvorlig 
konsekvens fordi det ikke 
nødvendigvis blir renset før 
bruk, og vannet kan komme 
fra et mindre område.  
 
 

          

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

   
  Middels 

 Det er ikke kjent at det er tatt vannprøver av 
Trevatna etter 2005, og er ifølge «Hovedplan for 
vann og avløp 2011-2020» behov for nye prøver. 
Vannet var mindre forurenset i 2005 enn i 2001.  
Prøver av Fallselva viser dog at denne er forurenset 
lengre ned mot Randsfjorden, trolig på grunn av 
gjødsel fra jordbruket.  
Det antyder at Trevatna har grei vannkvalitet i 
utgangspunktet, fordi forholdene i Fallselva er ok 
frem til lengre ned mot Randsfjorden. En lekkasje fra 
tanker eller avløpsrør i planområdet vil tilføre 
Tevatna næringsstoffer som kan føre til 
algeoppblomstring eller  spredning av bakterier. 

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak   
 

 Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.   

Flere går sammen om felles 
vannbrønn, for sikrere 
plassering i forhold til 
potensielle 
forurensningskilder. 

Foreslått i planbeskrivelsen. 

Borebrønner må beskyttes 
mot forurensning ved at de 
ikke plasseres slik at 

Poengteres i planbeskrivelsens kap. 4.6. og sikres i VA-plan 



grunnvannsstrømming tar 
med seg infiltrert avløpsvann 
til borebrønner i området.  
brønner må plasseres 
oppstrøms fra eventuelle 
forurensningskilder.  
 

Det skal kun benyttes tette 
tanker for svartvann i 
planområdet på grunn av 
dårlig infiltrasjonsevne i 
grunnen. 

Bestemmelsenes § 2.10 

 



 
 

NR.  32 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Kraftforsyning – påvirkning av magnetfelt 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
I planområdet går regionalnett med 132 kV spenning. Netteier er Eidsiva Nett AS. 
Magnetfelt fra høyspentlinjer er muligens skadelig. Det er gjort en rekke undersøkelser de siste 25 år som 
ikke kan konkludere med at lavfrekvent elektromagnetisk spenning er sykdomsfremkallende. Noen 
forskningsmiljøer mener slik stråling kan være med på å fremskynde f.eks. utvikling av kreft som allerede har 
oppstått. Forskning har heller ikke motbevist at elektromagnetisk stråling er helseskadelig (forskning.no). 
 
Uønsket hendelse – sykdom eller ubehag oppstår eller blir forverret som følge av opphold i 
elektromagnetisk felt fra høyspentlinjer. 
 

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10)   

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM  

 FORKLARING   
  
  
  

  Nei 
 

 

 ÅRSAKER   

-Varig opphold i eller nært elektromagnetisk felt  
  

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

   
Eksisterende hensynssone for høyspenningsanlegg. 
  
  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

Det er ikke bebyggelse for varig opphold som berøres av hensynssonen for høyspenningsanlegg. 
Bygningsmasse beskytter godt mot elektromagnetiske felt. Feltet vil derfor ikke være høyere i hus ved et 
høyspentanlegg enn hus andre steder.  
Hvor skadelig høyspenningsanlegg er råder det usikkerhet og uenighet. Derfor bør tvilen komme folkets 
beste til gode ved å ikke planlegge for tiltak slik at mennesker varig blir påvirket av elektromagnetiske felt. 
  
  

 SANNSYNLIGHET    HØY    MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   
 

  x Sannsynligheten for at 
noen blir syke eller 
forverring av 
allmenntilstand som følge 
av høyspentledningene i 
området vurderes som 
lav. Det er ikke 
eksisterende, og ikke 
planlagt ny bebyggelse 
innenfor hensynssonen 
for høyspentanlegg. 

Begrunnelse for sannsynlighet  
Det er ikke lagt til rette for bebyggelse eller andre tiltak som fører til varig opphold innenfor 
elektromagnetiske felt i planforslaget. Det er heller ingen slike eksisterende forhold.  
 



  

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  

    Konsekvenskategorier    
  

  

 KONSEKVENSTYPER    HØY    MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEVANT   

 FORKLARING   

 Liv og helse      
 

  x    Det tillates 
ikke å oppføre 
bygninger 
eller andre 
tiltak som gjør 
at folk 
oppholder seg 
over tid 
innenfor 
hensynssonen 
for 
høyspennings
anlegg. 

 Stabilitet              x  

 Materielle verdier   
 

        x 
 

Samlet begrunnelse av 
konsekvens: 
 
Konsekvensen av opphold i 
elektromagnetiske felt kan 
være sykdom eller forverring 
av sykdom. Dette er 
hensyntatt i gjeldende plan 
og i nytt planforslag, slik at 
sannsynligheten for slike 
følger blir veldig liten.  
 
 

          

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

   
  Middels 

 Det er ikke påvist at elektromagnetiske felt er 
helseskadelige. Allikevel råder det en usikkerhet 
rundt dette temaet, slik at det ikke legges til rette 
for varig opphold i slike områder. 
  
  

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak    Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.   



Videreføre hensynssone for 
høyspenningsanlegg i 
planforslag. 
 
 

Bestemmelser til hensynssone, planforslagets bestemmelser § 5.2 
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