Risiko og sårbarhet sanalyse
Detaljreguleringfor Alvdal sentrum– Steiavest
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15.01.2020
__________________________________________________________________________________

Del 2: Risikomatriseetter regulering

Vil regulertsituasjonha risiko eller negativekonsekvenserfor:
Hendelse/situasjon

Aktuelt

Sanns. Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/tiltak

Natur - og miljø:
Ras/skred/grunnforhold
1. Masseras/
-skred;steinsprang Nei
2. Snø-/isras
Nei
3. Flomras
Nei

4. Elveflom/bekkeflom

Nei

5. Radongass

Nei

Det er lagt inn hensynssone
flom,
basertpå hydrologiskeundersøkelser
av skredfarei bekken.Det er ikke
planlagttiltak innenfor dennei
detaljreguleringsplanen.
Det er lagt inn hensynssone
flom,
basertpå hydrologiskeundersøkelser
av skredfareog flomlinjeberegninger,
og det er ikke planlagttiltak innenfor
dennei detaljreguleringsplanen.
Bygningerfor varig oppholdskal
sikresmot radonkonsentrasjon
i
inneluft over 100 Bq/m³. Dette
tiltaket vil reduserekonsekvensen
til
«ubetydelig».

Vær, vindeksponering
6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt

Ja
Ja

1
1

2
2

Ingenendringetterregulering.
Ingenendringetterregulering.

8. Sårbarflora
9. Sårbarfauna/fisk
10. Verneområder
11. Vassdragsområder
12. Fornminner

Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

1

1

Tydeliggjortekrav til aktsomhetjf.
kulturminneloven.

13. Kulturminne/-miljø

Ja

1

1

Natur - og kulturområder

Menneskeskapteforhold
Strategiskeområder og funksjoner

14. Vei, bru, knutepunkt

Ja

1

1

Ingen planlagteendringer i
reguleringsplanen.

15. Havn, kaianlegg
16. Sykehus/-hjem, kirke
17. Brann/politi/ sivilforsvar

Nei
Nei
Ja

3

2

Fortetting i områdetkrever at
brannberedskapen
må forbedres.

18. Kraftforsyning
19. Vannforsyning

Nei
Ja

2

2

Flere boliger og fortetting i området
vil kreveat drikkevanns-beredskapen
opprettholdes.Kontroll og
oppgraderingav vannledningerfor å
hindre lekkasje/ forurensing.

20. Forsvarsområde
21. Tilfluktsrom
22. Områdefor idrett/lek

Nei
Nei
Ja

1

1

23. Rekreasjonsområde

Nei

24. Vannområdefor friluftsliv

Nei

Fotballbanerog idrettsanleggblir
etablertved ny barneskolepå
Sørhusjordet.Krav om nærlekeplass
i
nye boligområderer innarbeidet i
bestemmelsene.
Reguleringspla
nen leggertil rettefor
å ivaretarekreasjonsområde
langs
Kvernbekken.
Reguleringsplanen
åpnerfor at det
kan tilretteleggesfor friluftsliv langs
Kvernbekken,ettergodkjentsøknad.

1

2

Byggegrenselangsveienvil redusere
sannsynligheten
for å bli påvirketav
støy.

1

3

Ingenendringetterregulering.

1

1

Krav i bestemmelsene
ang.
tilretteleggingav veger og snuplasser
i forb. medfortetting av
boligområdenevil medførereduksjon
i farepotensialetved avfallshenting.
Etableringav størrefelles og
nedgravdeavfallskontainerevil
reduseretransportbehovet
der detteer
mulig.

Forurensningskilder
25. Akutt forurensning
26. Permanentforurensning
27. Støv og støy; industri
28. Støv og støy; trafikk

Nei
Nei
Nei
Ja

29. Støy; andrekilder
Nei
30. Forurensetgrunn
Nei
31. Forurensningi sjø/vassdrag Nei
32. Høyspentlinje(stråling)
Nei
33. Risikofylt industri mm
Ja
(kjemikalier/eksplosiver/olje/gas
s/radioaktivitet)
34. Avfallsbehandling

Ja

35. Oljekatastrofeområde

Nei

Transport:
36. Ulykke medfarlig gods

Ja

37. Vær/førebegrenser
tilgjengelighettil området

Nei

1

3

God sikt i kryss/avkjørsleri
planforslageter forbyggendetiltak
som vil reduseresannsynlighetog
risiko.

God veistandardog god sikt i
kryss/avkjørsleri planforslageter
forbyggendetiltak som vil redusere
sannsynlighetog risiko.
Det er lagt inn gang- og sykkelvei
langsveieneinnenplanområdet.God
veistandardog god sikt i
kryss/avkjørsleri planforslageter
forbyggendetiltak som vil redusere
sannsynlighetog risiko.
Ingenendringetterregulering.

Trafikksikkerhet
38. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

1

2

39. Ulykke medgående/
syklende

Ja

1

2

40. Andre ulykkespunkter

Ja

1

4

Andre forhold
41. Er områdeti segselv et
Nei
sabotasje
-/terrormål?
42. Er det potensiellsabotasje
Nei
/terrormåli nærheten?
43. Regulertevannmagasiner
Nei
medspesiellfare for usikkeris,
endringeri vannstandmm.
44. Naturligeterrengformasjoner Nei
somutgjør spesiellfare (stup
etc)
45. Gruver,åpnesjakter,
Nei
steintipperetc.

Forholdet til jernbanen – etter regulering:
46. Drenering/
overvannshåndtering

Ja

1

2

47. Ulykke med
gående/syklende?

Ja

1

4

48. Andre ulykkespunkter?

Ja

1

4

49. Farefor flom, erosjonog
utglidninger?

Ja

1

2

Konsekvens: 1. Ubetydelig
Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynlig/
kontinuerlig
4. Meget
sannsynlig/
periodevis
3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjennertilfeller
1. Lite sannsynlig/
12,13,14,22,34
ingentilfeller

Planbestemmelsene
kreverat
overflatevann,takvannog drensvann
skal føresut på terrengpå egentomt.
Alle bekkegjennomføringer/
stikkrennerskal dimensjoneres
for
vannføringertilsvarende200-års
nedbørintensitetog med
sikkerhetsmargin+ 20%.
Dreneringenfra søndredel av
områdegår hovedsakeligtil
Kvernbekken,som føresvia kulvert
underjernbanen/ Randmælsveien.
Det reguleresinn grøfterlangsmed
veieneinnenplanområdet.
For ungdomsskoleelever
vil det være
naturlig å benytteundergangenmed
fortau fra Sjulhusvegentil Grindegga
sørøsti planområdet.Ny barneskole
redusererbehovetfor kryssingi
sentrumfor de fleste sombor
sentrumsnært.
De som bor utenfor
sentrumtar busstil skolen.
PlanovergangSteia. Økt gradav
fortetting på Steiavil medføreøkt
biltrafikk over jernbanen.
Krysningspunktethar bom, og
reguleringenvil ikke medføre
endringeri risikobildet.
Det leggesikke opp til tiltak innenfor
planområdetsom vil medføreøkt
fare for flom, erosjonog
utglidninger.

2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/ 4. Alvorlig/
kritisk
farlig

17
6,7,19,28
38,39,46,49

33,36

40,47,48

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

Endelig risikovurdering,

regulert situasjon:

I regulertsituasjoner det 19 aktuellehendelser,mensannsynlighetenfor at hendelsenskal inntreffe
er redusert,og konsekvensen
av hendelsener blitt mindre.Dette på bakgrunnav gjennomførtetiltak
fastsatti bestemmelsene.
Rød kategori (Tiltak er nødvendig,i utgangspunktetikke akseptabelt.)
Det finnes ingenhendelseri «rødkategori».
Gul kategori(Tiltak må vurderes)
4 hendelservil fremdelesværei dennekategorienetteriv erksettingav tiltak i bestemmelsene
.
Samtligeav dissehar sammenheng
medjernbanen,særligda krysningspunktetover jernbanelinjamidt
på Steia.Dersomdissepunkteneskal fjerneshelt, vil det krevebetydeligetiltak i form av undergang
under- eller bru over linja. Ny barneskolehar redusertrisikoennoe,da behovetfor daglig kryssingtil
fots over jernbanenreduseres.
Brann/politi/sivilforsvar
Kryssingover jernbanener sårbart.Ved fortetting på Steiavil det bli økt befolkning,og større
sannsynlighetfor at noe kan skje i området.Ved økt trafikk på jernbanenvil det bli større
sannsynlighetfor at bommener nedeved krysningover krysningspunktetpå Steia.A lternative
krysningspunkt (kulvert underjernbanenfor kryssingmedstorebiler) bør kommepå plasssnarest.
Ny flomsonelangsKvernbekkentar høydefor f lom i bekken.Skred- og vannlinjeberegning(des.16des.19) synliggjørliten fare for f lom, erosjonog utglidninger.
Overvannsskal håndterespå egengrunn,og avløp dimensjoneresslik at vannskaderpå bygg og
infrastrukturunngås.Ledningsnettetmå gjennomgåsog sikresmot lekkasjer.
Nye boliger må sikresmot radongassi henholdtil TEK.-10.
Planenøkersikkerhetenfor de registrertekulturminnene/-miljøenei planengjennomøktekunnskaper
om kulturminnene- /og miljøenei området.Krav til kvartalslekepla
sser tatt inn i bestemmelsene.
Gang- og sykkelveger,god veistandardog god sikt i kryss/avkjørsleri planforslageter forbyggende
tiltak som vil reduseresannsynlighetog risiko for på- og avkjørsler.Tilrettelegging av vegerog
snuplasseri boligområdenevil medførereduksjoni farepotensialetved avfallshenting.Etableringav
størreog nedgravdeavfallskonteinerevil reduseretransportbehovet.
Risikovurdering i forhold til jernbanen:
FlomsonenlangsKvernbekkentar høydefor flom i bekken.Flomutredning(des.16-des.19)
Aktivitet er innenplanområdetvil ikke medføreøkt fare for flom, erosjonog utglidninger.
Det vil bli satt krav i bestemmelsene
om at overvannskal håndterespå egengrunn.
Ny barneskoleredusererbehovetfor kryssingav jernbanenpå Steia.Krysningspunktetpå Steiavil
væredet mestkritiske punktetinnenfor Alvdal sentrumogsåetter en regulering,og alternativ
fremtidig krysningmå vurderes.

