
Risiko og sårbarhet – enkel sjekkliste

Vedlegg til planbeskrivelse 201902, Vardåsvegen 1 Kongsvinger brannstasjon
Datert: Revidert: 07.01.2020 BB
Utfylt av: Åse Lykke Hagen, Bjørner Bolle

1. Dagens situasjon/ Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet

2. Metode
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
fremtidige funksjon og hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av ny arealbruk. Hendelsene
er delt inn i natur/klima, tidligere bruk, infrastruktur, virksomhetsbaserte forhold og ulovlige forhold.

Vurderinger av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig: forholdet er kontinuerlig tilstede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men teoretisk sjanse.

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i:
• Ubetydelig (1): Ingen personskade eller skade på miljø
• Mindre alvorlig (2): få/små personskader eller skade på miljø
• Alvorlig (3): Alvorlig person- eller miljøskade
• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varige men, mange skadd eller langvarige

miljøskader

Risikovurdering: Risiko fremkommer som funksjon av sannsynlighet og konsekvens.
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt.
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
• Hendelser i grønne felt: Ikke signi kant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig

4 Svært sannsynlig

3 Sannsynlig

2 Lite sannsynlig

1 Usannsynlig
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Natur og klima Vurdering

Forhold/uønsket
hendelse

Ja Nei Sannsynlig-
het
(Vurderes ut i
fra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
i fra tabell)

Risiko
(Viser
resultatet i
tabellen)

Merknad

Er området omutsatt? X 2 3 Det går en lokal omrenne over
planområdet. Hensyntas gjennom
planbestemmelser.

Er området utsatt for
om fra elv/bekk, også

lukket bekk?

X

Er det fare for
utglidning, kvikkleire
e.l. ?
Er området utsatt for
jordras?

X 2 4 O mrådet er registrert med
mulighet for marin leire i grunn.
Det vil være behov for geoteknisk

utredning.
Reguleringsbestemmelsene stiller
krav til dokumentasjon og sikring
mot ras/utglidning i
byggeområdet.

Er området utsatt for
snø- eller steinskred?

X

Er det radon i grunnen? X 1 3 Radon aktsomhet moderat til lav.
TEK 17 § 13-5 beskriver
obligatoriske tiltak, ytterligere
bestemmelser ikke nødvendig.

Er området spesielt
utsatt for skogbrann?

X

Er det spesiell fare for
usikker is? (kraftverk,
dammer, elver)

X

Vil tiltaket påvirke
viktige naturverdier,
sårbare arter etc.?

X

Tidligere bruk Vurdering

Forhold/uønsket
hendelse

Ja Nei Sannsynlig-
het
(Vurderes ut i
fra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
i fra tabell)

Risiko
(Viser
resultatet i
tabellen)

Merknad

Vil tiltaket påvirke
kulturminner?

X

Er området påvirket/
forurenset fra tidligere
virksomheter som
følger:

X En viss sannsynlighet for moderat
forurensning fra biler på
tra kkstasjon.

- avfallsdeponi
(forurensing,
stabilitet)?

X

- massedeponi (byjord,
forurensing, stabilitet)?

X
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- industrivirksomhet,
bensinstasjon, olje/
kjemikalieanlegg,
gartneri, e.l.?

X 2 3 Tidligere tra kkstasjon, risiko for
moderat forurensede masser.
Planbestemmelsene stiller krav til
dokumentasjon og håndtering av
ev. forurensede masser.

- militære anlegg? X

Infrastruktur Vurdering

Forhold/uønsket
hendelse

Ja Nei Sannsynlig-
het
(Vurderes ut i
fra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
i fra tabell)

Risiko
(Viser
resultatet i
tabellen)

Merknad

Vil ulykker/naturskader
på nærliggende
transportårer utgjøre
en risiko for området
eller atkomsten?

- hendelse på veg X 2 2 Området har adkomst fra to
retninger, redusert risiko for at
området sperres av/blokkeres ved
ulykke på veg.

- hendelse på bane X

- hendelse på vann/elv X

Vil drenering av
området føre til økte
problemer i
nedenforliggende
områder?

X

Er området utsatt for
støy fra transport,
skytebaner, bedrifter
o.l.?

X 3 1 Ligger innenfor gul, delvis rød
støysone. Det stilles krav til
støyutredning i forbindelse med
byggesaken.
Ev bygningsmessige tiltak
gjennomføres etter vurdering av
akustiker.

Vil bortfall av følgende
tjenester gi spesielle
ulemper for området?:

- elektrisitet X 1 4 Samfunnskritisk virksomhet hvis
det bygges brannstasjon. Backup-
systemer vurderes i dialog med
kommunen, leverandør og
brukere iht. deres
internkontrollsystem

- teletjenester X 1 4 Samfunnskritisk virksomhet hvis
det bygges brannstasjon. Backup-
systemer vurderes i dialog med
kommunen, leverandør og
brukere iht. deres
internkontrollsystem
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- vannforsyning X 1 4 Samfunnskritisk virksomhet hvis
det bygges brannstasjon. Backup-
systemer vurderes i dialog med
kommunen, leverandør og
brukere iht. deres
internkontrollsystem

- renovasjon/spillvann X 1 4 Samfunnskritisk virksomhet hvis
det bygges brannstasjon. Backup-
systemer vurderes i dialog med
kommunen, leverandør og
brukere iht. deres
internkontrollsystem

Påvirkes området av
magnetisk felt fra
høyspentlinjer?

X

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
veger innenfor
området?

X Tiltaket vil gi en begrenset
tra kkøkning (utrykningsbiler).
vurdert som minimal.
Tilleggsstøy, fra sirener er
vurdert med innspill fra
brannvesenet, og har liten
påvirkning.

12 tilfeller av «tra kkulykke -
lettere skadd» er registrert
innenfor området.

- til skole/barnehage X 1 3 Det ligger to skoler i
planområdets nære omgivelse.

- til nærmiljøanlegg og
idrettsanlegg

X

- til butikk X

- til busstopp X 1 3 Tra kkløsning må utformes
sikkert, særlig ved avkjørsel og
busstopp.

- jernbaneoverganger X

Har området
tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

X Se Planbeskrivelse punkt 6.6.

- Har området
alternative
atkomstruter for
utrykningskjøretøy?

X

Hva er utrykningstiden
for nødetatene?

For brannvesen tilnærmet null, for
politi og ambulanse ca 2 min.
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Virksomhetsbaserte
forhold

Vurdering

Forhold/uønsket
hendelse

Ja Nei Sannsynlig-
het
(Vurderes ut
i fra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
i fra tabell)

Risiko
(Viser
resultatet i
tabellen)

Merknad

Omfatter området
spesielt brannfarlige
anlegg?

X

Vil følgende
hendelser som kan
inntreffe i
nærliggende
virksomheter (industri
etc.), utgjøre en risiko?

X

- utslipp av giftige
gasser/væsker

X

- utslipp av
eksplosjonsfarlige/
brennbare gasser/
væsker

X

Vil tiltaket begrense
framtidige utvidelser
av sikkerhetssoner
rundt nærliggende
virksomheter?

X

Ulovlig
virksomhet

Vurdering

Forhold/uønsket
hendelse

Ja Nei Sannsynlig-het
(Vurderes ut i
fra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
i fra tabell)

Risiko
(Viser
resultatet i
tabellen)

Merknad

Er tiltaket spesielt
utsatt for
kriminalitet?

X

Er tiltaket et
sabotasje-/
terrormål i seg
selv?

X 1 4 Brannstasjon må regnes som en
svært samfunnskritisk funksjon.
Kommunen som eier det lokale
brannvesenet må i
byggeprosjektet vurdere om det
er behov for ekstra
sikkerhetstiltak utenfor bygget,
slik som innhegning av bygget.

Finnes det
potensielle
sabotasje-/
terrormål i
nærheten?

X 1 3 Sykehus og fengsel ligger
innenfor nærområdet, men på en
avstand som vurderes ligge
utenfor direkte innvirkning på
planområdet.
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5 Oppsummering med vurdering av punktene som har risiko

Natur og klima

Det går en lokal omrenne over planområdet, se Planbeskrivelse punkt 3.8 «Grunnforhold» og
gur 14. Det må tas hensyn til denne ved bebyggelse i området. Planbestemmelsene stiller krav til

redegjørelse ..

Området er registrert med marin leire i grunn, se Planbeskrivelse punkt 3.8 «Grunnforhold» og
gur 13. Det anses uavklart om området har tilstrekkelig stabilitet. For å ivareta hensyn til

naturskade i tråd med teknisk forskrift, tas det inn en bestemmelse med krav om at det skal
dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skred/utglidning som følge av mulig marin leire i grunnen
gjennom en geoteknisk vurdering. Dette må gjennomføres og nnes dokumentert i rammesøknad.

Radonaktsomhet i området er moderat til lav. TEK17 har tilfredsstillende bestemmelser for
byggetekniske tiltak for å begrense radonkonsentrasjon i rom med varig opphold (årsmiddelverdi
skal ikke overstige 200 Bq/m 3).

Tidligere bruk

Området kan være påvirket av tidligere tra kkstasjon. Det vurderes slik at det er en liten til
moderat fare for forurensning. Det anbefales at dette vurderes nærmere i forbindelse med
byggesaken og undersøkelse av forhold rundt fundamentering. Det knyttes en
reguleringsbestemmelse opp mot rammesøknad om at masser som skal utskiftes skal
undersøkes for mulig forurensning.

Infrastruktur

Hendelser på veg vil utgjøre en risiko for atkomsten til området. Dog har området adkomst fra to
retninger, noe som vil redusere risikoen for at området sperres av/blokkeres ved ulykke på veg.

Området er utsatt for støy fra transport da det ligger innenfor gul, delvis rød støysone. Det stilles
krav til støyutredning i forbindelse med byggesaken. Eventuelle bygningsmessige tiltak
gjennomføres etter vurdering av akustiker. Verdt å merke seg i den forbindelse er at det
planlegges for overnatting på brannstasjonen.

Brannstasjonen er en samfunnskritisk virksomhet som er sårbar med hensyn til brudd i teknisk
infrastruktur. Bortfall av elektrisitet, teletjenester, vannforsyning og renovasjon/spillvann vil gi
spesielle ulemper for virksomheten. Dette skal ivaretas av kommunens institusjoner gjennom
deres egne beredskapsplaner. Det vil også bli utarbeidet for brannstasjonen og er en forutsetning
for å ivareta sikkerheten for drift og beredskap ved bortfall av teknisk infrastruktur. Backup-
systemer og byggetekniske sikkerhetstiltak må vurderes i dialog med kommunen (eier til det
lokale brannvesenet) og brukere i forbindelse med byggesaken.

Hensynet til byggets brannsikkerhet ivaretas gjennom teknisk forskrift. Brannstasjon med
døgnbemanning plasseres i risikoklasse 4 med hensyn til krav til branntekniske tiltak.

Brannstasjonen vil få en beliggenhet hvor mange barn har sin skoleveg. I følge uttalelse fra
Glåmdalen brannvesen IKS er det allikevel ikke å betrakte som en sikkerhetsrisiko, da man følger
særskilte krav om forsiktighet ved utrykningskjøring i nærhet av skoler.

Brannstasjonen vil få en beliggenhet rett ved bussholdeplass i Øvre Langelandsveg. Tra kkløsning
for holdeplassen må utformes sikkert.
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I søk etter tra kkulykke på Statens vegvesens statistikk for planområdets nære omgivelser nner
man 8 tilfeller av tra kkulykke i tidsrommet 1986 til 2017, fordelt på 9 lettere skadede personer, en
alvorlig skadd og en drept. De tre seneste ulykkestilfellene fant sted 2017, 2014 og 2012. Tre av
ulykkene har inntru et i krysset mellom Øvre Langelandsveg og Vardåsvegen. To av ulykkene har
inntru et i krysset mellom Øvre Langelandsveg og Dr Gundahls veg. Utover det nnes ikke noe
tydelig mønster for ulykkene.

Virksomhetsbaserte forhold

Tiltaket er et terrormål i seg selv. I følge uttalelse fra Glåmdalen brannvesen IKS skal det bygges
en brannstasjon for fremtiden og slik som utviklingen i samfunnet ser ut øker behovet til
sikkerhetstiltak for viktige institusjoner. Adgangskontroll inne i bygget vil bli ivaretatt i
byggeprosjektet. Kommunen som eier det lokale brannvesenet må i byggeprosjektet vurdere om
det er behov for ekstra sikkerhetstiltak utenfor bygget, slik som innhegning av bygget. Eventuelt
gjerde må utformes slik at siktlinjer ved avkjørsler som vist i reguleringsplanen respekteres.
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