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SAMMENDRAG
Ved utarbeidelse av reguleringsplanforslaget for kr yssingsspor på Galterud i
Kongsvinger kommune er det gjennomført en risiko- o g sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veiled er Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og ett erkommer plan- og
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planleg ging (jf. plan- og bygningsloven
§4-3).

Planforslaget legger til rette for etablering av kr yssingsspor ved Galterud mellom
Huvnes og Gulli for å øke kapasiteten for godstrafi kk på Kongsvingerbanen.

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av
sjekkliste og risikoforhold som er utredet i arbeid ene med Bane NORs tekniske
hovedplan og tekniske detaljplan for Galterud kryss ingsspor:

Flom som skader/hindrer jernbanen

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er a nalysert ved bruk av eget
analyseskjema. Vurdering av sannsynlighet og konsek vens er basert på erfaring fra
tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er
fastsatt ved bruk av en risikomatrise med kategorie ne grønn, gul og rød risiko. For
hendelser i røde områder er risikoreduserende tilta k påkrevd, for hendelser i gule
områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønn e områder innebærer en
akseptabel risiko.

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabell en under med forslag til
risikoreduserende tiltak.

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak

Liv/ helse Stabilitet
Materielle
verdier

Flom som
skader/hindrer
jernbanen

Ingen aktuelle tiltak utover det som
allerede er ivaretatt i prosjektering

Det er ikke foreslått noen risikoreduserende tiltak utover det som er ivaretatt i
prosjektets RAMS-vurderinger eller allerede er ivar etatt i prosjekterte løsninger.
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1 I N N LEDNI N G

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkel tes trygghet for liv, helse og
eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne t il å fungere teknisk, økonomisk og
institusjonelt, og hindre en utvikling som truer vi ktige forutsetninger for dette (DSB
2017).

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan-
og bygningsloven, jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak
AS som en del av planforslaget. Som en del av arbei det med teknisk hovedplan for
Galterud kryssingsspor ble det også utarbeidet en R AM S-vurdering som inkluderer
vurdering av om tiltakene som planlegges på jernban e endrer risiko for uønskede
hendelser i området. RAM S1-vurderingen fra detaljplanen inngår som deler av
grunnlaget for denne ROS-analysen.

1 RAMS = Reliability, availability, maintainability and safety
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2 METODE

ROS-analysen omfatter:

Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
Forhold i omkringliggende områder som kan få konse kvenser for samfunnet
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringligg ende områder
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herund er vurdering av endrede
konsekvenser når det legges klimapåslag for relevan te naturforhold
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekk elig for å vurdere risiko og
sårbarhet, eller om ROS-analysen må følges opp gjen nom nærmere
kartlegginger.

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjenno mføring av plan. Forhold i
anleggsfase er regulert gjennom annet regelverk, bl ant annet byggherreforskriften,
og det er forutsatt her at dette regelverket følges . Hendelser i anleggsfasen
analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med min dre det kan gi virkninger etter
anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsat t ivaretatt gjennom kravene i
TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virks omhetsROS.

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med meto dikk som er beskrevet i DSBs
veileder for ROS-analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av
rapporten de er ivaretatt er presentert under.

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bak teppe for å identifisere mulige
uønskede hendelser . Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gje nnomgang
av overordnet ROS-analyse, vurdering av om det finn es kritiske samfunnsfunksjoner i
nærheten, viktige terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til
sannsynlighet, konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i
et analyseskjema for hver av de aktuelle hendelsene . Vurdering av eksisterende

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planfo rslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbar het (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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risikoreduserende barrierer og områdets/objektets e vne til motstand
(sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsyn lighet og konsekvens.

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, mid dels eller høy ved
bruk av kategoriene i tabellen under.
Tabell 2: Sannsynlighetskategorier

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET
PR. ÅR

Høy Oftere enn 1 gang i
løpet av 10 år

> 10 %

Middels 1 gang i løpet av 10-
100 år

1-10 %

Lav Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgend e matrise:
Tabell 3: Matrise for fastsetting av konsekvens

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Små

Liv og helse

Ulykke med dødsfall
eller personskade som
medfører varig mén;
mange skadd

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/
få/små skader

Stabilitet System settes varig ut
av drift.

System settes ut av drift
over lengre tid

Systembrudd er
uvesentlig

Materielle verdier Uopprettelig skade på
eiendom

Alvorlig skade på
eiendom

Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I ana lyseskjemaet for de
aktuelle hendelsene synliggjøres risiko i kategorie ne grønn, gul og rød iht.
risikomatrisa i tabell 4. For hendelser i røde områ der er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vu rderes, mens hendelser i grønne
områder innebærer en akseptabel risiko.

Tabell 4: Risikomatrise

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til
risikovurderingen. Tilgang på relevant kunnskapsgru nnlag, i form av f.eks. statistikk
og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil påvirk e usikkerhet. For en del type
hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet på virkes av klimaendringer, vil det
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også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historisk e data kan overføres til framtidig
sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører
usikkerhet er beskrevet i skjemaet for analyse av r isiko for aktuelle hendelser.

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen ide ntifiseres risikoreduserende
tiltak . I tilfeller hvor det er hensiktsmessig kobles akt uelle tiltak med den juridisk
bindende delen av reguleringsplanen (plankart og be stemmelser).

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred , er gitt spesielle
regler gjennom Byggteknisk forskrift (TEK17) , kapittel 7. Utgangspunktet er at
byggverk skal plasseres og utføres slik at det oppn ås tilfredsstillende sikkerhet mot
skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Også endringer i forutsetninger
for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1 ).

Risiko for denne type naturhendelser regnes som akt uell dersom planområdet faller
innenfor NVEs landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre
egenskaper ved terreng og løsmasseforhold tilsier s kred- eller flomfare i området. På
reguleringsplannivå skal det utarbeides faresonekar t av personer med dokumentert
kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områd er og kommuner kan det
allerede være utarbeidet områdevise faresonekart fo rut for reguleringsplanarbeidet.
TEK1 7 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dett e innebærer at det aksepteres
ulik sannsynlighet for hendelser etter byggets/bygg eområdets funksjon. Det skilles på
sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke medføre r fare for menneskeliv (F) og
sikkerhetsklasser for skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv (S).

Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under.
Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken fareso ne byggeformålet maksimalt kan
plasseres innenfor. Det vises for øvrig til Veiledn ing til kapittel 7 i TEK1 7 (Direktoratet
for byggkvalitet 201 7) for en nærmere forklaring av forskriftens krav.

Tabell 5: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke m edfører fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse
flom

Største nominelle
årlige
sannsynlighet

Konsekvens Type byggverk

F1 1/20
(20-års flom)

Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks.
garasje, lager)

F2 1/200
(200-års flom)

Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks.
bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og
barnehage, kontorbygg, industribygg)

F3 1/1000
(1000-års flom)

Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks.
sykehjem, sykehus, brannstasjon,
politistasjon, sivilforsvarsanlegg,
avfallsdeponier som kan gi
forurensningsfare)
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Tabell 6: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan m edføre fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse
flom

Største
nominelle
årlige
sannsynlighet

Konsekvens Type byggverk

S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.e ks.
garasje, lager)

S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg ma ksimum 25
personer eller der det er middels økonomiske
eller andre samfunnsmessige konsekvenser
(f.eks. boliger, kjedede boliger og blokker med
maksimum 10 boenheter, fritidsboliger, arbeids
og publikumsbygg, brakkerigg,
overnattingssted)

S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder s eg mer
enn 25 personer eller der det er store
økonomiske eller andre samfunnsmessige
konsekvenser (f.eks. boliger i kjede, boligblokk
eller fritidsboliger med mer enn 10 boenheter,
arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/
Overnattingssted hvor det normalt oppholder
seg mer enn 25 personer, skole, barnehage,
sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon)

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke a kseptert faresone for
sikkerhetsklassen blir vurdert som «rød» (uakseptab el) risiko. Risikoen må da
senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller ve d å flytte byggeformålet utenfor
faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell faresone, men fortsatt er
utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gu l» eller «grønn» risiko etter en
faglig vurdering.

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser
som synliggjør risiko for enkelthendelser som et pr odukt av sannsynlighet og
konsekvens. Det presenteres en matrise for hver av konsekvenskategoriene (liv og
helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag t il risikoreduserende tiltak
oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen

Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller kons ekvens for en
uønsket hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsk et hendelse

Risiko-
reduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket
hendelse.

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på
grunn av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og man glende dekning av
behov hos befolkningen.

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastrukt ur. F.eks. fysisk
teknisk infrastruktur, varslingssystemer og elektro nisk infrastruktur.
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Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er
det motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til gru nn for ROS-
vurderingen.
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1. Planområdet og planforslaget

Planområdet ligger mellom Huvnes og Gulli i Kongsvi nger kommune, øst for nedlagte
Galterud stasjon. Kongsvingerbanen ligger her langs sørsiden av Glomma.
Planområdet krysses av to veier; E16 og Kraftverksv egen.

Figur 2 Varslet planområde

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bedre kapasiteten på strekningen
ved å legge til rette for et kryssingsspor for gods tog ved Galterud. Kryssingsporet
skal legge til rette for kryssing av 750 meter lang e godstog. Kryssingssporet vil
etableres nord for hovedsporet.

For å få plass til sporet foreslås det en utfylling i Glomma over en strekning på ca.
300 m. Det fysiske tiltaket med utfylling i vassdra get inngår i arbeidet med teknisk
detaljplan, inkludert utredninger av konsekvenser f or vassdrag, miljø, geoteknikk,
eksisterende VA og overvann og flom mv. Det planlag te tiltaket er illustrert i figur 3.
Det etableres også en anleggsvei på utsiden av jern banesporet.

Figur 3: Planlagt tiltak med utfylling i Glomma for etablering av nytt spor på fylling.
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Det etableres ingen nye konstruksjoner over eller u nder spor. Det planlegges gjerder
langs sporene for å hindre uautorisert ferdsel i sp or.

Under Huvnes bru etableres nytt spor som kommer nær mere landkaret på brua enn
krav i teknisk regelverk. Det er innvilget dispensa sjon for dette (og det er gjennomført
en egen risikovurdering mht. avsporing i tilknytnin g til dispensasjonssøknaden).

3.2. Naturgitte forhold og omgivelser
Terrenget i planområdet er forholdsvis flatt, men m ed elveskråning ned mot Glomma.

Kart over løsmassene i området fra NGU viser hoveds akelig elveavsetninger og noe
tykk marin avsetning i nord. Grunnundersøkelser vis er at løsmassene varierer i
mektighet. På østsiden av undersøkelsesområdet vari erer løsmassemektigheten
mellom ca. 1 ,7 og 6,8 meters dybde før det er påtru ffet berg. Løsmassene over
bergflaten består av faste masser av sand og grus. På vestsiden av
undersøkelsesområdet varierer løsmassemektigheten m ed ca. 7,0 til 1 3,0 meters
dybde. Løsmassene i dette området består av siltig sand og sandig eller leirig silt
over et lag av varierende tykkelse som består av fa ste masser/morene. Det er ikke
påvist kvikkleire i området. Det er ikke gjennomfør t nye grunnundersøkelser i den
nordligste delen av planområdet. Området ved E16-br ua er undersøkt av vegvesenet
tidligere.

Glomma har regulert vannstand i området nord for Ko ngsvinger kraftverk hvor
høyeste regulerte vannstand er 1 41 ,25 moh. Det plan lagte tiltaket ligger over dette
med unntak av deler av fyllingen. Reguleringen inne bærer at vannstanden ikke vil
stige i området for den planlagte fyllingen ut i Gl omma under flom. NVE har
utarbeidet flomsonekart for deler av strekningen.
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Figur 4: Flomsonekart 200-års flom (Kilde: NVE Atla s)

Ny bane og omkringliggende terreng har en slik utfo rming at det hovedsakelig kun
kommer overvann fra arealet som jernbanen dekker. D et er ingen bekker eller
vassdrag som krysser under banen. Eksisterende stik krenner under jernbanen
planlegges oppdimensjonert og forlenget som del av tiltaket.

Eksisterende Gulli bru på E1 6 går over banen og har en beskyttelsesskjerm (bl.a. for
å unngå berøring med spenningsførende deler). Banen utvides her med et spor og
skjermen er forutsatt forlenget ved behov for å dek ke begge spor.

3.3. Sårbarhet i området
Det er ikke avdekket at det er samfunnsfunksjoner e ller infrastruktur med høy
sårbarhet i planområdet. Like syd for planområdet g år jernbanen på bru over
Skyrudåa. Denne er i dårlig stand og det er nedsatt hastighet på strekningen. For høy
hastighet kan resultere i avsporing. Dette er en ek sisterende fare på banen i dag som
ikke endres ved tiltaket (utover at tiltaket bedrer kapasiteten slik at det kan bli noe
mer trafikk).
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4 UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av
mulige uønskede hendelser. Det er også lagt til gru nn en faglig skjønnsmessig
vurdering av hendelser som er relevante for området . I denne analysen er i tillegg
følgende kilder lagt til grunn for identifisering a v uønskede hendelser:

Gjennomgang av materiale fra teknisk hovedplan og detaljplan

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevant e for planområdet er
oppsummert i tabellen under med kortfattet begrunne lse og kilde for vurderingen.
Tabell 7: Uønskede hendelser

Nr Hendelse Begrunnelse Kilde
1 Flom som

skader/hindrer
jernbanen

Tiltaket medfører fylling ut i Glomma
oppstrøms kraftverksdammen.
Vann kan vaske ut/erodere.

Sjekkliste i
vedlegg 1
Fagrapport
hydrologi

Siden jernbanen går under bruer kan det teoretisk t enkes at kjøretøy kan kjøre ut
eller gjenstander falle ned på jernbanelinjen. Brue ne har rekkverk og skjerming som
skal forhindre slike hendelser.
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5 VU RDERI N G AV RI SI KO OG SÅRBARH ET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert s om aktuelle i kapittel 4 er presentert
ved bruk av skjema fra DSBs veileder for ROS-analys er (201 7). Forslag til
risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er
beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.
Tabell 8: Analyseskjema for uønsket hendelse.

NR. 1 UØNSKET HENDELSE: Flom som skader /hindrer jernbanen
Beskrivelse Flomsonen fra Glomma når ikke tiltaket ved 200-årsflom. Oppstrøms kraftverksdammen er

vannstanden regulert. Et evt. brudd i kraftverksdam men kan gi en dambruddbølge som påvirker
området nedstrøms. Dambruddbølgeberegninger er gjen nomført i 2015 og viste at dambrudd bare
ville øke vannstanden nedstrøms dammen med 0,5 m samm enliknet med 200-årsflom. Nedstrøms
fossen ligger jernbanelinjen høyt over Glomma/Skyru dåa. Brua jernbanen går på her er i dårlig
stand (utenfor planområdet).

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det foreligger flomsonekart for Glomma for mestepar ten av strekningen langs tiltaket, men det
mangler vurderinger i området syd for kraftverksdam men. Iht. fagrapport for hydrologi antas
innsnevringen av Glomma (pga. fyllingen) å få ubety delige konsekvenser på vannstand og
vannhastighet/erosjon i elva. Jernbanefylling må di mensjoneres med tilstrekkelig
erosjonsbestandige masser. Kraftverksdammen er en b etongdam fra 1976.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Ut fra prosjekterte løsninger er det lite sann synlig at vann
skal skade infrastrukturen for jernbanen

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Dersom det oppstår skade på
jernbanefylling som øker faren for
avsporing el.

Stabilitet X Vann kan evt. grave ut fyllingen og hindre
bruk av toglinjen

Materielle verdier X Antas begrensede skader på materielle
verdier

Risikoreduserende tiltak Ingen aktuelle tiltak utover det som er ivaretatt v ed prosjektering
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6 OPPSU MM ERI N G AV RI SI KO

Det er ikke identifisert hendelser som medfører ris iko for konsekvenskategoriene liv
og helse, stabilitet og materielle verdier utover r isiko knyttet til ny fylling ut i Glomma.
Stabilitet og forebygging av erosjon forutsettes iv aretatt ved prosjektering av tiltaket.
Det er ikke foreslått risikoreduserende tiltak.

Det vises også til RAM S-vurderingene for tiltaket s om ikke har identifisert forhold som
medfører vesentlig økning i risiko på strekningen.
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VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønske de hendelser (bearbeidet versjon
av sjekkliste i vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS -analyser 201 7).

UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL?
Ja -
vurderes
i kap. 4. Nei (begrunnes her)

Natur-
hendelser

Ekstremvær
Storm og orkan Ikke spesielt utsatt
Lyn- og tordenvær Ikke spesielt utsatt
Flom
Flom i sjø og vassdrag X
Urban flom/overvann Ikke spesielt utsatt. Det er

planlagt for ivaretakelse av
overvann.

Stormflo Ikke aktuelt
Skred
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) Området er flatt og det er

ikke påvist kvikkleire i
grunnen gjennom
grunnundersøkelser som er
utført for prosjektet.

Skog- og lyngbrann
Skogbrann Det er lite skog langs

jernbanelinja. Ikke spesielt
utsatt.

Lyngbrann Ikke aktuelt
Andre
uønskede
hendelser

Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) Tiltaket med sanering av

planoverganger og
etablering av kryssingsspor
vil redusere sannsynligheten
for ulykker.

Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer Ikke kjent at nærliggen de

virksomhet medfører risiko
Akutt forurensning Ikke kjent at nærliggende

virksomhet medfører risiko
Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)

Ikke kjent slik virksomhet
nær planområdet

Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft,
sjø)

Det transporteres gods på
strekningen, men
strekningen er ikke spesielt
utsatt.

Brann i bygninger og anlegg (sykehus,
sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)

Det er ingen slike bygninger
og anlegg tett på tiltaket.

Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet Ingen kjent slik v irksomhet i

umiddelbar nærhet.
Eksplosjon i tankanlegg Ingen kjent slik virksomhe t i

umiddelbar nærhet.
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Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Inge n kjent slik virksomhet i
umiddelbar nærhet.

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd X
Distribusjon av forurenset drikkevann Ikke aktuelt
Bortfall av energiforsyning Ikke spesielt utsatt. Det

foreligger egne
sikkerhetsrutiner for
hendelser som rammer
togtrafikken

Bortfall av telekom/IKT Ikke spesielt utsatt. Det
foreligger egne
sikkerhetsrutiner for
hendelser som rammer
togtrafikken

Svikt i vannforsyning Ikke spesielt utsatt
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering

Ikke spesielt utsatt

Svikt i fremkommelighet for personer og
varer

Ikke spesielt utsatt

Svikt i nød- og redningstjenesten Ikke spesielt ut satt. Det er
flere alternative adkomster
ved evt. stengt undergang.


