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Innmelding av sak til Regionalt planforum 
 

 Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema med relevante vedlegg 
 Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.  
 Skjema sendes til planforum@viken.no med kopi til post@viken.no. 

Les mer og se møtedatoer på www.viken.no/planforum. 
 
Fyll ut alle punktene (feltene utvider seg): 
 

Om kommunen/annen aktør: 
Ønsket dato for møtet 
(se møtedatoer på viken.no).  

Sarpsborg 26.05 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Halden kommune/Bane Nor 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter. 

 bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no 
erik.vitanza@halden.kommune.no 
Niall.O.Muire@banenor.no 
Connie.Anita.Nyhaven@banenor.no 

 
Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

 
Mulighetsstudie av område fra Halden stasjon til 
Jernbanebrygga 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 

 
 Halden kommune har i lang tid arbeidet for en 
bymessig utvikling langs jernbanen gjennom Halden 
sentrum. Bane Nor Eiendom inviterer nå kommunen 
og private aktører til et helhetlig knutepunktprosjekt 
for område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga. Det 
foreslås at det skal gjennomføres en mulighetsstudie 
for området.  

Status - hvor langt har planen kommet i 
prosessen? (varsel om oppstart/ under 
utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ høring/ 
annet) 

Politisk vedtak på mulighetsstudien i KS 14.05.2020. 
Mulighetsstudien er tenkt gjennomført i perioden 
01.06.2020-31.12 2020. Mulighetsstudien skal danne 
grunnlaget for en videre regulering av området. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 

Ja, området er i hovedsak avsatt som område for 
sentrumsutvikling i sentrumsplan for Halden 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale interesser? 
Hvis JA, hvilke? 

Nasjonal politikk forutsetter at ny utbygging i 
hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og 
mer effektiv bruk av arealer innenfor allerede utbygde 
områder. Dette gjelder særlig i byområder og rundt 
kollektivknutepunkt. En høyere arealutnyttelse 
reduserer transportbehovet og dermed utslippene av 
klimagasser. Fortetting og transformasjon gir også 
muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene noe 
som igjen bidrar økt bolyst og levende byer. Bane Nor 
eiendom samarbeider om byutvikling med offentlige 
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aktører og privat næringsliv i flere kommuner i landet. 
Halden kan nå bli et prioritert satsningsområde for 
Bane Nor eiendom  
 

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 

Halden kommune (HK) har fra høsten 2019 hatt en 
tett dialog med Bane Nor eiendom (BNE) om et mulig 
byutviklingsprosjekt/knutepunktprosjekt i området fra 
Halden stasjon til Jernbanebrygga. Området på 
nordsiden av Jernbanegata er på omkring 30 daa der 
BNE eier omkring 28 daa og HK eier omkring 2 daa. 
Både BNE og HK ser det som avgjørende for en 
vellykket byutvikling å gjennomføre et større helhetlig 
plangrep som også omfatter arealer syd for 
Jernbanegata. 

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker 
kommunen/ tiltakshaver å ta opp i 
planforum? 

Byutviklingsprosjektet vil kunne komme i inngrep med 
flere pågående, planlagte og potensielle 
utviklingsprosjekt på sydsiden i Halden. Dette gjelder 
f.eks.:  
Utviklingen av Godshuset med bypark - Kirkens 
bymisjon  
Konserthus og øvingslokale for stiftelsen; Det Norske 
blåseensemble (heretter DNBE) - Kynningsrud som 
hovedsponsor for DNBE  
Mulighet for felles tinghus for Østfold tingrett - 
Justisdepartementet  
Svømmehall – HK  
Attraktive sentrumsboliger og næringslokaler – BNE  
Kollektivknutepunkt – BNE/ Østfold kollektiv trafikk  
Ny infrastruktur (veg, parkering og grøntareal) – HK  
 

Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 

Fylkesmannen, fylkeskommunen, regionale 
vegmyndigheter, Østfold kollektivtrafikk, regionale 
kulturminnemyndigher 

Annet som det er relevant å opplyse om: 
 
 

 

 
Vedlegg  
Sammen med utfylt skjema ønskes oversendt kartutsnitt og det kommunen måtte vurdere som 
hensiktsmessig av annen informasjon, som bilder, illustrasjoner, utredninger m.v.
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Mulighetsstudie av område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga  

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   
 
Sammendrag av saken: 
Halden kommune har i lang tid arbeidet for en bymessig utvikling langs jernbanen gjennom Halden 
sentrum.  Bane Nor Eiendom inviterer nå kommunen og private aktører til et helhetlig knutepunktprosjekt 
for område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga. Det foreslås at det skal gjennomføres en 
mulighetsstudie for området. Kostnadsrammen for mulighetsstudien er anslått til 800’ kr der Halden 
kommune og Bane Nor eiendom deler kostnaden likt. Samarbeidsmodell for eventuell framtidig 
utbygging av området inkludert kommunens økonomiske bidrag vil være en del av mulighetsstudien. 
Kommunedirektøren mener at Halden kommune bør være en katalysator for en ønsket byutvikling i 
området i første omgang gjennom å bidra til en mulighetsstudie.  Kommunedirektøren mener også at 
aktuelle kommunale prosjekter som ny infrastruktur og ny svømmehall bør inngå som en del av 
mulighetsstudien.   

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Halden kommune samarbeider med Bane Nor Eiendom og berørte private aktører om en 
mulighetsstudie av område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga. 

2.  Mulighetsstudien skal forholde seg til følgende pågående, planlagte og potensielle 
utviklingsprosjekt: 

a. Utviklingen av Godshuset med bypark  
b. Konserthus og øvingslokale for stiftelsen; Det Norske blåseensemble (DNBE) 
c. Mulighet for felles tingrett for Østfold 
d. Svømmehall  



e. Attraktive sentrumsboliger og næringslokaler  
f. Kollektivknutepunkt 
g. Ny infrastruktur (veg, parkering og grøntareal)  
h. Offentlige rom og delte uterom (nabolagsfunksjoner) 

3. Mulighetsstudien skal utarbeides innen 31.12.2020 under forutsetning av at det er mulig å 
gjennomføre relevante, åpne medvirkningsprosesser i tidsrommet.  

4. Mulighetsstudien skal behandles politisk og gi premisser for en videre regulering av 
området. 

5. Kostnadsrammen for mulighetsstudien er anslått til 800’ kr der Halden kommune og Bane 
Nor eiendom deler kostnaden likt.    

 
 
Saksutredning: 

Bakgrunn 

Halden kommune (heretter HK) har i lang tid arbeidet for en bymessig utvikling langs jernbanen gjennom 
Halden sentrum.  Arealene har imidlertid vært båndlagt av statlige myndigheter da trasèvalg for framtidig 
dobbeltspor ikke er fastlagt.  Bane Nor Eiendom (heretter BNE) har nå frigitt en del av disse områdene (jf. 
brev datert 11.06.2019) og inviterer kommunen og private aktører til et helhetlig byutviklingsprosjekt som 
vil berøre store deler av sydsiden i Halden sentrum.   
 
Nasjonal politikk forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer 
effektiv bruk av arealer innenfor allerede utbygde områder. Dette gjelder særlig i byområder og rundt 
kollektivknutepunkt. En høyere arealutnyttelse reduserer transportbehovet og dermed utslippene av 
klimagasser. Fortetting og transformasjon gir også muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene noe 
som igjen bidrar økt bolyst og levende byer.  BNE samarbeider om byutvikling med offentlige aktører og 
privat næringsliv i flere kommuner i landet.  Halden kan nå bli et prioritert satsningsområde for BNE.   
Administrasjonen har fra høsten 2019 hatt en tett dialog med BNE om et mulig byutviklingsprosjekt i 
området fra Halden stasjon til Jernbanebrygga.  Området på nordsiden av Jernbanegata er på omkring 30 
daa der BNE eier omkring 28 daa og HK eier omkring 2 daa.  Både BNE og administrasjonen ser det som 
avgjørende for en vellykket byutvikling å gjennomføre et større helhetlig plangrep som også omfatter 
arealer syd for Jernbanegata.  Byutviklingsprosjektet vil dermed kunne komme i inngrep med flere 
pågående, planlagte og potensielle utviklingsprosjekt på sydsiden.  Dette gjelder f.eks.: 
 
 Utviklingen av Godshuset med bypark - Kirkens bymisjon  
 Konserthus og øvingslokale for stiftelsen; Det Norske blåseensemble (heretter DNBE) - 

Kynningsrud som hovedsponsor for DNBE 
 Mulighet for felles tinghus for Østfold tingrett - Justisdepartementet 
 Svømmehall – HK 
 Attraktive sentrumsboliger og næringslokaler – BNE 
 Kollektivknutepunkt – BNE 
 Ny infrastruktur (veg, parkering og grøntareal) – HK 

 
 
 
 
 
BNE og HK har på bakgrunn av ovennevnte hatt en dialog med Kirkens bymisjon v/Halden arkitektkontor 
og Kynningsrud A/S som hovedsponsor for Det norske blåseensemble.  Begge disse aktørene har stilt seg 
svært positive til å integrere sine prosjekter i et helhetlig byutviklingsprosjekt.  Administrasjonen har på 
bakgrunn av ovennevnte foreslått geografiske avgrensning av byutviklingsprosjektet som illustrert på 
kartet nedenfor.  Området er på omkring 50 daa. 
 
 



 
Figur 1 viser foreslått planområde for byutviklingsprosjektet 
 
 
 
 
Godshuset og byparken 
BNE og Kirkens Bymisjon har inngått en leieavtale der Kirkens bymisjon skal rehabilitere og bruksendre 
den gamle Godhuset til utlånssentral av sports- og aktivitetsutstyr (Skattkammeret), samt tilhørende 
administrasjons- og kontorlokaler. Lokalene skal også benyttes til arbeidstrening og ungdomsaktiviteter.  
Områdene mellom Jernbanegata og Godshuset skal utvikles som bypark.  Det er foreløpig avsatt 10 
millioner kroner til prosjektet. 
 
 
Konserthus 
Det Norske Blåseensemblet (DNBE) er Norges eldste profesjonelle orkester i kontinuerlig drift, og består 
av 24 profesjonelle musikere. Kynningsrud har utarbeidet et prosjekt for nytt øvingslokale/konserthus på 
eiendommen Jernbanegata 8.  Tomta ligger vegg i vegg med Brygga Kultursal og Thon hotell.  
Konserthuset har en kostnadskalkyle på 120 mill. kroner.   
 
 
Felles tinghus for Østfold tingrett 
HK oversendte en høringsuttalelse til Justisdepartementet 3.september 2019.  Høringsuttalelsen gikk ut på 
at dersom det ble en sammenslåing av domstolene i Østfold burde en samlet tingrett for distriktet ligge i 
området tilknyttet Halden stasjon. Det er ikke vedtatt å legge en samlet tingrett for Østfold til Halden, men 
administrasjonen ønsker å synliggjøre muligheten for en felles tingrett i utviklingsprosjektet for å vise 
fortrinnene en felles tingrett kan få ved en lokalisering hit. 
 
 
 
 
 
 
 



Svømmehall 
Kommunestyret har i PS 2019/111 bedt Kommunedirektøren finne alternative sentrumsnære tomter til 
bygging av svømmehall (utredning av 50 meters basseng og plassering).  Det vises her til egen politisk 
sak.  BNE foreslår at området rundt Halden stasjon tas med i vurderingene av hvor den nye svømmehallen 
i Halden bør lokaliseres. «Tomten har riktige egenskaper for å bidra til at svømmehallen blir en lett 
tilgjengelig for befolkningen i Halden. Med sentral beliggenhet og romslig og fleksibelt areal utpeker 
denne tomten seg som relevant og attraktiv» jf. brev fra BNE.  
Administrasjonen mener at stasjonsområdet er godt egnet for en svømmehall både i forhold lokalisering i 
sentrum, tilknytningen til stasjonsområdet og at det er et tilstrekkelig stort areal.  Arealet vil også kunne 
være fleksibelt i forhold til størrelse på svømmehallen. Det vil på denne tomten f.eks. være areal nok til å 
tenke en videreutvikling av en svømmehall også om det bygges 50 meters basseng med f.eks. bade- og 
leke aktiviteter eller annen tilknyttet næringsaktivitet.  Det vil også være tilstrekkelig med areal til 
parkering i umiddelbar nærhet og det vil være enkelt å bruke svømmehallen i kombinasjon med 
kollektivtransport.  En slik plassering vil, i kombinasjon med etablering av andre bymessige funksjoner, 
bidra til å utvikle Halden som destinasjon og bruk av svømmehallen vil være attraktivt og kombinere med 
annen aktivitet som overnatting, kulturopplevelser, bevertning og handel. Administrasjonens vurdering er 
at en svømmehall ved Halden stasjon vil ha positiv effekt for hele sentrumsområdet. 
 
Attraktive sentrumsboliger og næringslokaler 
I Halden er det per 1.1.2020 registrert 7 917 eneboliger og 2 249 leiligheter (SSB).  I Gjennomsnittet for 
perioden 2002 til 2018 er det bygd 147 boliger per år. Leilighetsandelen av boligmassen er lav (22 %), og 
tilgangen på leiligheter i Halden har vokst svært lite fra 2006. I eneboligsegmentet har derimot tilgangen 
på boliger økt betydelig. En vekst i tilgangen på eneboliger på om lag 11 prosent er nesten dobbelt så mye 
som i landet for øvrig. I sentrumsplanen er det lagt til rette for 1000 nye boliger i sentrum i perioden fram 
til 2027. HK har et overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle Halden som en kompakt 
og miljøvennlig by med framtidsrettet transport- og logistikksystemer. Ved knutepunkt som i områdene 
tilknyttet Halden stasjon er det i tillegg til kultur- og formålsbygg potensiale for arbeidsplasser, boliger og 
handel. Boligene vil kunne ligge sør-vent, i vannkanten med bryggeanlegg og i umiddelbar nærhet til 
stasjonsområdet og til sentrum. I tillegg er det mulig å etablere konserthus, svømmehall, kollektivterminal 
og bypark i samme område. En etablering av boliger og næring ved stasjonsområdet i Halden vil også 
gjøre det lettere og mer attraktivt for folk å bruke toget. Dette vil knytte Halden tettere på bo- og 
arbeidsmarkedet i regionen, og på den måten tilrettelegge for økt næringsaktivitet – og samtidig redusere 
avhengigheten av privatbiltrafikk for å nå disse markedene.   BNE ønsker å bygge ut dette området med 
boliger og næring i samarbeid med Halden kommune og private aktører. 

 

Nytt kollektivknutepunkt 

BNE har som mål å få flere til å reise med tog.  I tillegg samarbeider BNE med ulike transportaktører for å 
utvikle et mer sømløst reisetilbud med gode overganger til andre kollektivtjenester. I samarbeidet inngår 
også utviklingen av nye miljøvennlige mobilitetstjenester som blant annet omfatter utvikling av dør-til-
dør-løsninger.  Dette er løsninger som passer godt med Halden kommunes smart-by løsninger.  Utvikling 
av kollektivterminal, sykkelparkering og pendlerparkering ved Halden stasjon vil også kunne gi flere 
synergier til den planlagte aktiviteten i Godshuset.  Kollektivterminalen vil også gi synergier for brukere 
av svømmehall, konserthus, kultursal og øvrige sentrumsfunksjoner. 
 
 
Ny infrastruktur (veg, parkering, bru og grøntareal) 
Administrasjonen har sett på muligheter for å flytte dagens bru til Sauøya.  Brua er tenkt flyttet til rett syd 
for dagens havneverksted.  I tillegg ønsker administrasjonen å se på muligheter for å flytte Jernbanegata 
nordover og legge denne inntil dagens jernbanespor. Eksisterende Jernbanegate omgjøres til gatetun.  
Dette vil frigjøre attraktive arealer å gi ny boligbebyggelse direkte sjøkontakt.  Dette gir også bilfrie 
oppholdsarealer i nåværende Jernbanegate.  Tanken er at det etableres felles p-anlegg mot veg og jernbane 
i nord.  P-anlegget bør dimensjoneres slik at det dekker parkeringsbehovet for den planlagte aktiviteten i 
hele knutepunktsområdet samt parkeringsbehovet for mye av aktiviteten på sydsiden av byen.   



 
 
Illustrasjon av byutviklingsprosjektet 
Administrasjonen har i samarbeid med BNE, Kynningsrud og Kirkens bymisjon utarbeidet en illustrasjon 
av hvordan området potensielt kan utvikles med utgangspunkt i utviklingsprosjektene beskrevet over.  
Illustrasjonene må ikke oppfattes som et gjennomarbeidet forslag til hvordan området skal se ut i 
framtiden.  Hensikten med illustrasjonsskissene er å gi et bilde av hvordan området potensielt kan fremstå 
– slik at samarbeidsaktører, beslutningstakere og Haldenseren kan få en visuell forestilling om hvordan de 
ulike byutviklingsprosjektene kan bindes sammen.  Diskusjoner knyttet til planmessige grep, utforming og 
innhold i enkeltbygg, høyder etc. vil bli gjenstand for revideringer og offentlig debatt gjennom den 
foreslåtte mulighetsstudien og gjennom utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner 
senere i prosessen. 
 

 
 
Figur 2 viser hvordan planområdet er foreslått utbygd. Arkitekt Erik Vitanza  
 
 
 
 
 



 
Figur 3 viser krysset mellom Jernbanegata og Tollbugata etter at området er utbygd. Konserthus, tinghus og svømmehall. 
Godhuset med bypark i fremkant av bildet. Arkitekt Erik Vitanza Halden kommune. Konserthus - SG-arkitekter og 
bypark/ombygging av Godshus - Halden arkitekt kontor. Illustrasjon: Brickvisual. 
 
 
Mulighetsstudie 
Administrasjonen mener at en knutepunktutvikling av stasjonsområdet med flere av 
delprosjektene beskrevet i denne saken er en ønsket byutvikling. Den skisserte 
knutepunktutviklingen vil kunne svare opp Halden kommunens mål om et styrket og mer levende 
bysentrum slik de er beskrevet i sentrumsplanen og i kommuneplanens samfunnsdel på flere områder.  
Administrasjonen mener kommunen her har en unik mulighet til å realisere en ønsket byutvikling i 
samarbeid med Bane Nor eiendom og andre aktører. Hensikten med mulighetsstudien er å bygge 
kunnskap for en knutepunktutvikling av området.  Mulighetsstudien skal å gi innspill til pågående og 
framtidige utviklingsprosjekt og danne grunnlag for en områderegulering. Administrasjonen foreslår at 
mulighetsstudien skal legge til grunn utviklingsprosjektene beskrevet over, men selve studien vil også 
være en kreativ prosess der mulighetene som til enhver tid avtegner seg, er i kontinuerlig endring. Studien 
må etter administrasjonens vurdering også belyse sentrale forhold som: 
 
 Næring – gode rammebetingelser for utvikling av kontorarbeidsplasser og annen 

næringsvirksomhet  
 Mobilitet- effektive løsninger for bevegelse inkludert universell utforming og folkehelse.  

Transportløsninger som bidrar til å knytte sentrumsområdet sammen – og bidrar til reduksjon i 
klimautslipp. Bydelen skal bindes til sentrum både fysisk og visuelt.  Utbyggingens påvirkning på 
byens sosiale liv 

 Arealbruk og framtidig boligbehov – grunnforhold, tetthet i utbyggingen, antall boliger, type 
boliger og fordelingen av disse, støttefunksjoner som parkering/lekearealer m.m. og områdets 
«tålegrense» for utnyttelse. 

 Miljø - stedlige ressurser og blå og grønne ressurser, overvannshåndtering, flom, rensing av miljø 
i grunnen, miljøvennlig utbygging  

 Aktivitet- midlertidige programmer, prosesser for å styrke identitet i tidlige faser, og effekt for 
 Framtidig utvikling 
 Økonomi – fordeling av innsats, avkastning, samfunnsøkonomiske målsetninger og incentiver 
 Samarbeidsmodell for framtidig utbygging av området 

 
En byutviklingsprosess må planlegges grundig og være gjenstand for innspill og diskusjon. 
Administrasjonen vil derfor foreslå at Halden kommune i samarbeid med Bane Nor eiendom berørte 
aktører utarbeider en mulighetsstudie for området slik det er avgrenset av figur 1.   



 
Mulighetsstudien skal utarbeides innen 31.12.2020 under forutsetning av at det er mulig å gjennomføre 
relevante, åpne medvirkningsprosesser i tidsrommet.  
Mulighetsstudien skal behandles politisk og gi premisser for en regulering av området. 
Kostnadsrammen for mulighetsstudien er anslått til 800’ kr der Halden kommune og Bane Nor eiendom 
deler kostnaden likt.    
 
 
 

Vurderingskriterier 

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: 
 

x Økonomiske forhold  x Juridiske forhold 
 Personalspørsmål   Organisasjonsspørsmål 
x Betydning for næringsutvikling  x Betydning for miljøet 
x Betydning for eiendomsforhold  x IKT og innovasjon 
x Forhold som gjelder barn og unge  x Forhold som gjelder eldre 
x Forhold som gjelder universell utforming  x Forhold som gjelder folkehelsen 
x Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap x Annet: 

 

Vurdering 
Halden kommune har i lang tid arbeidet for en bymessig utvikling langs jernbanen gjennom Halden 
sentrum. Når Bane Nor Eiendom nå inviterer kommunen og private aktører til et helhetlig 
knutepunktprosjekt er dette etter kommunedirektørens syn en unik mulighet til en videre bærekraftig 
utvikling av Halden.   Kommunedirektøren mener områdets beliggenhet sentralt i Halden, ved stasjonen 
og ved sjøen gir området unike kvaliteter 
 
Verken Bane Nor Eiendom eller kommunen kan gjennomføre en så stor byutviklingsprosess alene, men 
kommunen kan i samarbeid med Bane Nor eiendom og andre aktører være en katalysator for en prosess 
som ser potensiale og bidrar til samarbeid og synergier mellom utviklingsaktører. Kommunen kan også 
være en katalysator for en framdrift av en ønsket byutvikling gjennom selv å aktivt investere i området. 
Kommunedirektøren vil her peke på at Halden kommune har avsatt 270 mill. kr til ny svømmehall i 
økonomiplanperioden.  En svømmehall lagt til stasjonsområdet vil være en viktig premissgiver for valg av 
byplangrep og vil kunne være en katalysator for å få til næringsutvikling, sentrumsboliger og byliv ved 
Halden stasjon.  Kommunen vil gjennom en kommunal investering bidra til at Bane Nor og andre private 
aktører investerer store ressurser i samme område.  De ulike delprosjektene vil gjennom synergier ha 
større mulighet for å lykkes koordinert enn om de fremmes enkeltvis.  
Det vil være viktig å kartlegge mulighetsrommet når en sentral bydel i Halden skal utvikles.  En 
knutepunktutvikling i dette området vil bidra til bærekraftig byutvikling i tråd med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til å gjøre Halden attraktiv 
for næringslivet, som bosted og som kulturdestinasjon.  Forslag til premisser for mulighetsstudien er 
beskrevet over. Samarbeidsmodell for framtidig utbygging av området inkludert kommunens økonomiske 
bidrag vil være en del av mulighetsstudien 
  

Konklusjon 

<Halden kommune samarbeider med Bane Nor Eiendom og berørte private aktører om et mulighetsstudie 
av område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga.  
Mulighetsstudie skal forholde seg til følgende pågående, planlagte og potensielle utviklingsprosjekt: 
 

 Utviklingen av Godshuset med bypark  
 Konserthus og øvingslokale for stiftelsen; Det Norske blåseensemble (DNBE) 
 Mulighet for felles tingrett for Østfold 
 Svømmehall  
 Attraktive sentrumsboliger og næringslokaler  



 Kollektivknutepunkt 
 Ny infrastruktur (veg, parkering og grøntareal)  
 Offentlige rom og delte uterom (nabolagsfunksjoner) 

 
 
Mulighetsstudien skal utarbeides innen 31.12.2020 under forutsetning av at det er mulig å gjennomføre 
relevante, åpne medvirkningsprosesser i tidsrommet.  
Mulighetsstudiet skal behandles politisk og gi premisser for en videre regulering av området. 
Kostnadsrammen for mulighetsstudien er anslått til 800’ kr der Halden kommune og Bane Nor eiendom 
deler kostnaden likt.    

   >  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av: 
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Innmelding av sak til Regionalt planforum 
 

• Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema med relevante vedlegg 
• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.  
• Skjema sendes til planforum@viken.no med kopi til post@viken.no. 

Les mer og se møtedatoer på www.viken.no/planforum. 
 
Fyll ut alle punktene (feltene utvider seg): 
 

Om kommunen/annen aktør: 
Ønsket dato for møtet 
(se møtedatoer på viken.no).  

9.juni 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Lunner kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter. 

ibjh@lunner.kommune.no , 
eivinn.fjellhammer@lunner.kommune.no 

 
Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Områderegulering for Roa 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 

Sentrumsutvikling med torg/møteplass, sykkel og 
gange, åpne langs Vigga, fortetting/oppstramming, 
arealoverskudd 

Status - hvor langt har planen kommet i 
prosessen? (varsel om oppstart/ under 
utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ høring/ 
annet) 

Planforslaget forberedes for offentlig ettersyn 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 

Ja 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale interesser? 
Hvis JA, hvilke? 

Jordvern: Kan netto jordvernregnskap i denne planen, 
gi kommunen anledning til å foreslå tilsvarende 
mengde LNF-areal til byggeformål ved rullering av 
kommuneplanens arealdel ? 

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 

Bruk av NVE’s generelle «aktsomhetskart». 
Kvalitetssikring av vannlinjeberegninger fra konsulent. 

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker 
kommunen/ tiltakshaver å ta opp i 
planforum? 

Arealkrav og plassering for bussholdeplasser langs 
Hadelandsvegen. 
Endring av plannivå fra gjeldende detaljregulering til 
nytt detaljplankrav i ny områderegulering. 
Gang-/sykkelveg/ fortau til Roa stasjon, 
detaljregulering nå for å få mest mulig ny gangveg ut 
av forespeilet 60 millioner kroner til sidevegstiltak 
ifbm ny riksveg 4 Roa-Gran grense, trafikksikkerhet. 
Ved endring av arealformål: Når inntrer 
innløsningsplikt ? 
Arealbytte LNF-areal mellom områderegulering og ny 
kommuneplans arealdel. 

mailto:planforum@viken.no
mailto:post@viken.no
http://www.viken.no/planforum
mailto:ibjh@lunner.kommune.no
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Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 

Vegeier fylkesveg (bussholdeplasser) 
Fylkesmannen (jordvern), naturtype, fortetting m.m 
Statens vegvesen, sidevegstiltak/-midler og 
detaljregulering av gangveg/fortau langs Roalinna til 
Roa stasjon. 
NVE, flom og overvann, aktsomhetskart 

Annet som det er relevant å opplyse om: 
 
 

 

 
Vedlegg  
Forslag til plankart og planbestemmelser 
Vannlinjeberegninger 
Varslingsdokumenter 



TEGNFORKLARING
Bebyggelse og anlegg, § 12-5 2. ledd nr.1

Linjesymboler og punktsymboler

RpGrense
RpFormålsgrense

Ekvidistanse  1 meter

1:2800Kartmålestokk

OMRÅDEREGULERING FOR ROA
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

PLAN

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.

PLANID

DATO SIGN.

SAKSBEH.

ASPLAN VIAK AS

I medhold av § 12-12 , har Lunner kommunestyre i sak xx/xx vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser. Planen er
tegnet inn på dette kartet slik den ble vedtatt av kommunestyret. 

Roa,  xx.xx.xx

Kari-Anne Steffensen Gorset
Tjenesteleder Arealforvaltning

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, §12-5 2.ledd nr.2

Veg

0533-2017-0014

0 25 50 75 100 m

BruInnfartsparkering

Annen veggrunn-grøntareal

Grense for bestemmelser

Grense for hensynssone

HøyspentanleggH 370

V

SVG

Faresone ,§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav a

Bruk og vern av sjø og vassdrag, §12-5 2.ledd nr.6

Hensynssone kulturmiljø

LNFR

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Landbruksformål

Friområde

Vegetasjonsskjerm

Turveg

Grønnstruktur, §12-5 2.ledd nr.3

GF

GV

GT

IP

SKT Kollektivholdeplass

SGS

SF

Gang-/sykkelveg

Fortau

BKS

S

BV

RP

FK Forretning/Kontor

Renovasjon og post

Bensinstasjon/Vegserviceanlegg

Sentrumsformål

Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse

H 140 Frisiktsone

H 570

Sikringssone ,§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav a

Sone med særlige angitte hensyn

Frisiktlinje

Byggegrense

Grense for fareområde
Grense for sikringssone

Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser

§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav c

Bestemmelsesområde

§ 12-5 2. ledd nr.5

Avkjørsel

Brukar

o_
f_

Offentlig eieform

Felles eieform

Boligbebyggelse, frittliggendeBFS

VA Vann- og avløpsanlegg

G Grønnstruktur

T Offentlig eller privat tjenesteyting

IA Idrettsanlegg

Forretninger, plasskrevende handelBF

Bolig/Forretning/KontorBFK

Bolig/kontorBK

Forretning/kontor/tjenesteytingFKT

NæringN

SV

KollektivtraseSTK

STJ Trase for jernbane

V Bruk og vern av vassdrag

H 220 Støysone,  gul

H 320

H 390 Annen fare, forurensning i grunn

Flomfare

Støysone,  rød

Ras- og skredfare

Sone for båndlegging ,§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav d

Båndlegging etter lov om kulturminner

Hensysone naturmiljø

E Energianlegg

LK Lekeplass

P Parkeringsplass

H 210

H 310

H 560
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 PLANBESTEMMELSER 
 (Plan- og bygningsloven § 12-7) 

 
 Områderegulering for Roa 

 
 Plan-id: 0533-2017-0014 
 Dato: 23.08.2018 
 Sist revidert: 
 Vedtatt:  

 

DEFINISJONER 

PBL Plan- og bygningsloven. 

%-BYA Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, og beregnes 
etter NS-3940.   

%-BRA Prosent bruksareal er forholdet mellom bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) og 
tomtearealet. 
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1. HENSIKT 
Planen legger rammer for videre planlegging, utvikling og utbygging av Roa. Hensikten med planen er 
å legge til rette for et attraktivt og levende sentrum og tettsted med boliger, forretninger, kontorer, 
tjenesteyting og møteplasser/grønnstruktur. Ved planlegging og opparbeiding av alle områder 
innenfor planområdet, skal det legges vekt på løsninger som er preget av helhetlig miljøtenkning. 

2. REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 
Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG  (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) 
• BA - Bebyggelse og anlegg 
• BFS - Boligbebyggelse-frittstående småhusbebyggelse 
• BKS - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 
• BBB - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 
• BS - Sentrumsformål 
• BF - Storvarehandel, plass- og transportkrevende 

varehandel 
• BOP - Offentlig eller privat tjenesteyting 
• BIA - Idrettsanlegg 
• BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg 
• BE - Energianlegg 
• BVA - Vann- og avløpsanlegg 
• BLK - Lekeplass 
• BFK - Bolig/forretning/kontor 
• BKB - Forretning/kontor/tjenesteyting 
• BAA - Industri/lager 

 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 
• S - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
• SV - Veg 
• SKV - Kjøreveg 
• SF - Fortau 
• SGT – gatetun 
• SGS - Gang-/sykkelveg 
• SVG - Annen veggrunn - grøntareal 
• STJ - Trasé for jernbane 
• SHS - Hovednett for sykkel 
• STK - Kollektivtrase for buss 
• SPP - Parkeringsplasser 
• SKF - Kombinert formål for samferdsel og/eller teknisk 

infrastrukturtraseer 
• SAA - Jernbanetrasé/turveg 

 

 

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 3) 
• G - grønnstruktur 
• GT - Turveg 
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• GF - Friområde 
• GP - Park 
• GV - Vegetasjonsskjerm 

 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5, 1.ledd nr. 5) 

• L - LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

 

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, 1.ledd nr. 6) 
• V - Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone 

 
 

HENSYNSSONER (§ 12-6, jf. § 11-8) 
SIKRINGS-, STØY- og FARESONE (§ 11-8, 3.ledd, a) 

• H210 – Rød sone iht. T-1442 
• H220 – Gul sone iht. T-1442 
• H310 – Ras- og skredfare 
• H320 – Flomfare 
• H370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
• H390 – Annen fare 

 

 
BESTEMMELSESOMRÅDE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

• Jernbanekulvert 
 

 
      (§ 12-7, 2. ledd) 

 

  
BÅNDLEGGINGSSONER (§11-8, 3. ledd, d) 

• H720 - Båndlegging etter lov om naturvern 
• H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

 

  
SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (§11-8, 3. ledd, c) 

• H570 – Hensyn til kulturmiljø 
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3 FELLESBESTEMMELSER 
 

 Universell utforming (PBL § 12-7 nr. 4) 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som hovedregel 
sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende 
veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik må begrunnes i 
forbindelse med byggesøknad. 

 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks 
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov 
om kulturminner § 8. Varsel skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen, slik 
at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og 
eventuelle vilkår for dette.  

 Overvannshåndtering (PBL § 12-7 nr. 1, 4 og 12) 
Overvann skal håndteres internt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde. I størst mulig grad 
skal overvann tas hånd om ved kilden (fordrøyning) slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik 
naturtilstanden. Det fortsettes at slik håndtering ikke skal medføre økt vannføring i vassdragene, 
herunder fare for erosjon og forurensing, samt ulempe på nedenforliggende eiendom.  

a) Overvannsmengder tilsvarende 20-års regn med klimapåslag (40 %), skal håndteres lokalt 
innenfor planområdet, før det ledes mot åpne vannveier etter følgende prinsipp (3-
trinnsmodellen): 

• Trinn 1: Fang opp, rens og infiltrer 
Avrenning fra mindre regn (< 20 mm) 

• Trinn 2: Forsink og fordrøy 
Avrenning fra store mengder regn (20 mm-40 mm)  

• Trinn 3: Sikre trygge flomveier 
Avrenning fra ekstrem regn (> 40 mm) 

b) Overvannshåndtering skal være en integrert del av utearealene. Prosjekteringen skal utføres av 
foretak med kompetanse på overvann. (utelukker dette grønne tak?) 

c) Påslipp av overvann til det kommunale avløpsnettet er som hovedregel ikke tillatt, men kan 
godkjennes av kommunen ved særskilte tilfeller. 

 Vann- og avløp (PBL § 12-7, nr. 4) 
Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. 

 Radon (PBL § 12-7, nr. 4) 
Alle nye bygninger skal sikres mot radon i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter. Ved søknad om 
bruksendring i eksisterende bygninger skal disse også sikres mot radon.  (sjekke forskriften, stemmer 
ikke med det i dag - Kreve avbøtende tiltak og sikre konsentrasjon).  

 Naturmiljø og biologiske forhold (PBL § 12-7, nr. 3) 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå 
mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold 
(Naturmangfoldloven). 
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 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, nr. 4) 
a) Innenfor planområdet skal ulike trafikantgrupper prioriteres i denne rekkefølgen: 

1. Gående 
2. Syklende 
3. Kollektivtrafikk 
4. Varelevering 
5. Privatbiler 

b) Torg og plasser skal legges til rette for myke trafikanter, med bilen som gjest der det er 
nødvendig. Slike områder skal opparbeides etter prinsippene for sambruk. 

c) Alle nye tiltak, offentlige og felles uterom skal opparbeides slik at de ivaretar kravene til 
universell utforming. Alle innganger skal være lett tilgjengelige og godt synlige. 

 Midlertidig bruk (PBL § 12-7, nr. 11) 
a) Midlertidig bruk av områdene som er i tråd med planens intensjoner om å styrke 

byromskvalitetene og aktivitetstilbudet i sentrum tillates. 
b) Rivningstomter tillates ikke brukt til parkering eller lagring. 
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4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5. Nr. 1) 
 

 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
a) Bebyggelsen skal plasseres og bygges slik at det gir høy utnyttelse og attraktive uterom, 

fellesarealer, offentlige rom og grønnstrukturer. 
b) Der det ikke er fastlagt byggegrenser skal bebyggelsen plasseres med fasade i formålsgrense mot 

gater og byrom. 
c) Større trær og vegetasjon som bidrar til å gi området et helhetlig preg skal forsøkes bevart eller 

erstattes ved nye tiltak innenfor området. 
d) Mønehøyde for alle bygg måles fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. Vise til standard NS-3940.  Terrengnivået kan ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra 
opprinnelig terrengnivå. (0,5 m) er dette riktig? Generell bestemmelse i NS3940). 

e) Fasademateriale skal domineres av tre. 
f) Ved etablering av åtte boliger eller flere skal minimum 50 % av boligene tilfredsstille krav til 

tilgjengelighet. For prosjekter med færre enn åtte boliger skal det synliggjøres hvordan deler av 
bebyggelsen på sikt kan tilfredsstille krav til tilgjengelighet. Planer og tiltak skal baseres på 
prinsippene om universell utforming i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og veiledninger. 

g) Parkering: 
• Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det for nye prosjekter avsettes 

parkeringsplasser for bil i henhold til følgende krav:  

Formål  Grunnlag (per) Antall 
biloppstillingsplasser 
(inntil) 

Bolig, to rom Boenhet 1 
Bolig, tre rom Boenhet 1,5 
Bolig, fire rom eller mer Boenhet 2 
Kontor- og forretningsbygg 50m2 

bruksareal 
1 

Industri/lager 100m2 
bruksareal 

1 

Forsamlingslokaler Sitteplass 0,2 
Hotell og overnattingssted Gjesterom 0,5 
Treningsstudio 50m2 

bruksareal 
1 

Serveringssteder 15m2 
bruksareal 

1 

Barnehager* Ansatt 0,5 
Undervisningsinstitusjoner* Ansatt 0,5 

* Etablering av parkeringsplasser skal ta hensyn til hente- og bringeproblematikk samt hensynta 
parkeringsbehovet for besøkende. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette løses.  

• Parkeringskrav kan oppfylles gjennom privatrettslige avtaler om bruk av parkering på 
nærliggende eiendommer. 

• I boligbygg med felles parkeringsanlegg og andre felles eller offentlig parkeringsplasser skal 
minimum 10 % av parkeringsplassene avsettes for mennesker med nedsatt bevegelsesevne, 
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og ha en bredde på minimum 4,5 meter. Minimum 1 plass må avsettes. (se på 
formuleringen – uansett gjelder kravet om minimum 1 parkeringsplass). 

• I boligbygg med felles parkeringsanlegg og andre felles eller offentlig parkeringsplasser skal 
minimum 20 % av det totale antall parkeringsplasser etableres med strømuttak for el-bil. 
(vurder 50 % eller i samsvar med behov). 

• Sykkelparkering skal etableres på egen tomt i tilknytning til innganger, i parkeringskjellere 
og/eller utomhusarealer. Sykkelparkering skal innpasses etter følgende norm: 
o Boliger: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 
o Forretninger: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 
o Kontorer: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 
o Andre formål: minimum 1,5 pr. 100 m2 BRA, men andre krav kan vurderes i den 

enkelte plan-/byggesak. 
• Ved nye tiltak som innebærer 10 eller flere boenheter skal all parkering i hovedsak løses 

under bakken eller som parkeringshus/fellesgarasje. (unngå flateparkering) (innebærer krav 
om heis, se på generell formulering, bygg som utløser krav om heis, løses i detaljregulering) 

d) Brann og rømning: 
• Dimensjonering og løsning for brannvann skal dokumenteres ved søknad om tiltak, iht. 

forskrift TEK17 § 11-16.  
• Ved detaljreguleringsplaner innenfor planområdet skal dimensjonering og løsning for 

brannvann dokumenteres. 
• Krav til rømning i 11-13 og 11-11. Rundt bygninger med møne eller gesimshøyde høyere enn 

9 meter og med kun ett trappeløp skal det legges til rette for brannvesenets høyderedskap 
med dimensjonerte atkomstveger og oppstillingsplass. Det tillates ikke leiligheter som kun 
har vindu eller balkong mot siden som ikke er tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap. 

e) Dokumentasjonskrav: 

Sammen med søknad om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal 
det sendes inn situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal 
opparbeides, planeres og utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Planen skal vise: 

• Tomtegrenser og byggegrenser. 
• Terrengprofiler som angir bebyggelsens plassering, høyde og møneretning i forhold til 

eksisterende og bearbeidet terreng. 
• Eksisterende og ny vegetasjon. 
• Plassering av tilgrensende bebyggelse på naboeiendom. 
• Adkomst, parkering, garasjer og støttemurer. 
• Utomhusplan som viser opparbeidet lekearealer og uteoppholdsområde.  
• Overvannshåndtering. 
• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 
• Oppstillingsplass for brannbil mm. 
• Varelevering 
• Plass for avfallshåndtering og postkasser, inkludert sporingskurve for renovasjonsbil. 
• Planlagt trafikkregulering og skilting. 

  
Ved søknad om tillatelse til tiltak må det gjennom snitt, digitale 3D-modeller og/eller annet 
hensiktsmessig illustrasjonsmateriale vises og redegjøres for tiltakets: (lag to punkter) 
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• arkitektur og estetikk. 
• fjernvirkning, sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom, bebyggelse og andre 

arealer. 
• sikt-/solforhold og skyggevirkninger i forhold til eksisterende og ny bebyggelse, samt 

byrom/gater. 
• plassering av installasjoner som kan påvirke arkitektur, fasader, tak og utemiljø: heishus, 

ventilasjonsanlegg, strømskap, postkasser, avfallsanlegg, boder, trapper, ramper etc. 

hva må og hva bør – må snitt og 3d, bør hensiktsmessig illustrasjon. 

 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
Det tillates eneboliger og horisontalt- og vertikaldelte tomannsboliger, med ett boligbygg pr. 
eiendom. 

a) Utnyttelse  
Maks %BYA=30. 
Det tillates 1 garasje per regulert tomt innenfor eiendommens tillate %BYA. 

b) Høyder, terreng 
Bolig skal ha maks mønehøyde 9 m. Garasjer har maks mønehøyde 5 meter. Garasjer skal ikke ha 
takopplett eller ark. 
Terrengnivået skal ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. Der 
terrengnivået må endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå, skal bygget ha 
underetasje.  

c) Utforming 
Alle typer tak tillates. Takflater skal ha ikke-reflekterende materialer. Det kan gjøres unntak for 
solcellepaneler. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. 
Hovedmøneretningen skal følge koteretningen. 
 
 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
Det tillates småhus, sammenbygd i kjeder og/eller rekker, med inntil to målbare plan. 

I tilfeller der 3 eller flere tilgrensende eiendommer transformeres/endres fra frittliggende 
eneboligbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse, kreves detaljregulering av det aktuelle 
området. 

a) Utnyttelse  
Min %BYA=30. Maks %BYA=45. 
Det tillates 1 garasje per boenhet innenfor eiendommens tillate %BYA. 
Maks tillatt %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %.  

b) Høyder, terreng 
Terrengnivået skal ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. Der 
terrengnivået må endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå, skal bygget ha 
underetasje. Maks mønehøyde 9 meter. Garasje(r) skal ha maks mønehøyde 5 meter. Garasjer 
skal ikke ha takopplett eller ark. 

c) Estetiske forhold 
Alle typer tak tillates. Takflater skal ha ikke-reflekterende materiale. Det kan gjøres unntak for 
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solcellepaneler. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. 
Hovedmøneretningen skal følge koteretningen. 

d) Krav til uteoppholdsareal og lekeareal 
For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² lekeplass/uteoppholdsareal. Areal brattere 
enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Minimum 50 % av uteoppholdsareal 
skal være på terreng. Flere boenheter kan anlegge felles lekeplass/uteoppholdsareal gitt at 
størrelsen tilsvarer min 25 m² per boenhet. 
 

 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse/blokk (BKB) 
Det tillates småhus, sammenbygd i kjeder og/eller rekker, firemannsbolig eller lavblokk. 

Det stilles krav til detaljregulering for å avklare bruk, utnyttelse, høyder og andre krav ved nye tiltak. 
Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak etter Lunner kommunes 
egen vurdering. 

a) Utnyttelse 
Min. %BYA=40. Maks %BYA=50.  
Maks %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 

bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 
• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler og andre installasjoner skal behandles som 
en del av det samlede arkitektoniske uttrykket. 

c) Krav til uteoppholdsareal og lekeareal 
For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² lekeplass/uteoppholdsareal. Areal brattere 
enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Minimum 50 % av uteoppholdsareal 
skal være på terreng. 

 
 

 Sentrumsformål (BS) 
a) Det tillates følgende formål: detaljhandel, tjenesteyting, kontorer, undervisning, kultur, 

bevertning, boliger, grøntområder og lekeplass.  
b) Det stilles krav til detaljregulering for å avklare bruk, utnyttelse, adkomst, høyder og andre krav 

ved nye tiltak. Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak, som 
fasadeendring, ombygging, tilbygg og påbygg. 

c) Ved detaljregulering av sentrumsformål kan kommunen kreve detaljregulering av naturlig 
tilhørende gatetun. 

d) Utnyttelse 
Min. %BYA=40. Maks. %BYA=75 %. 
• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjen 

under taket i gårdsrommet være 100 %. 
• Maks %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %. 

e) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Ved etablering av handelsvirksomheter eller kjøpesentre og utvidelse av slike er maks tillatt 

bruksareal 3000 m2, jf. regionale planbestemmelser for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland.  
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• Bebyggelsen skal utformes med kvartalsstruktur med lukkede gårdsrom, eller med side vendt 
mot grønnstruktur eller friområder. 

• Gårdsrommene skal ha funksjoner som gjør det egnet som møteplass/uteoppholdsareal for 
beboerne i kvartalet.  

• Bebyggelsen skal oppføres med mellom to og fire etasjer. For sentrumsformål regnes en 
etasjehøyde i første etasje til 5 meter, andre etasje og videre deretter 3 meter, mål fra 
gjennomsnittlig planert terreng. 

• Fasademateriale og vindustformater skal være med å underbygge et helhetlig uttrykk som 
omfatter alle bygningselementer og tilknyttede installasjoner. Bebyggelse med ensformige 
fasader skal unngås. 

• Det skal legges opp til variasjon i høyder i bebyggelsen innenfor et kvartal/felt. Høyeste bygg 
skal plasseres slik at det ikke kaster skygge på felles utearealer eller plasser. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 
ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler og andre installasjoner skal behandles som 
en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

f) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate, plass eller torg skal være tilrettelagt 

med publikumsfunksjoner. Fasadene skal være åpne og invitere inn. 
• Parkeringsanlegg, lager eller andre funksjoner som ikke er publikumsrettet tillates ikke med 

fasader mot offentlige gater og plasser. 
• Balkonger mot offentlige gater, plasser og torg tillates utkraget inntil 60 cm foran fasadelivet, 

og skal ligge minimum 5 meter over planert terreng. 
f) Det skal settes av og opparbeides areal til uteopphold tilsvarende min. 25 m2 per boenhet. 

Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong, terrasse m.v.) og areal avsatt til felles 
uteoppholdsareal i og i tilknytning til det enkelte byggeområdet. Felles uterom og offentlige 
plasser kan inngå i beregning av uterom for boliger, dersom de er lett tilgjengelige fra boenheten 
og har trafikksikker adkomst. 

g) Det skal sikres allment tilgjengelig gangveger gjennom kvartalene. 

Området BS1 skal benyttes til omsorgssenter hvor følgende bestemmelser gjelder: 

a) Estetikk og utforming 
• Maksimal tillatt byggehøyde er til kote +261.  
• Det tillates takoppbygg på inntil 10% av takets flate. Takoppbygg skal vare tilbaketrukket fra 

fasaden, og ikke overstige kote +262,5.  
• Bebyggelsen skal oppføres med tre som hovedmateriale i fasade.  
• Bebyggelsen skal ha flatt tak.  
• I forbindelse med hovedinngang og alle felles oppholdsrom skal det være gjennomlys og 

direkte tilgang til uteoppholdsarealer.  
• Alle boenheter skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal.  
• Evt. nytt energianlegg skal gis tilsvarende materialitet og utforming som øvrig bebyggelse 

innenfor formålet.  
• Del av bebyggelse lavere enn kote 250,8 skal ha materialer som tåler å stå under vann. 

Elektriske punkter og evt. pumpehus må stå høyere enn flomsikkert nivå.  
b) Uteoppholdsareal  

• I uteoppholdsareal og park skal sitteplasser være laget av tremateriale.  
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• Det skal etableres et atrium på min 400 m2, opparbeidet som en felles hage. Området skal 
minimum inneholde et overdekket uteoppholdsareal, gangforbindelser mellom de ulike 
utgangene, sittebenker og vegetasjon i ulik høyde.  

• Det skal etableres en gangvei langs bygget som knytter seg til gangsti innenfor park (o_P1-2).  
• I forbindelse med byggets hovedinngang, skal det etableres et felles uteområde på min. 50 

m2. Området skal belegges med et permeabelt dekke og området skal møbleres med 
sitteplasser. Det skal benyttes planter eller plantekasser som avgrensning mot 
parkeringsarealet. Hovedinngangen skal være overdekket.  

• Trygge gangforbindelser fra byggets hovedinngang til fortau (SHS3) skal markeres i dekket.   
c) Parkering  

• Det etableres 26 parkeringsplasser, hvorav 3 skal være HC- parkering. Min. 3 av plassene skal 
ha ladepunkt for elbil.  

• Det skal etableres min. 14 sykkelparkeringsplasser. Min. 50% av sykkelparkering skal være 
overdekket.  

d) Rekkefølgebestemmelser  
• Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor området BS1 skal 26 parkeringsplasser på 

bakkeplan og i parkeringshus, hvorav 3 HC-plasser og hvorav 3 plasser med ladepunkt for 
elbil, 14 sykkelparkeringsplasser, adkomster, uteoppholdsarealer og park med bro over Vigga 
være opparbeidet blant annet i henhold til godkjent utomhusplan. 

• Anbefalte avbøtende støytiltak i reguleringsplan for Kildal omsorgssenter (PlanID 0533-2017-
001) ROS-analyse gjennomføres jf. støyretningslinjen T-1442/2016. 

 

 Storvarehandel, plass og transportkrevende varehandel (BF) 
Det tillates virksomheter som driver handel av store varer og plass- og transportkrevende 
varehandel, jf. definisjon i Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (2016) 

a) Utnyttelse 
Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=85 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 35 % av totalt 
areal. 
Maks %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Fasadene mot Hadelandsvegen og Rv. 4/E16 skal utformes med tydelige inngangssoner, skilt 

som tilpasses det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 
bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 
ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, areal for renovasjon og andre installasjoner 
skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Bebyggelsen kan oppføres med inntil to etasjer. (høyde – gesims)  
c) Trafikksikkerhet 

• Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, 
varelevering og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 
a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=60 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av totalt 
areal. Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 
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• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som tilpasses 
det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle bygningselementer og 
tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 
ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler og andre installasjoner skal behandles som 
en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
Uteområdene skal opparbeides med plass for opphold og aktivitet som er tilpasset brukernes 
behov.  

d) Trafikksikkerhet 
Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, varelevering 
og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

 

 Idrettsanlegg (BIA) 
Det tillates idrettsbaner, idrettshall, treningsfelt, gangveger, nærmiljøanlegg, klubbhus og andre 
nødvendige anlegg som støtter opp om formålet. 

a) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som tilpasses 

det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle bygningselementer og 
tilknyttede installasjoner. 

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Uteområdene skal opparbeides med plass for opphold og som er tilpasset brukernes behov. 
• Alle nye tiltak skal opparbeides slik at de ivaretar kravene til universell utforming. Alle 

innganger skal være lett tilgjengelige og godt synlige. 
• Uteområdene skal legges til rette for aktiviteter gjennom alle årstider. 

a) Trafikksikkerhet 
Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, varelevering 
og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

 

 Lekeplass (BLK) 
Det tillates installasjoner og opparbeiding i tråd med formålet. 

Lekeplasser skal som minimum møbleres med sandkasse, huske- og klatrestativ og sittebenk.  

 

 Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB) 
Områdene skal brukes til post og renovasjon. 

 

 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
Området skal brukes til kommunalteknisk anlegg. 

 

 Bolig/forretning/kontor (BFK) 
a) Utnyttelse 
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Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %, min.  
• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under taket i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 
totalt areal. 

d) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 
• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 
bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 
ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, renovasjonsanlegg og andre installasjoner 
skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. Ny bebyggelse skal harmonere med øvrig 
bebyggelse, og ha et enhetlig uttrykk. 

e) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Bygninger skal plasseres med hovedfasade parallellt med nye veger innenfor formålet, samt 

gangveger og adkomstveger.  
• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 
• Parkeringsanlegg, lager eller andre funksjoner som ikke er publikumsrettet tillates ikke med 

fasader mot offentlige gater, plasser og torg. 
• Balkonger mot offentlige gater, plasser og torg tillates utkraget inntil 60 cm foran fasadelivet, 

og skal ligge minimum 4,5 meter over planert terreng. 
• Det skal settes av og opparbeides areal til uteopphold tilsvarende min. 25 m2 per boenhet. 

Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong, terrasse m.v.) og areal avsatt til 
felles uteoppholdsareal i og i tilknytning til det enkelte byggeområdet. Dersom kravet ikke 
kan tilfredsstilles kan del av nærliggende offentlig uteoppholdsareal, gatetun og park 
medregnes. 

• Ved bolig- og kontorutbygging skal minimum 50 prosent av sykkelplassene være 
overbygd/under tak.  

• Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 
under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 

 Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) 
Det stilles krav til detaljregulering for å avklare bruk, utnyttelse, høyder og andre krav ved nye tiltak. 
Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak, som fasadeendring, 
ombygging, tilbygg og påbygg. 

a) Utnyttelse 
Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %.  
• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under gulvet i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 
totalt areal.  

b) Utforming (§ 12-7, nr. 1) 
• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 
• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 
bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 
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c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 
• Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 

under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 

 Forretning/kontor (BKB) 
a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %.  
• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under gulvet i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 
totalt areal.  

b) Utforming (§ 12-7, nr. 1) 
• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 
• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 
bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 
ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, renovasjonsanlegg og andre installasjoner 
skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. Ny bebyggelse skal harmonere med øvrig 
bebyggelse, og ha et enhetlig uttrykk. 

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 
Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 
under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 

 Industri/lager (BAA) 
I område BAA4 stilles det krav til detaljregulering for å avklare bruk, utnyttelse, høyder og andre krav. 
(10 meter høyde, inkludert konstruksjoner og ?, mesanin, kan ikke legge begrensning målt i etasjer) 
(ikke bra å begrense høyden… Skal vi ha denne type industri på Roa…. Ikke bergverk, steinknusing, 
annen håndtering av steinmasser. «lett industri» Tiltakets høyde.. inkludert pipe/silo) Ikke 
logistikkbedrifter… 

Kontorvirksomhet er kun tillatt som ledd i driften av industri eller lager. 

Brann- og eksplosjonsfarlig industri tillates ikke etablert. All virksomhet skal til enhver tid oppfylle 
kravene i gjeldende forurensningsforskrift. 

a) Utnyttelse 
• Min %BYA=50% Max %BYA= 75%.  
• Maksimal gesimshøyde for ordinær bebyggelse er 14 meter i forhold til planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Eksempler på ordinær bebyggelse er 
lagerbygg/kontorbygg. 

• Maksimal høyde for industrianlegg/-konstruksjoner er 20 meter i forhold til planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Eksempler på industrianlegg/-konstruksjoner er siloer, 
piper o.l.  
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• Hovedtakformen skal være flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen 
takfom.  

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy 

kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bebyggelsens 
landskapsvirkning skal tillegges stor vekt. 

• Farge og materialvalg skal harmonere med omgivelsene og landskapet. Utvendige farger 
skal godkjennes som en del av byggetillatelsen. 

• Ved flere bygninger/anlegg i samme delfelt skal disse estetisk tilpasses hverandre og ha en 
felles arkitektonisk utforming. Det skal anlegges internt system med veger som ivaretar 
kommunikasjonen mellom næringsbyggene og omgivelsene. 

• Det skal integreres grøntområder og skjerming mellom bebyggelsen. Dette skal fremgå av 
utomhusplanen. 

• Plasthaller/brakker kan bare tillates for korte avgrensede tidsrom i maksimalt 2 år (jf. pbl. § 
20-2). Utendørslagring skal bare tillates når det er helt nødvendig for virksomhetens 
funksjon og når plasseringen av lagringen er skjermet mot innsyn fra veger og naboer. 

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
• Parkeringsbehovet for den enkelte type virksomhet skal avklares i byggesaken. Som et 

minimum skal det avsettes 1 biloppstillingsplass per 100m2 bruksareal. I tillegg skal det 
avsettes tilstrekkelig areal for varelevering med vare-/lastebil. 

• Containere og annet anlegg for avfallshåndtering skal bygges inn som en del av bygningene. 
d) Trafikksikkerhet:  

• Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring og 
varelevering og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
a) Det tillates etablering av bensinstasjon og veiserviceanlegg.  
b) Utnyttelse  

Maks %BYA = 50%. Maksimal gesimshøyde er 6 meter over planert terreng. Maksimal 
mønehøyde er 9 meter over planert terreng. 

d) Utforming (§12-7 nr. 1) 
• Tak skal tekkes med ikke-reflekterende, matt materiale.  
• For område BV1 skal bygg skal søkes plassert slik at arealene med formål BFK skjermes mest 

mulig i forhold til trafikk på området. Drivstoffpumper og ladestasjoner skal plasseres på 
den siden av hovedbygg som vender mot ny rv. 4.  
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5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR               
(PBL § 12-5. Nr. 2) 

 

 Fellesbestemmelser 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan, og i samsvar med 
gjeldende retningslinjer for Lunner kommune. 

a) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 
•  Der det er mulig skal overvannsløsninger brukes for å bidra til grønne kvaliteter og 

opplevelsesverdi. Dette kan være som fordrøyningsanlegg med vegetasjon, rennende vann, 
vannspeil mm.  

• Alle nye samferdselsanlegg skal bidra til god framkommelighet for gående, syklende, 
kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy.  

b) Ved søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, må det gjennom 
hensiktsmessig illustrasjonsmateriale vises og redegjøres for tiltakets:  
• Bredde, høyde 
• sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom, bebyggelse og andre arealer. 
• Plassering av installasjoner som kan påvirke arkitektur og utemiljø: møblering, trapper, 

ramper etc. 
c) Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn 

situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal opparbeides, planeres og 
utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Situasjonsplanen skal vise: 

• Tomtegrenser og byggegrenser. 
• Terrengprofiler som angir tiltakets plassering og høyde i forhold til eksisterende og 

bearbeidet terreng. 
• Eksisterende og ny vegetasjon/beplantning. 
• Plassering av tilgrensende bebyggelse på naboeiendom. 
• Adkomst og støttemurer. 
• Overvannshåndtering. 
• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 
• Planlagt trafikkregulering og skilting. 

d) Statens vegvesen skal godkjenne byggeplaner for alle tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet 
før tiltakene kan settes i gang. 

e) Ved søknad om tiltak langs kommunale veger skal tiltak godkjennes av Lunner kommune. 

 

 Veg (SV) 
a) Det skal planlegges for gode løsninger for alle trafikanter, med fokus på trafikksikkerhet, 

universell utforming og framkommelighet.  
b) I kryssing av og overgang til sykkelveger og gang- og sykkelveger skal det legges vekt på 

systemskifter som gir prioriterte løsninger for gående og syklende. 
c) Innenfor SV13 er det mulighet for å integrere kjørevegen i torg og møteplasser. Innenfor dette 

området skal også bebyggelsen kunne settes i formålsgrensa mellom sentrumsformål og 
vegformål.  
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 Kjøreveg (SKV) 
d) Områder merket SKV skal benyttes til kjøreveg.  
e) Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomst påhviler eiendommene innen planområdet, 

jamfør tabellen nedenfor. 

 

Område Eierform Eiendom 
SKV1 Felles  
SKV2 Felles  
SKV3 Felles  
SKV4 Felles  
SKV5 Felles  
SKV6 Felles  
SKV7 Felles  
SKV8 Felles  
SKV9 Felles  
SKV10 Felles 58/76, 58/66 
SKV11 Felles 95/44, 95/47, 95/13, 95/73 
SKV12 Felles  
SKV13 Felles  
SKV14 Felles  
SKV15 Felles  
SKV16 Felles  
SKV17 Felles  
SKV18 Felles  
SKV19 Felles  
SKV20 Felles 58/25, 96/12 
SKV21 Felles  
SKV22 Felles  
SKV23 Felles 58/29, 58/28, 58/27 
SKV24 Felles  
SKV25 Felles  
SKV26 Felles  
SKV27 Felles  
SKV28 Felles  
SKV29 Felles  
SKV30 Felles  

 

 Fortau (SF) 
Områder merket SF skal benyttes til fortau.  

For området SFX (Roalinna) kreves det detaljregulering.  

 Gatetun (SGT) 
Gatetun skal detaljreguleres sammen med detaljregulering av naturlig tilhørende sentrumsområder. 
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a) Gatetun skal utformes etter prinsippene for sambruksgate, i hovedsak som ett sammenhengende 
gulv i hele byrommets utstrekning. Ulike soner kan markeres i dekket, og området kan benyttes 
som kjøreveg i kombinasjon med oppholdssoner som møbleres. 

b) Parkeringsplasser for bil skal være tydelig avgrenset. 
c) Det kan tillates et lite antall oppstillingsplasser for av- og påstigning. 
d) Det skal settes av plass til sykkelparkeringsplasser i tilknytning til innganger og andre 

publikumsfunksjoner. 
e) Det tillates lekearealer, uteservering, salgsarealer, varelevering og andre funksjoner som bidrar 

til liv i gatetunet. 

 Gang-/ sykkelveg (SGS) 
a) Gang- og sykkelveg skal være tydelig skilt fra annen trafikk, med trafikksikre løsninger i møte med 

veg, avkjørsler og andre steder der motorkjøretøy kan komme fram. 
b) Gang og sykkelveg skal bygges etter prinsipper for universell utforming, og med jevn overflate og 

uten hindringer for syklende, rullestoler, barnevogner eller andre som ferdes med hjul.  

 Trasé for jernbane (STJ)  
a) Tiltak som ligger innenfor jernbaneformål må prosjekteres i henhold til sporeiers til enhver tid 

gjeldende tekniske regelverk. Byggeplan/prosjekteringsarbeid må godkjennes av sporeier. 
b) Det skal legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser fram til stasjonen og plattformene. 

 Hovednett for sykkel (SHS) 
a) Formålet skal opparbeides som et sammenhengende nettverk for syklende. Det skal fortrinnsvis 

etableres separat løsning for syklende i hovednettet, men også gang- og sykkelveg, sykkelfelt og 
gatetun kan inngå i hovednett for sykkel.  

b) Anlegget skal bygges med jevn overflate, uten hindringer for syklende og med prioritert kryssing 
av avkjørsler og kryss der det er mulig. 

c) Det tillates kjøring til eiendommene. 
 

 Kollektivtrase for buss (STK) 
Skal benyttes av skolebuss. 

 Kollektivholdeplass 
Områder merket KHP skal benyttes til kollektivholdeplass for offentlig kollektivtrafikk. Det tillates 
oppført leskur og mindre installasjoner for informasjon til de reisende. 

 Parkeringsplasser (SPP) 
a) Parkeringsplasser vist i planen skal være allment tilgjengelige. 
b) SPP8 og SPP9 skal være offentlig eid og brukes som innfarts- og pendlerparkering. 
c) SPP10 skal benyttes som offentlig parkeringsplass og som parkeringsplass for Kildalbygget, gbr. 

59/69. 
d) Parkeringsplasser skal opparbeides med fast dekke og merkes. 
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 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Formålet omfatter skjæringer, fyllinger, grøfter, støttemur, belysning, gjerder og andre nødvendige 
tiltak i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av veganlegget. Private installasjoner som 
trapper, hekk, gjerder, postkassestativ og lignende skal ikke oppføres i SVG. 
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6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5. Nr. 3) 
 

 Fellesbestemmelser for grønnstruktur 
a) Det skal legges til rette for ulike former for rekreasjon, både ro og aktivitet. 
b) Grønnstrukturen skal kunne inngå som en del av et bilfritt transportnett gjennom tettstedet, 

med tilrettelagte stier mellom målpunkter i sentrum. 
c) Det skal legges til rette for variasjon i vegetasjon og naturmiljøer, som gir opplevelsesverdi for 

brukerne og bidrar til et stort naturmangfold. 
d) Det skal planlegges for holdbare anlegg som krever minst mulig skjøtsel (som klipping og 

vanning). 
e) Langs vassdrag skal det sikres og opprettholdes kantsoner. I kantsonen skal det opprettholdes et 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.  
f) Det kan etableres åpninger i vegetasjonen for å sikre tilgang til vassdrag.  
g) All tynning, hogst og etablering av åpninger innenfor sonene skal godkjennes av kommunen. 
h) Det tillates ikke tiltak som snevrer inn Vigga.  
i) Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn 

situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal opparbeides, 
planeres og utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Situasjonsplanen skal vise: 

• Eksisterende og ny vegetasjon. 
• Tomtegrenser og byggegrenser. 
• Terrengprofiler som angir tiltakets plassering i forhold til eksisterende og bearbeidet 

terreng. 
• Overvannshåndtering. 
• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 

 

 Grønnstruktur (G) 
Det tillates stier, tilrettelagte turveger, rasteplasser med benker og andre installasjoner som ikke er i 
konflikt med formålet.  

 Turveg (GT) 
Skal tilrettelegges for gående som sti eller grusveg. Turveg i områder som er vist i plankartet som 
utsatt for flom skal utformes slik at disse ikke bidrar til å forsterke evt. flomfare.  

 Friområde (GF) 
Skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon i ulike sjikt, fra bunnvegetasjon til større trær. Det 
tillates stier, tilrettelagte turveger, rasteplasser med benker og andre installasjoner som ikke er i 
konflikt med formålet. 

 Vegetasjonsskjerm (GV) 
Områder merket GV skal fungere som vegetasjonsskjerm og ha naturpreg med stedegen vegetasjon i 
ulike sjikt, fra bunnvegetasjon til større trær.  
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7 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL § 12-5. Nr. 5) 
 

 LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Områdene skal benyttes til jordbruk og skogbruk og Jordloven § 9 og § 12 skal gjelde. 

 

8 BRUK OG VERN AV VASSDRAG (PBL § 12-5, nr. 6) 
 

 Bruk og vern av vassdrag (V) 
Områder merket V er elver og bekker hvor det skal legges til rette for fri vannføring og avsettes 
vegetasjonsbelte med stedegen vegetasjon. Bredden på dette skal være størst mulig og mest mulig 
sammenhengende, men må tilpasses omkringliggende situasjon. Det tillates skjøtsel av områdene, 
forutsatt at hensynet til vannmiljø og flomforhold ivaretas. 
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9 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 

 Støysoner 
a) Det tillates ikke etablering av nye boliger eller annen bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål i rød støysone.  
b) Ved gjennomføring av støyømfintlige formål innenfor gul støysone skal det legges fram 

dokumentasjon på hvordan sikring mot støy er ivaretatt, ihht. Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging (t-1442). Støyfaglige vurderinger skal foreligge samtidig med 
planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.  

c) Ved gjennomføring av støyømfintlige formål innenfor gul støysone skal følgende krav 
oppfylles: 
• Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side. 
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu 

mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
• Soverom skal ligge mot stille side. 
• Støykrav for uteoppholdsarealer skal oppfylt iht. T-1442. 

 
 

 Ras- og skredfare 
Ved søknad om tiltak innenfor hensynssone må det dokumenteres at det ikke er ras- og skredfare.  

 

 Flomfare 
Hensynssonen omfatter flomsone for 200-års flom + 20 % klimapåslag.  

b) Det er innenfor sonen ikke tillatt å oppføre nye bygninger eller konstruksjoner uten at 
tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert. Det er krav om faglige vurderinger for godkjenning av 
tiltak gjennom detaljregulering eller byggesak for tiltak som ligger innenfor flomsonen. Tiltak 
må være sikret i samsvar med gjeldene sikringsklasse, jf. Gjeldende byggeteknisk forskrift. 

c) Etter at sikring er gjennomført tillates ikke kjeller på nye bygg, med unntak av 
parkeringskjellere som bygges slik at de ikke skades ved 200-års flom. Parkeringskjellere skal 
kun brukes til parkering av biler og sykler. Alt teknisk utstyr i parkeringskjellere må installeres 
slik at det ikke blir utsatt for vannpåvirkning. 

d) Ved gjennomføring av flomsikringstiltak i kantsone langs vassdrag skal det utarbeides en 
detaljplan som beskriver gjennomføring og avbøtende tiltak. 

e) Nye vassdragskryssinger og endringer på eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en 
vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å:  
• Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 200-års flom med 20% klimapåslag. 
• Unngå pilarer i vassdragsstrengen og unngå oppstuvende effekter. 
• Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i vassdraget kan ta 

skade. 
 

 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H_370) 
Faren gjelder spenningsfelt og brannfare rundt høyspentkabler og trafo. Alle tiltak i faresonen for 
høyspentlinje skal godkjennes av linjeeier. Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at 
magnetfeltet ikke overstiger 0,4 mikrotesla. 
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 Annen fare 
Mulig forurensning i grunn. 

Ved søknad om tiltak skal det gjennomføres undersøkelser for forurensning i grunn. Undersøkelser 
og tiltaksplan må tilpasses hvert område.  

 

 Hensyn til kulturmiljø 
a) Ved nye tiltak innenfor hensynssonen skal bygningenes eksteriør, form, materialer, 

vindusplassering, detaljer, farger og lignende i størst mulig grad opprettholdes. Det kan etter 
søknad tillates endringer for tilpasning til ny bruk. 

b) Nybygg skal plasseres og utformes med hensyn til størrelse, form og materialer, detaljer og 
farger som harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området. 

c) Tekniske anlegg som antenner, kabler, koblingsbokser, belysning, skilt, støyskjerming og 
lignende skal tilpasses kulturmiljøet med hensyn til utforming og plassering. 

 

 Båndlegging etter lov om kulturminner 
Ingen tiltak tillatt innenfor området. Hensynssonen rundt gravhaugen skal fungere som en 
sikringssone. Fylkeskommunen er myndighet innenfor hensynssonen. 

 

 Båndlegging etter lov om naturvern 
• Hensynssona skal ivareta det gjenværende lauvskogsbeltet langs denne delen av Vigga, jf. 

vannressursloven §11 (kantvegetasjon). Vegetasjonen i denne sona er rik sump- og 
flommarksskog med mange og delvis sjeldne/rødlistede arter av planter, sopp, insekter og 
fugl. 

• Ytterligere hogst og andre inngrep i lauvskogssona må unngås så langt det er mulig. Unntak 
er evt. oppslag av gran. 

• Gangveien i området bør anlegges slik at flompåvirkningen kan opprettholdes i hensynssona, 
f.eks. ved at gangvegen anlegges på en enkel trebru på hele eller deler av denne strekningen. 
 

 Frisiktsoner 
I frisiktsoner skal det være frisikt 0,5m over nivå på tilstøtende vegbaner. Bygg, anlegg eller 
vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt.  
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10 Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 
 

#1 Jernbanekulvert 

• Det tillates etablert gangkulvert under jernbanelinje. 
• Planer må godkjennes av BaneNor. 

# 2 Varelevering 

• Bestemmelsesområde varelevering og kantstopp 
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11 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7. Nr. 10) 
 

Forståelse av begrep i rekkefølgekravene:  

etablert: anses som oppfylt når opparbeidelse er i tråd med bestemmelser og godkjent av 
forvaltningsmyndighet, samt at regulert eierforhold er gjennomført. 

det skal sikres: anses som oppfylt når det ved dokumentasjon er gitt økonomisk sikkerhet for 
oppfyllelse av hele rekkefølgekravet (for eksempel pantesikkerhet, bankgaranti eller tilstrekkelig 
sikkerhet i utbyggingsavtale). 

 

 Rekkefølgekrav for teknisk og sosial infrastruktur  
Utbygging i områder avsatt til bebyggelse og anleggsformål (eksisterende og nye) kan ikke finne sted 
før følgende tekniske anlegg er etablert:  

- Trafikksikker atkomstveg, herunder trafikksikker planovergang, og trafikksikker 
avkjørsel/kryss.  

- Avkjørselstillatelse.  
- Vann og avløp.  
- Elektrisitetsforsyning og renovasjon.  
- Leke- og aktivitetsområder, iht. planbestemmelser i § 1.11 Leke-, ute-, og oppholdsarealer 

 Grønnstruktur, parker og friområder 
a) Før det gis ferdigattest for tiltak som grenser mot Vigga skal gangveg være etablert i tråd med 

plan godkjent av kommunen. 
b) Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen områdene BSK, BBB og BS skal leke- og 

uteoppholdsarealer være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan. 

 Skjøtsel av grønnstruktur og elvekanter 
Før det kan igangsettes skjøtsel av naturområder og vegetasjon langs bekker og elver skal plan 
godkjennes av kommunen. Denne skal ivareta hensynet til flom og artsmangfold jf. kapittelet om 
naturmiljø i planbeskrivelsen. 

 Offentlige trafikkområder, løsning for gående og syklende 
a) Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor området BS1 skal fortau langs Roalinna forbi 

BS1 til holdeplass for buss i Hadelandsvegen være ferdig opparbeidet.  
b) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor områder regulert til sentrumsformål sør for 

Hadelandsvegen skal det utarbeides en gatebruksplan for SGT1 og SV13 og disse skal være sikret 
etablert. Kommunen kan tillate at opparbeidelsen deles i flere utbyggingstrinn.  

c) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor områder regulert til sentrumsformål nord for 
Hadelandsvegen (BS14 og BS15) skal det utarbeides en gatebruksplan for SGT2, SGT4 og SV13 og 
disse skal være sikret etablert. Kommunen kan tillate at opparbeidelsen deles i flere 
utbyggingstrinn.  

d) Før det gis tillatelse til nye tiltak langs Garverivegen (BFK1, BFK2, BFK3 og BFK4) skal det 
utarbeides en gatebruksplan for Garverivegen (SHS1), og denne skal være etablert.  

e) Før det gis tillatelse til tiltak innen BS14 og BS15 skal SPPX (frøystad) opparbeides.  
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 Infrastruktur inkl. overvannshåndtering 
a) Før det gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge godkjent plan for tilkobling til 

vann- og avløpsnett. 
b) Før det gis brukstillatelse skal vann– og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente 

tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet til nettet. 
c) Før det gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge godkjent plan for tilkobling til 

energinettet via jordkabel. 
d) Før det gis brukstillatelse skal energinett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske 

planer, og angjeldende bygg være koblet til energinettet via jordkabel. 

 Forurensning 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor BFK (Garveriet), BS4, BS5, BS6, BS7, BF1, BF2 (avgrenset til 
gnr./bnr. 60/18 og 60/57) og BF3 skal det gjøres grunnundersøkelser for å avdekke evt. forurensning. 
Dokumentasjon sammen med eventuell tiltaksplan skal ligge til grunn for godkjenning av 
byggesøknad. 

 Sikring mot flom 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor områder berørt av hensynssone for flom skal det dokumenteres 
hvordan tiltaket ivaretar flomfaren og foreligge en tiltaksplan for sikring mot flom. 

 Høyspent 
Før det gis tillatelse til tiltak som er berørt av hensynssone for høyspenningsanlegg skal det lages en 
plan for omlegging og sikring som er godkjent av netteier og kommunen. 

 Gjerdeplikt 
Det er gjerdeplikt for tomtene i område BSF6 mot 96/1.  

Før det gis brukstillatelse til nye bygninger som har tomtegrense mot BaneNors eiendom 96/49 i 
området BFS5, må det foreligge tinglyst erklæring som forplikter tiltakshaverne til å oppføre og 
vedlikeholde gjerder eller andre sikkerhetstiltak som hindrer uvedkommende adgang inn på 
jernbanen. 

 Utbyggingsavtaler (PBL § 17-2) 
a) I bygge- og næringsområder vist i reguleringsplanen må det påregnes at utbyggingsavtale vil 

være en forutsetning for utbygging, jf. kommunestyrevedtak 45/06 av 29.6.2006 og pbl § 17-2. 
b) For boligområder gjelder dette for samlet utbygging av mer enn 4 boenheter. 

Utbyggingsavtalene skal sikre anlegg av infrastruktur slik som veg, gatelys, tilrettelegging for bruk 
av bioenergi, gang- og sykkelveger, grøntstruktur, skiløyper og lignende. Utbyggingsavtalen kan 
også inneholde bestemmelser om andel boliger tilpasset personer med spesielle behov og 
lignende, og/eller kommunens rett til å kjøpe slike boliger. 

c) For næringsområder skal utbyggingsavtalene sikre teknisk infrastruktur slik som veg, vann, avløp, 
fjernvarmenett/nærvarmenett, fortauer, gang- og sykkelveger, belysning, bruer, 
flomsikringstiltak, grønnstruktur og andre tiltak for å sikre gjennomføring av planen i tråd med 
reguleringsplanens intensjoner. Det kan også avtales andre forhold som miljøtiltak, 
kriminalitetsforebyggende tiltak og utbyggingstakt/rekkefølge. 

d) Ved vurdering av den finansiering som utbygger skal stå for, legges prinsippet om 
forholdsmessighet til grunn. Utbygger skal ikke finansiere annet enn den forholdsmessige delen 
som utbyggingen innebærer i forhold til omgivelsene. 
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Opparbeidelsesplikten for veg-, vann- og avløpsanlegg som følger av § 18-1 i plan og bygningsloven 
er fullt ut gjeldende. Eventuelle midler som innbetales kommunen som resultat av forhandlinger 
etter pkt. skal avsettes på eget fond øremerket infrastrukturtiltak som nevnt i den enkelte 
utbyggingsavtale. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers 
kontakt overfor planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller prosjekt. Oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres og helst sammen med forhåndsvarsling av 
reguleringsplan. Utbyggingsavtalen forhandles fram av rådmannen parallelt med utarbeidelse av 
reguleringsplanforslaget, og legges ut til offentlig ettersyn sammen med planen. Avtalen 
underskrives før kommunestyrebehandlingen av planen med forbehold om rettsgyldig 
reguleringsplan. For større, spesielle utbyggingstiltak, også næringsutbygginger, kan det legges fram 
egen sak om tillegg til bestemmelsene over. 
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1. INNLEDNING
I forbindelse med områderegulering for Roa er det gjort flom- og vannlinjeberegning for Vigga gjennom 
Roa sentrum. I henhold til Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7-2), faller planområdet innenfor 
sikkerhetsklasse F2, som betyr at 200-årsflom er dimensjonerende.

Rapporten beskriver arbeidet som er gjort i forbindelse med flomsonekartlegging av Vigga gjennom 
Roa sentrum. Flomsonekartene inkluderer klimatillegg basert på foreliggende klimaframskrivninger. 
Figur 1-1 viser planområdet.

Figur 1-1: Plassering av planområdet.
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2. FLOMBEREGNING
Beregningene er utført i henhold til NVEs retningslinjer for flomberegninger, og veilederen om tekniske 
krav til byggverk, TEK17 § 7-2. For sikkerhetsnivåer mot flom langs vassdrag vises det til NVEs 
retningslinjer nr. 1/2008. Sikkerhetsnivåene for flom i NVEs retningslinjer utfyller sikkerhetskravene i 
TEK 17 med tilhørende veiledning. Sikkerhetsklasse mot flom vil være F2, med krav om sikkerhet mot 
200-års flom. 

For å få best mulig resultat for beregnet 200-årsflom, er flomberegningene basert på 
flomfrekvensanalyse og flomformler for små nedbørfelt (NIFS-formelverk). 

2.1. Nedbørfelt
Det er to større sidevassdrag som møter Vigga i Roa sentrum. Det er derfor beregnet vannføring på tre 
ulike steder; oppstrøms sidevassdragene, nedstrøms Bjønnbekken og ved Sand.  Feltkarakteristikk for 
Vigga ved tre ulike steder er vist i Tabell 2-1. Felt og feltparametere er beregnet ved bruk av NVEs 
kartverktøy «NEVINA». Feltgrenser og detaljert informasjon om feltparameterne er vist i Vedlegg 1.

Tabell 2-1: Feltkarakteristika for Vigga gjennom Roa sentrum.

Felt
Feltareal

km2

Skog

%

Dyrket
mark
%

Snaufjell

%

Myr

%

Eff. 
sjø
%

qN
 *

l/s/km2

Hmin/Hmax

m.o.h

Median 
høyde
m.o.h

Vigga 
v/Roalinna 17,8 64,1 26,1 0,0 0,5 0,0 16,8 245/626 409

Vigga nedstr. 
Bjønnbekken 23,1 65,1 24,5 0,0 0,5 0,0 16,6 239/626 426

Vigga v/Sand 34,9 60,8 28,0 0,0 0,6 0,3 16,4 238/626 411

*Spesifikk middelavrenning beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

2.2. Klimatillegg
I henhold til NVE rapport 81/2016 «Klimaendring og framtidige flommer i Norge», skal det legges til et 
klimatillegg på 20 % for den beregnede flomvannføringen for å ta hensyn til en forventet økning av 
flomvannføring i framtiden (Lawrence, 2016).

2.3. Vannføringsstasjoner
Det ligger to vannføringsmålestasjoner i Vigga; 12.286 Jaren ndf. og 12.297 Hvalskvern. Dataserien for Vigga 
ved Jaren er sammensatt av to måleserier med data fra 1925 – 2015. Målestasjonen ble flyttet fra oppstrøms 
Jarenvatnet til utløpet av Jarenvatnet i 1952. Stasjonen var ute av drift mellom 1991 og 2007 og 
observasjonene fra 1939, 1982 og 1983 er ikke komplette og derfor utelatt. Forskjellen mellom stasjonene i 
areal og midlere flom er forholdsvis liten og det er derfor benyttet den sammensatte serien hentet fra NVEs 
database, Hydra II. Målestasjon Hvalskvern ligger lenger oppstrøms i Vigga, men kvaliteten på dataene er høyst 
usikre, og er derfor ikke benyttet. Den største flommen er observert i 1961 og var på 224 l/s*km2. Det inntraff 
også en større flom i 2000, da stasjonen var ute av drift (Holmqvist, 2004). Det er også vurdert tre andre 
nærliggende målestasjoner; 2.280 Kringlerdal, 2.329 Hellen bru og 2.634 Lena.  Karakteristiske feltdata for 
utvalgte referansestasjoner er vist i 

Tabell 2-2.
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Tabell 2-2: Feltkarakteristika for målestasjone.

Målestasjon Observasjonsperiode Feltareal
[km2]

Eff. Sjø
[%]

qN*
[l/s*km2]

Hmin/Hmax

[m.o.h]

Meidan 
høyde
[m.o.h]

12.286 Jaren ndf 1924 - 2017 112 1,39 14,4 199/766 374

2.280 Kringlerdal 1966 - 2017 256 1,06 20,3 175/807 519

2.329 Hellen bru 1970 - 2001 81,3 0,5 19,3 126/560 301

2.634 Lena 1991 - 2017 183 0,0 13,4 223/752 431

*Spesifikk middelavrenning beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

2.4. Flomfrekvensanalyser
Det er utført flomfrekvensanalyser på nærliggende målestasjoner for å bestemme middelflom, QM, 
og vekstfaktorene QT/ QM for Vigga. 

Tabell 2-3 gir beregnede spesifikke døgnmiddelverdier og vekstfaktorer beregnet fra data fra de 
aktuelle målestasjonene. Flomfrekvensanalysene er utført med beregningsprogram i NVEs database 
Hydra II. 

Tabell 2-3: Flomfrekvensanalyser for aktuelle målestasjoner, døgnmiddelverdi.

Stasjon Areal QM, døgn Q200/ Fordeling

km2 l/s.km2 m3/s QM

12.286 Jaren ndf 112 82 9,2 2,87 GEV (mom)

2.280 Kringlerdal 256 184 47,2 2,17 Gumbel (mom)

2.329 Hellen bru 81,3 185 15,1 1,48 GEV (mom)

2.634 Lena 183 142 25,9 2,93 Log-log (mom)

Målestasjonen Jaren ndf. ligger nedstrøms Jarenvatnet som har en flomdempende effekt. Det er derfor 
valgt å benytte middelflommen fra nærliggende målestasjoner. Dette er også gjort i NVEs 
flomberegning for Vigga i forbindelse med flomsonekarlegging for Gran og Brandbu (Naserzadeh og 
Svegården, 2007). Gjennomsnittverdien av middelflommen til de tre stasjonene Lena, Kringlerdal og 
Hellen bru, er 170 l/s*km2, og denne verdien benyttes for videre analyse. Vekstkurven for Jaren 
benyttes videre i flomberegningen, da den anses som representativ for vassdraget, og har den lengste 
måleserien. Tabell 2-4 gir resulterende døgnmiddelvannføringer for Vigga ved tre ulike steder.

Tabell 2-4: Beregnet 200-årsflom (døgnmiddel) basert på flomfrekvensanalyse. 

Felt Areal QM Q200,døgn

km2 l/s.km2 m3/s
Q200/
QM m3/s

Vigga v/Roalinna 17,8 170 3,01 2,87 8,64

Vigga nedsrt. Bjønnbekken 23,1 170 3,93 2,87 11,30

Vigga v/Sand 34,9 170 5,93 2,87 17,02
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Flomfrekvensanalysen er utført på døgnmiddelverdier. Flommens kulminasjonsverdi kan estimeres fra 
forholdet mellom flommens kulminasjonsverdi (momentanverdi), Qmom og døgnmiddel, Qdøgn.

I NVE (2011) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet Qmom/Qdøgn 

og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong. Formlene er:

Der A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. Resultatene presenteres i Tabell 2-5.

Tabell 2-5: Forholdstallet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsflom for feltet til Vigga ved tre ulike steder.

Qmom/QdøgnFelt Areal
km2

Eff.Sjø, ASE

% Vår Høst
Vigga v/Roalinna 17,8 0,0 1,51 1,93
Vigga nedstr. Bjønnbekken 23,1 0,0 1,49 1,89
Vigga v/Sand 34,9 0,3 1,39 1,69

De beregnede kulminasjonsvannføringene er vist i Tabell 2-6.

Tabell 2-6: Flomverdier for Vigga ved tre ulike steder, kulminasjonsvannføringer.

Felt Areal QM Q200,døgn Q200,mom 1,2xQ200

km2 l/s.km2 m3/s
Q200/ 
QM 

m3/s
Qmom/
Qdøgn m3/s m3/s

Vigga v/Roalinna 17,8 170 3,01 2,87 8,64 1,93 16,68 20,0

Vigga nedsrt. Bjønnbekken 23,1 170 3,93 2,87 11,30 1,89 21,36 25,6
Vigga v/Sand 34,9 170 5,93 2,87 17,02 1,69 28,76 34,5

2.5. NIFS-formelverk
NVE har utviklet et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for felt < 50 km2 
(NVE, 7/2015). Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000 nedbørfelt. 
Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Det henvises 
til NVE (7/2015) for beskrivelse av formelverket. Formlene blir benyttet for nedbørfeltene når 
feltarealene er < 50 km2.

Ved beregning av middelflom med formelverket, er den spesifikke middelvannføringen (qN), og 
dermed middelvannføringen i m3/s, en stor kilde til usikkerhet. Vekstkurven som fås fra formelverket 
vurderes som robust og lite sensitiv for lokale variasjoner. Den anbefales derfor som et generelt 
førstevalg (NVE, 97/2015). Resultatene gitt av flomformlene fra NVE (7/2015) er vist i Tabell 2-7. 
Flomverdiene (medianverdi) er gitt som kulminasjonsverdier.

Tabell 2-7: Beregnet 200-årsflom basert på formelverk for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier.

Felt Areal qN QM Q200 1,2xQ200

km2 l/s*km2 l/s*km2 m3/s

Q200/ 
QM m3/s m3/s

Vigga v/Roalinna 17,8 16,8 376 6,68 2,86 19,11 22,9
Vigga nedsrt. Bjønnbekken 23,1 16,6 359 8,29 2,86 23,71 28,5
Vigga v/Sand 34,9 16,4 293 10,21 2,88 29,37 35,2
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2.6. Evaluering av flomberegninger
Tabell 2-8 viser en sammenstilling av beregnede flomverdier med de ulike metodene og hvilken 
flomverdi som er benyttet videre ved beregning av vannlinje. For Vigga er det valgt å bruke verdier 
beregnet med NIFS-formelverk (konservativt).

Tabell 2-8: Sammenstilling av beregnede verdier for 200-årsflom i m3/s (Momentanverdi med klimatillegg).

1,2 x Q200

(m³/s)

Vigga v/Roalinna Vigga nedsrt. Bjønnbekken Vigga v/Sand

Flomfrekvensanalyse 20,0 25,6 34,5

NIFS-formelverk 22,9 28,5 35,2

Verdi for videre bruk 22,9 28,5 35,2
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3. VANNLINJEBEREGNING

3.1. Hydraulisk modell
Det er benyttet modelleringsprogrammet HEC-RAS 5.0.5 for de hydrauliske beregningene. Modellen 
er satt opp som en kombinert 1D/2D dynamisk hydraulisk modell. kombinert 1D- og 2D-modellering 
innenfor samme ustabile strømningsmodell vil tillate bruk av 1D-modellering for hovedelvsystemet, 
og 2D-modellering i flomslettområder, som krever høyere hydrodynamisk nøyaktighet. Det er benyttet 
laserdata til å generere en terrengmodell i ArcGIS.

Figur 3-1 viser plassering av tverrprofilene benyttet i 1D-modellen og grid i 2D-modellend. Høydene er 
gitt i NN2000.

 
Figur 3-1: Plassering av tverrprofilene benyttet i 1D-modellen og grid i 2D-modell.

3.2. Friksjonsforhold
Friksjonsforholdene er vurdert ut fra kart og arealbruk. Området som er kartlagt, er i hovedsak urbant, 
og elvebunnen består i hovedsak av store steiner. Basert på dette er ruhetsverdier  (Mannings n) satt 
til 0,05 i hovedelva og 0,1 for sideareal.

3.3. Grensebetingelser
Oppstrøms grensebetingelse er satt til vannføring på 22,9 m3/s med en time intervall og nedstrøms 
grensebetingelse er satt til normalstrømning på 3 ‰.
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3.4. Bruer
Det er kartlagt fem bruer som krysser Vigga på aktuell strekning. Data for disse bruene er vist i Tabell 
3-1.

Tabell 3-1: Data for Bruer.

Bru 1 Bru 2 Bru 3 Bru 4 Bru 5

Spennvidde/Fri lengde 13,5 11,0 5,3 12,5 7,5 7,5

Vegbredde [m] 7,5 2,8 8,4 9,1 8,0 13,5

Høyde, underkant [m] 2,6 2,2 2,3 2,1 1,1 2,1

Figur 3-2: Bilder av bruer som krysser Vigga på aktuell strekning. Foto: Lunner Kommune.
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3.5. Resultater- 2D modellering av flomsletteområder

3.5.1. Vannstand 
Vannstand ved 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag er vist i Figur 3-3.

Figur 3-3: Vannstand (moh) ved 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag
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Figur 3-4: Beregnet vannlinje for 1,2*Q200, Vigga, profil P1 – P8.
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3.6. Resultater- 1D-modellering av hovedelv
Plassering av tverrprofilene benyttet i 1D-modellen for hovedelva er vist i Figur 3-5. 

 
Figur 3-5: Kartet viser tverrsnittprofiler for elva benyttet i 1D-modellen, Vigga.

Resultatene for hydrauliske beregningen er vist i Tabell 3-2.  Figur 3-6 viser beregnet vannlinje som 
lengdeprofil.
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Tabell 3-2: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 56). 
Høydereferanse NN2000.

Profil 
[nr]

Innvendig bunn  
[m.o.h]

Vannstand 
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet 
[m/s]

Froude tall

1 253,52 256,41 256,44 0,84 0,16
2 253,53 256,42 256,43 0,61 0,12
3 253,53 256,4 256,42 0,79 0,15
4 253,39 256,18 256,36 1,86 0,36

Bru 1
5 253,5 256,11 256,32 1,98 0,4
6 253,48 256,21 256,31 1,45 0,29

Bru 1
7 253,48 256,16 256,28 1,53 0,31
8 253,39 256,22 256,24 0,75 0,15
9 253,42 256,22 256,23 0,48 0,1

10 253,23 256,22 256,22 0,48 0,09
11 253,24 256,21 256,22 0,45 0,09
12 253,21 256,21 256,21 0,42 0,08
13 253,01 256,2 256,21 0,34 0,06
14 253 256,2 256,21 0,39 0,07
15 252,96 256,2 256,2 0,36 0,07
16 252,73 256,19 256,19 0,46 0,08
17 252,6 256,14 256,17 0,89 0,17
18 252,63 255,98 256,13 2,06 0,41

Bru 2
19 252,36 254,65 255,74 4,63 1,01
20 251,84 253,42 254,58 4,87 1,59
21 251,03 252,12 252,13 0,85 0,31
22 250,44 252,05 252,07 0,85 0,22
23 250,22 251,98 252,02 1,01 0,26
24 250,17 251,96 251,97 0,61 0,15
25 249,92 251,91 251,93 0,93 0,22
26 249,59 251,87 251,89 0,88 0,2
27 249,55 251,85 251,86 0,65 0,14
28 249,48 251,81 251,84 0,89 0,2
29 249,38 251,75 251,8 1,12 0,25
30 249,17 251,46 251,74 2,36 0,51

Bru 3
31 249,16 250,35 251,42 4,85 1,49
32 248,87 250,57 250,63 1,35 0,35
33 248,12 249,78 250,32 2,87 0,83
34 247,1 248,14 249,12 4,38 1,62
35 243,11 244,21 245,1 4,19 1,55
36 240,07 241,46 242,05 3,39 1,06
37 238,13 239,52 240,15 3,52 1,16
38 237,54 238,91 239 1,43 0,42
39 236,55 238,49 238,7 2,24 0,53
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40 236,33 237,94 238,57 3,78 0,99
41 235,93 238,14 238,17 1,19 0,26
42 235,81 238,14 238,15 0,76 0,16
43 235,76 237,47 238,08 3,62 0,9

Bru 4
44 235,53 237,48 237,94 3,13 0,74
45 235,42 237,71 237,73 1,07 0,24
46 235,07 237,71 237,71 0,51 0,11
47 235,02 237,7 237,71 0,47 0,1
48 234,91 237,7 237,71 0,64 0,13
49 234,84 237,61 237,69 1,53 0,3
50 234,46 237,64 237,65 0,59 0,11
51 234,33 237,56 237,64 1,67 0,31

Bru 5
52 234,45 236,03 237,49 5,53 1,41
53 234,15 236,03 236,19 2,03 0,5
54 233,91 235,68 235,95 2,55 0,65
55 233,61 235,45 235,62 2,23 0,55
56 233,06 235,15 235,21 1,36 0,32

*Energigradient Høyde
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Figur 3-6: Lengdeprofil av elva med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for 1,2*Q200, Vigga.
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3.7. Sensitivitetsanalyse
For å vurdere usikkerheten til modellen og resultatene, er det gjort en sensitivitetsanalyse der ruheten 
til modellen er økt med 25 %. Analysen viste at en 25 % økning av ruhet i elveløpet og flomslettene, ga 
en økning i vannlinje for planområdet, på opptil 21 cm ved 200-årsflom. Basert på følsomhetsanalysen, 
anbefales det å benytte en sikkerhetsmargin på minimum 0,5 m over beregnet vannlinje. 

3.8. Kapasitetsvurdering av bruene
Beregnet minimum høyde for underkant bru er vist i Tabell 3-3. Av tabellen ser man at utformingen til 
eksisterende bruer ikke har tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet 200-årsflom inkludert 
klimatillegg.

Tabell 3-3: Forslag til minimum høyde for underkanten av bru for 1,2*Q200. Den anbefalte høyden for underkant 
brukonstruksjon er inkludert 0,5 m sikkerhetsmargin.

Bru 1 Bru 2 Bru 3 Bru 4 Bru 5

Maksimal Vannstand 
[moh] 256,16 256,15 255,95 251,40 237,47 237,38

Maksimal Vannstand + 
0,5 [moh] 256,66 256,65 256,45 251,90 237,97 237,88

Eksisterende høyde for 
underkant 
brukonstruksjon [moh]

256,14 255,72 255,0 251,30 236,82 236,52

Beregnet minimum 
høyde for underkant 
brukonstruksjon [moh]

256,66 256,65 256,45 251,90 237,97 237,88

Kapasitet Ikke 
tilstrekkelig

Ikke 
tilstrekkelig

Ikke 
tilstrekkelig

Ikke 
tilstrekkelig

Ikke 
tilstrekkelig

Ikke 
tilstrekkelig

*Alle høyder er i forhold til elvebunn.
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Figur 3-7: Tverrprofil av eksisterende bruer med beregnet vannlinje på oppstrøms side for 1,2*Q200, Vigga.
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3.9. Anbefalinger for nye bruprofiler
Anbefalt minimum dimensjon for nye bruprofiler er vist i Tabell 3-4.

Tabell 3-4: Forslag til minimum høyde for underkanten av bruene for 1,2xQ200. Den anbefalte høyden for 
underkant brukonstruksjon er inkludert 0,5 m sikkerhetsmargin.

Bru 1 Bru 2 Bru 3 Bru 4 Bru 5

Anbefalte minimum høyde for 
underkant brukonstruksjon [moh] 256,70 256,65 256,52 251,90 238,1 237,98

Beregnet Vannstand [moh] 256,20 256,15 255,02 251,24 237,57 237,48

Beregnet Vannstand + 0,5 [m] 256,70 256,65 255,52 251,74 238,10 237,98

*Alle høyder er i forhold til elvebunn.
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Figur 3-8: Tverrprofil av anbefalte nye bruer med beregnet vannlinje på oppstrøms side for 1,2*Q200, Vigga.
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4. FLOMSONEKART
Flomsonekart er generert ved bruk av Ras Mapper i HEC RAS - modellen. Det er utarbeidet flomsoner 
for flom med gjentaksintervall 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag. Figur Figur 4-1 viser flomsonen 
som dekker planområdet. Resultatet av vannlinjeberegningen viser at 200-årsflom inkludert 20% 
klimapåslag vil påvirke reguleringsområdet.

4.1. Bruk av Flomsonekart
Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom og stormflo, er gitt av Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7-
2). Kravene baserer seg på type bebyggelse, og hvilken største nominelle årlige sannsynlighet for flom 
som kan aksepteres. 

Flomsonekartet kan benyttes direkte til å identifisere hvilke områder som ikke bør bygges ut, og hvilke 
risikoreduserende tiltak som kan være aktuelt dersom utbygging ikke kan unngås.

Usikkerheten til flomsonekart må tas i betraktning, da kartene har en begrenset nøyaktighet. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med detaljplanlegging, og ved bygge- og delesaksbehandling der 
vannstander bør kontrolleres mot terrenghøyder.

Det anbefales at usikkerheten i kartene tas hensyn til i form av å legge på en sikkerhetsmargin på 50 
cm til beregnede vannstander. Størrelsen til den anbefalte sikkerhetsmarginen bygger på resultatene 
fra sensitivitetsanalysen (kap 3.7).

4.2. Lavpunkter
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men uten 
direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men også lavpunkter 
som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er markert med en egen 
skravur fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt. Spesielt 
utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor flom i sidebekker, eller ved gjentetting 
av kulverter. Flomsonekartene gir ikke informasjon om lavpunkter som ligger over flomvannstanden.
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Figur 4-1: Flomsonekart, 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag.
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6. VEDLEGG
Vedlegg 1: NEVINA-rapport for nedbørfelt
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Vedlegg 1: NEVINA-rapport for nedbørfelt
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1 INNLEDNING  
 

Områdeplanen fremmes av Lunner kommune. Asplan Viak AS har vært fagansvarlig og 
plankonsulent.  

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det skal 
legges til rette for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, tjenesteyting, 
boliger og møteplasser/grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under kommunen sitt 
mål om å bidra til tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. En nærmere beskrivelse 
av planforslaget kan sees i kapittel 3.  

Det ble varslet om oppstart av planarbeidet 21.06.2017 i henhold til plan- og bygningsloven 
§§ 4-1, 12-8 og 12-9. Frist for å komme med innspill ble satt til 25.08.2017. Planprogram for 
reguleringsarbeidet med konsekvensutredning ble vedtatt i kommunestyret i Lunner i sak 
138/17, 16.11.2017.   

Steds- og mulighetsanalysen for Roa, utført av Asplan Viak 2016, ligger til grunn for 
reguleringsarbeidet. 

Dette notatet vurderer områdeplanens konsekvenser for naturmangfold ved gjennomføring 
av planen. 

2 OM TEMAUTREDNINGEN 

2.1 Avgrensning av tema 
Naturmiljø defineres i Statens Vegvesens Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018): «Temaet 
omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold 
defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 
påvirkning».  

Denne utredningen fokuserer på spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold, i hovedsak 
naturtypelokaliteter kartlagt etter DN håndbok 13 (2007).  

2.2 Planprogrammet 
«Fastsatt planprogram – områdereguleringsplan for Roa», (sak 138/17) er vedtatt i 
Kommunestyret 16.11.2017.  

Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningene. Under hvert utredningstema 
skal det redegjøres for følgende:   



 NOTAT 
 
 

Notat: Roa naturmiljø Side 3 
asplanviak.no  
 

 Type metodikk som er benyttet   
 Hvordan fagkompetansen for utførelsen er ivaretatt   
 Konsekvenser av dagens arealbruk og av framtidig(foreslått) arealbruk   
 Evt. avbøtende tiltak   

Målsetting for biologisk mangfold og jordvern formulert slik: 

«Kartlegging av naturmangfold gjennomføres på grønne/ubebygde arealer hvor dette ikke er 
gjennomført i overordnet plan. Endret bruk av LNF-arealer konsekvensutredes».   

2.3 Planområdet 
Roa ligger 55 kilometer nord for Oslo og er kommunesentrum i Lunner kommune, som ligger 
sør i Oppland fylke. 

Planområdet (figur 2-1) består av en blanding av næringsbygg, privatboliger noe 
jordbruksareal og noen områder med skog, mest lauvskog. Elva Vigga renner nordvestover 
gjennom planområdet. Bjønnbekken kommer fra de lave åstraktene sør for Roa, og renner 
sammen med Vigga ved Lunner Ungdomsskole. Elgsjøbekken kommer fra åstraktene på 
nordøstsiden og renner ut i Vigga ca. 150 m lengre nordover. 

Hadelandsvegen går mer eller mindre parallelt med Vigga gjennom tettstedet, mens Rv 4 går 
i utkanten av området i nordøst. 

Mot sørvest danner jernbane og Roa stasjon avgrensning av planområdet. 

Bo-områdene på Roa er dominert av enmannsboliger, med enkelte innslag av blokker (ved 
Frøystad) og rekkehus. Det er planlagt for blokkbebyggelse langs Hadelandsvegen i den 
sørlige delen av Roa. Eneboliger er for mange en ettertraktet bolig og gir mye plass, samt 
hage. For mange eldre er det aktuelt å velge leilighet som boligtype. De fleste boligene i Roa 
ligger i det nordøstvendte skrånende terrenget sør for Hadelandsvegen. Bebyggelsen langs 
Hadelandsvegen er preget av handels- og næringsbebyggelse, offentlige institusjoner og 
noen boliger. Det er ca. 505 boliger innenfor planavgrensningen 

Gjennom Roa går elvene Vigga og Bjønnbekken. Vigga er hovedelven gjennom Roa, og går 
igjennom flere områder som blir ansett som viktige, både handelsområdet ved Myggbukta og 
Roshov, området ved rådhuset og Garveriet, og ved Lupro og Frøystad. Bjønnbekken går 
igjennom Bekkedalen, og trer ikke tydelig fram i Roa. Vigga og Bjønnbekken møtes like sør 
for Garveriet og går videre nordover mot Gran.  

I dagens landskapsbilde fremstår ikke Vigga eller Bjønnbekken som viktige elementer. 
Elvene er lite synlige gjennom store deler av Roa pga. vegetasjon. Det er et fåtall av steder 
hvor man kan se elven klart og tydelig. Ved Garveriet kommer elven tydelig fram og er med 
på å heve kvaliteten til akkurat dette området. Elven blir for mange ikke oppfattet som et 
element som er en del av Roa. 

Begge elvene har potensial til å bli en viktigere del av Roa, og kan være med på å gi liv og 
bevegelse til området. Ikke bare i form av vann i bevegelse som er synligere, men også i 
form av tilrettelegging for turstier og aktiviteter langs elvene. 
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Figur 2-1. Foreløpig plankart. 
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2.4 Metode og datagrunnlag 

2.4.1 Generelt 
Metodisk bygger konsekvensutredningen på «Håndbok V712, Konsekvensanalyser» 
(Statens vegvesen 2018). Trinn 1 i en konsekvensanalyse er kartlegging og karakteristikk av 
verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderinger. 

2.4.2 Feltarbeid og datagrunnlag 
På grunn av tidspunkt for utredningen, januar – april, har det ikke vært aktuelt å gjennomføre 
kartlegging av biologisk mangfold i felt. Utredningen er basert på eksisterende data fra 
tilgjengelige digitale baser og rapporter/notater. Utredningen er utført av biolog Oddmund 
Wold, Asplan Viak.  

2.4.3 Rød- og svartelistede arter 
Rødlistekategorier følger Henriksen & Hilmo (2015), mens kategoriene for fremmede arter 
følger Norsk Fremmedartsliste 2018 (Artsdatabanken 2018b).  

2.4.4 Kriterier for verdi 
Verdivurderingen fastsettes normalt ut fra en regional vurdering. Verdivurderingsskalaen er 
inndelt i en tredelt skala som vist under.  

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                ▲ 

Verdien av delområdene blir fastsatt langs en trinnløs skala (Statens vegvesen 2014).  

 

Verdivurderingen av naturmiljøet er basert på kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 
- oppdatert versjon 2007, med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007) og på nye faktaark for et utvalg av naturtyper 
utarbeidet på grunnlag av nytt system for kartlegging av naturtyper (Naturtyper i Norge, NiN, 
2015) i forbindelse med revidering av DN-håndbok 13.  

Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C-
verdi. Kriteriene for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på HB V712 (Statens 
vegvesen 2018). Vilt- og ferskvannslokaliteter verdisettes etter hhv. DN-håndbok 11 og 15 
(Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2003). Koordinering mht. verdisetting av disse 
lokalitetene i forhold til DN-håndbok 13 er beskrevet i kap 6 DN-håndbok 13. DN-håndbok 13 
fanger også opp en del av naturtypene i ferskvann. 
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Rødlistekategorier referert i temarapporten følger siste utgave av norsk rødliste (Henriksen 
og Hilmo 2015). Risikovurderinger for fremmede arter følger «Fremmedartslista 2018» 
(Artsdatabanken 2018b). 

 

2.4.5 Kriterier for omfang (påvirkning) 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle 
tiltaket (alternativet) har for et delområde. Omfanget vurderes i forhold til referanse-
situasjonen (nullalternativet). Omfanget skal vurderes for de samme miljøene eller områdene 
som er verdivurdert. Omfanget angis på en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort 
negativt omfang. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig 
endring av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala (Statens vegvesen 2014). 

 

 

2.4.6 Kriterier for konsekvens 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å sammenholde verdien av området og omfanget 
av tiltaket for å få de samlede konsekvenser av tiltaket. Konsekvenser er de fordeler og 
ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. De samlede konsekvensene fast-settes 
langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv konsekvens.  
Grunnlaget for å fastsette konsekvens basert på verdi og omfang utledes av konsekvens-
viften. Benyttede karakteristikker og fargekoder for konsekvensgrader (Statens vegvesen 
2018) er vist i figur 2-2 og 2-3. 

Oppdateres%20etter%20fremmedartslsta%202018:%20https:/www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
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Figur 2-2. Konsekvensviften. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-

aksen med grad av påvirkning i y-aksen (Statens vegvesen 2018).  

 

 
Figur 2-3. Konsekvensgrader, farger og forklaringer. (Statens vegvesen 2018). 

 

2.4.7 Influensområdet 
Influensområdet er arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket.  

Tiltaksområdet/planområdet dekker områder som kan bli direkte påvirket av arealbeslag av 
ev. utbygging. Influensområdet omfatter tiltaksområdet/planområdet og arealer utenfor det 
definerte planområdet som kan bli påvirket for eksempel ved at tiltaket medfører 
landskapsøkologiske barrierer, bidrar til forstyrrelse av dyre- og fuglelivet gjennom støy, 
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endring av mikroklima, inngrep i vassdrag eller endrer økologiske prosesser. For fisk og 
andre akvatiske organismer kan f.eks. utfyllinger i vassdrag og lyssetting på bruer 
påvirke/endre vandringsruter og yngle- og oppvekstområder og leveområder. Avrenning fra 
vei via lokale vassdrag vil også kunne påvirke større arealer.  

Planområdet er i stor grad allerede utbygd, og det antas at influensområdet ikke har 
vesentlig større utstrekning enn planområdet, med mulig unntak for Viggavassdraget og 
vassdragets rolle som økologisk korridor. 

 

3 NATURFAGLIG BESKRIVELSE OG VERDI 
Naturgeografisk er området plassert i sørboreal vegetasjonssone og overgangsseksjonen 
mellom kontinental og oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Vegetasjonen er derfor 
preget av østlige elementer og sørlige, varmekrevende arter, med et lite innslag av vestlige, 
mer fuktighetskrevende arter.  

Berggrunnen i området er dominert av leirskifer, kalkstein og knollet kalk. Nord i planområdet 
også et innslag av kalkspatmarmor og hornfels (Norges geologiske undersøkelse 2018). 
Løsmassene er en veksling av forvitringsmateriale og morene i størstedelen av området, 
men langs Vigga er det både eldre breelvavsetninger og elveavsetninger (Norges geologiske 
undersøkelse 2018)   

3.1 Naturtyper  
Få naturverdier er registrert i planområdet. Det er kartlagt en naturtypelokalitet, samt at noen 
verdier kan knyttes til vassdragene i området.  

Naturtypelokaliteten Vigga ved Roa (Naturtype ID: BN00022958) er en rikere sumpskog 
(gråor-heggeskog), beskrevet av Brandrud og Bendiksen (2005a, 2005b) i forbindelse med 
naturtypekartlegging i Lunner kommune. Beskrivelsen av lokaliteten er basert på 
beskrivelsen fra denne kartleggingen, se også Naturbase (http://kart.naturbase.no/), med 
noe oppdatering: 

Lokaliteten ligger langs Vigga rett på S-siden av gamle rv. 4, rett Ø for Roa sentrum (figur 3-
1). Naturtypen er karakterisert som Rik sump- og kildeskog. Lokaliteten er en velutviklet, til 
dels svært fuktig, sumpskog - flommarksskog, med kjerneområde i den vestre delen. Der er 
det forholdsvis store våtmarksområder omkring slyngende elveløp, og en innkommende 
sidebekk gir elementer av flomløp og dammer. Intakte partier har stor- og grovvokst oreskog 
med innslag av heggekratt, bjørk og gran. Gråselje forekommer også. Noe læger både av or 
og gran forekommer. Undervegetasjonen er stedvis av meget rik sumpskogstype, med mye 
av urter/høystauder som mjødurt, sumphaukeskjegg, maigull og grasarter. Her forekommer 
både vanlig myrfiol og den mindre vanlige stor myrfiol. Det er tette vekslinger mellom tuer og 
våte partier. Stedvis er det en artsrik sumpskogsmoseflora, bl.a. med en del fagermoser og 
palmemose. 

Ut i fra kjennskap til tilsvarende, velutviklede, rike sumpskoger, bør lokaliteten kunne huse 
flere sjeldne/rødlistede sopparter. Den sjeldne kjeglesoppen, Pholiotina exannulata, er funnet 
her under en vår-registrering. Den meget sjeldne og sårbare (rødlistede) parasollsoppen, 
Lepiota pseudoasperula er tidligere registrert i tilsvarende miljø litt lengre vest i Vigga (et nå 

http://kart.naturbase.no/


 NOTAT 
 
 

Notat: Roa naturmiljø Side 9 
asplanviak.no  
 

nedbygd parti ved Roa videregående skole). Området huser sannsynligvis en stor tetthet av 
hekkende spurvefugl, og har også et potensial for sjeldne/rødlistede insektarter. 

Den vestre delen av bestandet (mot ”S-laget”) er hogd, og det er foretatt utfylling og 
utbygging her. Nå er en betydelig del av arealet i vestre del av lokaliteten benyttet av Roa 
gjenvinningsstasjon.   

Kjerneområdet i lokaliteten representerer noe av det grovere og mindre påvirkede 
sumpskogspartiet langs Vigga i Lunner i dag. Til tross for til dels svært fuktige forhold og 
vårflom, er det bemerkelsesverdig mye oppslag av gran på tuer og smårygger. Det kan være 
fare for at deler av bestandet etter hvert vil få mer preg av en triviell gransumpskog hvis det 
ikke drives noe skjøtsel. Det er viktig (a) at resten av gråor-heggeskogen får stå intakt uten 
store hogstinngrep, og (b) at oppslag av gran tas ut. 

Lokaliteten er verdisatt til viktig (B-område). De intakte gammelskogspartiene har stor verdi 
som velutviklet, rik sumpskog-flommarksskog. Dette er det best bevarte flommarks-
skogspartiet langs Vigga i Lunner. Slik rik, velutviklet flommarksskog finnes knapt ellers i 
kommunen. Vigga ellers er i stor grad kanalisert og sterkt påvirket av inngrep. 

 
Figur 3-1. Naturtypelokalitet Vigga ved Roa (Naturtype ID: BN00022958) er skravert med rød farge. 
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3.2 Vassdrag  
Informasjon om vassdragene i plan- og influensområdet er i hovedsak basert på informasjon 
fra Vann-nett (2018). 

Elva Vigga renner gjennom planområdet fra sørøst til 
nordvest. Vigga karakteriseres som en sterkt modifisert 
vannforekomst. Bl.a. på grunn av flomverk og 
avrenning fra jordbruk. Økologisk tilstand vurderes 
som antatt dårlig, men med lav pålitelighetsgrad. 
Basert på forekomst av fisk vurderes økologisk tilstand 
som dårlig. Det er planer om utbedringer mht. blant 
annet avløp fra bebyggelse og avrenning fra dyrka 
mark.   

En kortere strekning av Vigga faller innenfor en 
registrert naturtypelokalitet, se kap. 3.1. 

Bjønnbekken/Bjøraltbekken er et lite, moderat kalkrikt 
og klart vassdrag. Bekken har antatt god økologisk 
tilstand, men er noe påvirket av avrenning fra Lunner 
pukkverk. Ellers er bekken i liten grad påvirket av 
avrenning fra jordbruk og bebyggelse. I nedre del av 
bekken er det en vegetasjonssone dominert av 
lauvskog. Lauvskogen er en del påvirket av bl.a. en 
ryddet kraftlinje som delvis går parallelt med bekken. 
Sannsynligvis er denne vegetasjonssona også preget 
av nærhet til bebyggelsen, men er mer eller mindre 
sammenhengende ned til samløpet med Vigga. Denne 
vegetasjonssona vil ha en funksjon som økologisk 
korridor, i hovedsak for mindre dyr og fugl, da den i sør 

grenser mot mer sammenhengende skog- og kulturmarksområder i åstraktene i vest. 
Vegetasjonssona brytes opp av jernbane i sør, men innenfor planområdet kun av en gangvei 
i nedre del, ved Lunner ungdomsskole. Det er ikke kartlagt spesielle verdier knyttet til 
Bjønnbekken/Bjøraltbekkens bekkedal (jf. Brandrud & Bendiksen 2005a, 2005b). 

Elgsjøbekken kommer fra åstraktene på nordøstsiden 
og renner ut i Vigga ved Sand. Økologisk tilstand er 
vurdert som dårlig, i hovedsak pga. avrenning fra dyrka 
mark. 

Også Elgsjøbekken er omgitt av en sammenhengende 
grøntsone dominert av lauvtrær i nedre del, og har en 
funksjon som økologisk korridor mot øst, på samme 
måte som Bjønnbekken har møt sørvest.  Det er ikke 
kartlagt spesielle verdier knyttet til Elgsjøbekkens 
bekkedal (jf. Brandrud & Bendiksen 2005a, 2005b). 

Det er ikke kjente registreringer av spesielle naturverdier langs disse vassdragene i plan- og 
influensområdet. Disse bekke- og elvestrekningene har en funksjon som økologiske 
korridorer, men kantsonene langs vassdragene i plan- og influensområdet er tilsynelatende 
påvirket i relativt stor grad. Det har ikke vært mulig å foreta feltbefaringer som kan gi 
tilstrekkelig grunnlag for verdisetting av disse bekkedragene, og på grunnlag av tilgjengelig 

Figur 3-2. Vigga ved Roa. 

Figur 3-3. Bjønnbekken/Bjøraltbekken. 

Figur 3-4. Elgsjøbekken. 
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informasjon kan ikke bekke- og elvestrekningene innenfor planområdet verdivurderes sikkert 
mht. naturmangfold. Det antas at disse strekningene ikke har tilstrekkelige naturverdier til 
klassifisering som naturtypelokaliteter, f.eks. med lokal verdi (C), men bekke- og 
elvestrekningene innenfor plan- og influensområdet har noe verdi som økologiske korridorer, 
og verdien kan forbedres ved at kantsonene gis mulighet til å reetableres på strekninger der 
de er reduserte pga. hogst eller andre typer påvirkning.   

3.3 Arter 
Det er innhentet informasjon om artsforekomster i plan- og influensområdet fra Artskart 
(Artsdatabanken 2018a) og rapporter utarbeidet av Miljøfaglig utredning (Larsen 2014a, 
2014b).  

Det er registrert noen rødlistede arter i plan- og influensområdet. Det gjelder gulspurv (NT = 
nær truet), vipe (EN = sterkt truet), tyrkerdue(NT), strybarkmåler (NT) og hagtornsommerfugl 
(EN). Hagtornsommerfugl er registrert med ett funn fra 1931, med relativt stor usikkerhet (ca 
1 km), mens gulspurv, vipe og tyrkerdue, med hhv. 7, 2 og 1 registreringer i artskart, er arter 
som antagelig opptrer mer eller mindre tilfeldig i kulturlandskapet i plan- og influensområdet. 
Det er ikke registrert hekking for noen av de rødlistede fugleartene i plan- og 
influensområdet, men mulig reproduksjon hos vipe er registrert i jordbruksområdene nord for 
rundkjøringen ved Sand i 2012 (E16/Rv 4/Hadelandsveien). 

Av svartelistede arter i kategoriene SE = svært høy risiko og HI = høy risiko) er hagelupin 
(SE), vinterkarse (SE) og kanadagullris (SE) vanligst, med hhv. 8, 4 og 4 registreringer. 
Disse artene opptrer oftest i veikanter og i noen tilfeller på skrotemark i tilknytning til 
næringsbygg o.l. Klistersvineblom (HI), russekål (SE), skogskjegg (SE) og sibirertebusk (HI) 
er registrert med en lokalitet hver. Basert på erfaringer fra andre utbygginger er det grunn til 
å anta at de svartelistede artene sannsynligvis har betydelig flere lokaliteter enn 
registreringene i artskart skulle tilsi, spesielt gjelder nok det hagelupin, vinterkarse og 
kanadagullris.    

3.4 Planområdets verdi mht. naturmangfold 
Rødlistede arter opptrer mer eller mindre tilfeldig i planområdet, og antas å bli påvirket bare i 
liten grad. 

Verdier mht. naturmangfold i området er i hovedsak knyttet til vassdragene, Vigga og 
bekkedragene gjennom området, inkludert tilliggende grøntsoner og flommarker. Størst verdi 
er knyttet til flommarksvegetasjonen langs Vigga, og spesielt til området som er kartlagt som 
en naturtype, jf. figur 3-1.  Lokaliteten er verdisatt som viktig (B-lokalitet) og skal i 
utgangspunktet tillegges stor verdi etter Statens vegvesens håndbok V712 (Statens 
vegvesen 2018). Denne lokaliteten er allerede noe påvirket av inngrep og er allerede noe 
redusert i areal i forhold til opprinnelig avgrensning.  

Naturmangfoldet i planområdet vurderes til middels – stor verdi:  

        Noe              Middels            Stor    Svært stor  

|-------------------|----------------|----------------|----------------| 

                                           ▲ 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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4 OMFANG OG KONSEKVENS  
Naturtypelokalitet, Vigga ved Roa (Naturtype ID: BN00022958) er allerede noe påvirket av 
inngrep og er allerede noe redusert i areal i forhold til opprinnelig avgrensning. Ved 
gjennomføring av reguleringsplanen vil ytterligere areal bli nedbygd, i hovedsak som 
boligområde. En sone langs Vigga gjensettes som grønnstruktur med gangvei på 
sørvestsiden. Langs øvrige bekkedrag gjensettes også vegetasjonssoner som kan ha 
potensial for noe forbedring mht. biologisk mangfold og dermed for disse bekkedragenes 
rolle som økologiske korridorer.   

Tiltakets omfang mht. naturmangfold er i hovedsak knyttet til ytterligere reduksjon av 
naturtypelokaliteten «Vigga ved Roa» og lokaliteten vil bli vurdert som forringet ved 
gjennomføring av planen. På den annen side kan sikring av grønnstruktur i form av 
vegetasjonssoner langs bekkedrag i området, samt annen grønnstruktur gi en liten 
forbedring mht. naturmangfold lokalt.  

Konsekvensen for naturmiljø i planområdet vurderes totalt som middels negativ.  

5 AVBØTENDE TILTAK 
Noe av vegetasjonen langs Vigga kan bli fjernet i forbindelse med utbygging og anlegg av 
turvei langs vigga. I henhold til vannressurslovens § 11 er det krav om et begrenset areal 
med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag med års-sikker vannføring. Slik kantvegetasjon 
er viktig for livet i vassdraget gjennom skjul og tilførsel av organisk materiale. Slike 
vegetasjonsbelter fanger også opp avrenning fra dyrka mark.   

Det er derfor viktig at mest mulig av vegetasjonen langs Vigga og langs bekkene i området 
beholder vegetasjonssonene langs vassdraget, ev. reetablerer vegetasjonssonene langs 
vassdragene der slike soner er fjernet.  

I tillegg til dette kan det anlegges mange ulike former for vegetasjonsdekke i 
jordbrukslandskapet. Disse kan deles inn i de som anlegges langsetter vannstrengen, og de 
som anlegges inne på åkeren. 

Hvis vegetasjonsdekket består av trær og busker vil det også bidra til at tungt maskineri ikke 
kjører helt ut til elvekantene, dermed kan kanterosjon reduseres, og infiltrasjonen bedres. 
Hvis buffersonen brukes til grasproduksjon kan bruk av tungt maskineri redusere 
infiltrasjonsevnen, og sonen får mindre effekt. Trær og busker vil gi ly til vannlevende 
organismer, samt sørge for redusert oppvarming av vannet i bekken, noe som igjen vil øke 
biodiversiteten og redusere negative virkninger av evt. klimaendringer. 
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6 VURDERING I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger: 

 Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget:  
 
Store deler av planområdet er allerede bebygd og består av bolig- og næringsområder, 
offentlige bygg og veier/parkeringsplasser osv. Oppsummering og supplerende 
kartlegging i Lunner er foretatt av Bendiksen & Brandrud 2005a, b. I tillegg er det 
registrert flere rødlistede og andre arter i artskart. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig for en konsekvensvurdering av tiltaket.  

 
 Til § 9 om føre-var-prinsippet:  

 
Siden kunnskapsgrunnlaget må vurderes som tilstrekkelig, er konsekvensene av tiltaket i 
forhold til naturmangfoldet vurdert som godt kjent, slik at det er liten fare for at tiltaket vil 
ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

 
 Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:  

 
Generelt er planområdet påvirket av tidligere inngrep. Arealet er relativt begrenset sett i 
en landskapsøkologisk sammenheng, og planen vil ikke medføre nye og vesentlige 
barrierer og det er ikke kjent at tiltaket vil ha store negative effekter på viktige 
funksjonsområder for truede organismer. Gjennomføring av reguleringsplanen vil likevel 
medføre en ytterligere begrensning av arealet av naturtypelokaliteten Vigga ved Roa 
(Naturtype ID: BN00022958), en lokalitet som allerede er betydelig redusert i areal pga. 
hogst og nedbygging. Tiltaket vil til en viss grad sikre grøntsoner i tilknytning til Vigga og 
bekker i området.   
  
 

 Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  
 
Det vil si at eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver.  
Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. 
 

 Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  
 
Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn, spesielt ved 
inngrep nær vassdrag, for eksempel ved at skadelige utslipp forhindres, gyteforhold og 
leveområder ikke påvirkes, og at kantsonene langs vassdraget er egnet som 
viltpassasjer. 
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Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert av Lunner kommune for å utarbeide områderegulering for Roa i 
Lunner kommune. Hensikten med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. 
Det skal legges til rette for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, 
tjenesteyting, boliger og møteplasser/grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under 
kommunen sitt mål om å bidra til tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. 

ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder 
for ROS-analyse i planleggingen (2017).  

 

Hamar, 02.11.2018 

 

 

 

Geir Egilsson Simen Stori/Inger Nes 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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SAMMENDRAG  

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Roa er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om 
ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).   

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det skal legges til 
rette for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, tjenesteyting, boliger og 
møteplasser/grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under kommunen sitt mål om å bidra til 
tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført 
konsekvensutredninger for temaene: 

• Flom og vannlinjeberegning 
• Forurensning til grunn og vann 
• Naturmiljø 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Nærmiljø og friluftsliv 

Følgende uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, ROS-analyse for 
kommunene Gran og Lunner, planprogram, konsekvensutredninger utført av Asplan Viak, samt DSB 
kart. 

• Flom 
• Jernbaneulykke 
• Jernbanesikkerhet 
• Forurensning i grunn 
• Brann i bygninger og anlegg 
• Jord- og flomskred 
• Trafikkulykker veg 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  

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

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 
 Materielle 

verdier 
 

Flom    • Flomsoner for 200-års flom langs Vigga 
vises som faresoner i plankartet med 
tilhørende bestemmelser som krever 
ytterligere flomutredninger ved 
etablering av nye tiltak i flomsonen. 
Det legges ikke til rette for 
utbyggingsområder i sikkerhetsklasse 3 
innenfor flomsonen, jf. TEK 17. 
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Jernbaneulykke    • Ikke relevant for 
områdereguleringsplanen. 

Jernbanesikkerhet    • Det er lagt inn en bestemmelse som 
krever ytterligere undersøkelser ved 
etablering av tiltak som ligger nærmere 
enn 30 meter fra spormidt. Dette vil 
kartlegge fareområdene ved etablering 
av blant annet kulvert. 

Forurensning i grunn    • Det er lagt inn en sikringssone over 
områdene hvor det er potensielle farer 
for forurensning i grunn. Ved søknad om 
tiltak innenfor sikringssonen skal det 
gjennomføres undersøkelser for 
forurensning i grunn. Undersøkelser og 
tiltaksplan må tilpasses hvert område 

• For formålene sentrumsformål, 
storvarehandel, plass- og 
transportkrevende varehandel, samt 
industri/lager er det lagt inn en 
bestemmelse som krever at 
overflateavrenning må vurderes med 
hensyn til potensiell forurensning til 
vann og grunn i detaljfasen.  

• Ved etablering av tiltak innenfor 
sikringssonen for forurenset grunn 
ansees dette som positivt. Dette vil i de 
fleste tilfeller føre til en forbedring i 
grunnforholdene og en vil kunne fjerne 
potensielle miljøfarer. Den største 
konsekvenser vil oftest være i 
forbindelse med anleggsarbeider og feil 
slutthåndtering av forurensede masser. 

Brann i bygninger og 
anlegg 

   • Sikre adkomst for utrykningskjøretøy og 
oppstillingsplass for brannbiler. Sikre 
vannkapasitet. 

• Sørge for at det etableres alternativ 
adkomst som er fremkommelig for 
utrykningskjøretøy. 

Jord- og flomskred    • Aktsomhetssonen er lagt inn i 
plankartet med hensynssone. Ved 
etablering av tiltak innenfor sonen skal 
det gjennomføres ytterligere 
skredundersøkelser. 

Trafikkulykker veg    • I sentrum legges det til rette for gatetun 
og flere kryss. Dette er med på å 
stramme opp strukturen, redusere 
farten og øke oppmerksomheten til 
bilistene, fotgjengere og syklister. 

• Det legges til rette for et helhetlig gang- 
og sykkelvegsystem i Roa. Dette øker 
trygg ferdselen for både syklister og 
fotgjengere. 

• Et mulig tiltak kan være å redusere 
farten. 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel. 
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1 INNLEDNING 

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra 
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling 
som truer viktige 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.  

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det skal legges til 
rette for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, tjenesteyting, boliger og 
møteplasser/grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under kommunen sitt mål om å bidra til 
tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. Planen legger blant annet til rette for: 

• Sentrumsstruktur med gater og gatetun 
• Storvarehandel og industri 
• Boligområder 
• Gang- og sykkelforbindelser 
• Ny kulvert under jernbanen 

Innenfor Roa tettsted er det i dag flere reguleringsplaner som gjelder. Kommuneplanens arealdel 
styrer arealbruken på noen arealer der det enten ikke foreligger reguleringsplaner eller der 
kommuneplanen gjelder foran hele/deler av reguleringsplanen. 

Det foreligger en ROS-analyse for Lunner og Gran kommune fra 2012. En ny ROS-analyse for 
kommunen er under utarbeidelse, og det er lagt ut et forslag, datert 7.11.2017. 

For områdeplanen er det krav om konsekvensutredning og planprogram. Planprogrammet er vedtatt 
og har listet opp relevante utredningstemaer. Blant disse var tema som trafikksikkerhet, flom og 
overvann, samt forurensning i grunn.  
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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 konsekvenser for samfunnet 
• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder 
• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging 
• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges klimapåslag for relevante naturforhold 
• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, 

eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er 
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette 
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre 
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom 
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS. 

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk 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 bakteppe for å identifisere mulige uønskede 
hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS-
analyse, vurdering av om det finnes 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 risikoreduserende barrierer og 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (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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områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens. 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av 
kategoriene i tabellen under.  

Tabell 1: 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 følgende matrise: 

Tabell 2: 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 analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisa i tabell 3. For hendelser i røde 
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

 
Tabell 3: Risikomatrise 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER 

 
 Små Middels Høy 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)    

Lav  
(<1%)    

 

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

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor 
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen 
(plankart og bestemmelser). 

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 oppnås 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 aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE 
sine landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides 
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder 
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for 
reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik 
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i: 

• Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc. 

• Sikkerhetsklasse 2 – mindre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig, 
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor-/industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25 
personer. 

• Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt 
byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser 
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved 
oversvømmelse. 

Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres 
innenfor. For eksempel vil boliger kunne plasseres i faresone for 1000-årsflom, men ikke i faresone 
for 200-årsflom.  

Tabell 4: Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo 
Sikkerhetsklasse  Maksimalt tillatte faresone 

- Flom/stormflo 
Maksimalt tillatte faresone – Skred 

1 Utenfor 20-årsflom Utenfor sone for 100-årsskred 

2 Utenfor 200-årsflom Utenfor sone for 1000-årsskred 

3 Utenfor 1000-årsflom Utenfor sone for 5000-årsskred 

 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir 
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller 
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell 
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko 
etter en faglig vurdering.  
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Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for 
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til 
risikoreduserende tiltak oppsummeres. 

 

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen 

Eksisterende 
barrierer 

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

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer 

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket 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 manglende dekning av behov hos 
befolkningen. 

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur. 

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 grunn for ROS-vurderingen. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1. Planområdet og planforslaget 

Planområdet omfatter hele Roa sentrum med omkringliggende områder, avgrenset av hovedveier i 
nord, øst og vest, og jernbanen i sør. 

 

Figur 2 Oversiktskart 



OMRÅDEREGULERING ROA 
ROS-ANALYSE 

side 12 av 27 

 

Figur 3 Flyfoto med en grov avgrensning av planområdet. 
 

Hovedhensikten med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det legges til 
rette for blandet arealbruk innenfor området. De største endringene i planen i forhold til dagens 
arealutnyttelse er tilrettelegging for sentrumsutvikling rundt Lupro, Kildalbygget og Frøystad. Videre 
legges det til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem, ytterligere utvikling ved Sand, nye 
boligområder på vestsiden av Roalinna mot jernbanestasjonen, industri, lager og storvarehandel i sør 
og kommunale/regionale funksjoner i nord. En mer detaljert beskrivelse av planområdet kan sees i 
kapittel 2 i planbeskrivelsen for Roa områdereguleringsplan. 

Gjennom området er det høyspentledninger. Det er lagt inn en faresone med 15 meter bredde over 
disse, med en bestemmelse som forbyr alle byggetiltak. 

For å bedre forbindelsen ut til marka legges det til rette for å etablere en ny kulvert under jernbanen 
for gående. Dette er med på å redusere risikoen for ulovlig kryssing av jernbanen og at folk kommer i 
nærheten av sporområdet. I denne fasen er det ikke gjennomført undersøkelser i forhold til grunn, 
sikkerhet, overvann m.m. ved etablering av ny kulvert under jernbanen.  

Innenfor planområdet er det nåværende og historiske virksomheter som kan medføre forurensning 
til grunn. Det er gjennomført en egen konsekvensutredning for forurensning til grunn og vann, og 
kartlagt hvilke områder med virksomheter (nåværende og historiske) som kan medføre forurensning 
til grunn. Det er lagt inn sikringssoner over områdene hvor det er potensielle farer for forurensning til 

Roa områdereguleringsplan 
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grunn. I tillegg er det fare for overflateavrenning med potensiell forurensning til vann og grunn fra 
områder som reguleres til sentrumsformål og næring/industri/handel.  

Plankartet settes inn når det er endelig!! xx 

 

3.2. Sårbarhet i området 

Langs Hadelandsvegen er det registrert flere ulykker, se Figur 5. Det største antallet og de mest 
alvorlige ulykkene er lokalisert langs E16 som ligger utenfor planområdet. I Roa er det registrert 
ulykker med lettere og alvorlig skadde. Hendelsesløpet i de ulike ulykkene som har vært gjennom 
tiden har vært sykkelulykke, bilulykke, påkjørsel av fotgjenger, enslig kjøretøy kjørte utenfor, MC-
ulykke osv.  

Figur 4 Konsept for fordeling av funksjoner innenfor tettstedet Roa. 
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Figur 5 Oversikt over antall ulykker i Roa, med en grov plassering. (SVV 2018) 
 

 Naturgitte forhold og omgivelser 
Roa ligger nede i en slak dal, omgitt av et mykt bølgende landskap preget av jorder og skogsområder. 

Langs Hadelandsvegen gjennom Roa følger elven Vigga dens side. I tilknytning til Vigga er det 
flomfare, og det er derfor gjennomført en konsekvensutredning. Som følge av denne har det blitt lagt 
inn en faresone for 200-årsflom i plankartet.  

Langs den sørlige delen av Bjønnbekken ligger det inne en aktsomhetssone for flom- og jordskred 
(kart/dsb.no). Videre er det registrert et flomskred ved jernbanen fra 2014. Dette medførte skade på 
banen.  
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Figur 6 Kart som viser aktsomhetssone for flom- og jordskred ved Bjønnbekken og historisk skred vist med gul 
firkant (DSB kart). 
 

 Relevante forhold i overordnet ROS-analyse 
Fra foreslått ROS-analysen for Lunner og Gran kommune, datert 7.11.2017 påpekes hovedvegene 
E16 og rv. 4, samt Gjøvikbanen og Roa-Hønefoss-banen som potensielle fareområder. På Roa-
Hønefoss-banen og E16 transporteres det en mengde farlig gods. 

Følgende uønskede hendelsene fra kommunens ROS-analyse er vurdert å ha høy risiko og kan være 
aktuell for Roa: Bortfall av strøm / strømrasjonering i over fire timer, smittsom sykdom blant 
mennesker, jernbaneulykke, alvorlig kriminalitet og brann i bygning. 

 

Aktsomhetssone for flom- 
og jordskred 

Historisk skred 
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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 grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante 
for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av uønskede 
hendelser: 

• Oppstartsmøte med kommunen 
• Planprogram 
• Konsekvensutredninger 
• Overordnet ROS-analyse for kommunene Gran og Lunner 
• DSB kart 
• Referat fra regionalt planforum 28.8.2018 

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen 
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen. 

Tabell 5: Uønskede hendelser 
 
Nr 

 
Hendelse 

 
Begrunnelse 

 
Kilde 

1  
Flom Planområdet er utsatt for flom i 

Vigga. 
Planprogram og 
utredningsrapport 

2  
Overvann Planlagte tiltak kan påvirke 

overvannssituasjonen og kan ved 
intens nedbør medvirke til flom og 
spredning av forurensning til 
vassdrag. 

Miljokommune.no og 
referat fra regionalt 
planforum 28.8.2018 

3  
Jernbaneulykke På jernbanestrekningen forbi Roa 

fraktes det farlig gods. Det kan 
oppstå ulykker som forårsaker 
eksplosjoner. 
 

Faglig vurdering, 
kommunal ROS-analyse 
og uttalelse fra Bane 
NOR 

4  
Jernbaneulykke Jernbanen er en barriere mellom 

tettstedet og turområder. Dette 
kan føre til ulovlig ferdsel i og over 
jernbanesporene. 
 

Faglig vurdering og 
uttalelse fra Bane NOR 

5  
Jernbanesikkerhet Det legges til rette for en kulvert 

under jernbanen for gående. 
Etablering av denne kan påvirke 
grunnforholdene og skape 
uønskede hendelser for jernbanen. 

Faglig vurdering, 
kommunal ROS-analyse 
og uttalelse fra Bane 
NOR 

6  
Forurensning i grunn I Roa er det registrert virksomheter 

(nåværende og historiske) som kan 
medføre forurensning til grunnen.  

Planprogram og 
utredningsrapport 

7  
Brann i bygninger og 
anlegg 

I Roa er det flere offentlige 
bygninger med viktige funksjoner 
for befolkningen: Rådhus med 
helsestasjon, frivillighetssentral 
m.m., ungdomsskole, 
Bergosenteret, Frøystad med 

Kommunal ROS-analyse 
og faglig vurdering 
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bibliotek, voksenopplæring, og 
m.m. 

8  
Jord- og flomskred Langs Bjønnbekken i den sørlige 

delen av planområdet ligger det 
inne en aktsomhetssone for jord- 
og flomskred. Det er også registrert 
et flomskred ved jernbanen. 

DSBs kart over 
aktsomhetsområder for 
jord- og flomskred, samt 
historiske skred 

9  
Trafikkulykker veg Det er registrert flere ulykker langs 

hovedvegene i Roa med både 
lettere og alvorlig skadde. 

Statens vegvesens 
vegkart 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 
Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av 
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i 
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver 
hendelse. 

Tabell 6: Analyseskjema for uønsket hendelse. 
 
NR. 1             UØNSKET HENDELSE: Flom 
Beskrivelse  Planområdet er utsatt for 200-års flom i Vigga. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Planprogram og vannlinjeberegninger (Asplan Viak 2018b). OPPDATERES 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Gjennom hele planområdet følger 200-års flomsone elven 
Vigga. Flomsonen berører både eksisterende bebyggelse 
og planlagt bebyggelse. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X  Det er ikke sannsynlig at 200-årsflom vil 
medføre tap av liv eller medføre 
behandlingskrevende skader.  

 

Stabilitet 
 

  X Det er ikke sannsynlig at 200-årsflom 
setter system varig ut av drift eller ut av 
drift over lengre tid. 

 

Materielle verdier 
 

 X    Ved en 200-års flom kan alvorlige skader 
på eiendom forekomme. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Flomsoner for 200-års flom langs Vigga vises som faresoner i plankartet med tilhørende 
bestemmelser som krever ytterligere flomutredninger ved etablering av nye tiltak i 
flomsonen. 

• Det legges ikke til rette for utbyggingsområder i sikkerhetsklasse 3 innenfor flomsonen, jf. 
TEK 17. jf. Krav i planbestemmelse xx? 

 

 
NR. 2             UØNSKET HENDELSE: Overvann 
Beskrivelse  Planlagte tiltak kan påvirke overvannssituasjonen og kan ved intens nedbør medvirke til flom og 

spredning av forurensning til vassdrag. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Planprogram, vannlinjeberegninger, klimaprofiler, tomteanalyser 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Ved intens nedbør og nedbør over lengre perioder vil det 
være utfordrende å hindre at overvann medvirker til flom 
og øker faren for spredning av forurensning til vassdrag.  

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X  Det er ikke sannsynlig at overvann på 
avveie vil medføre tap av liv eller medføre 
behandlingskrevende skader.  

 

Stabilitet 
 

  X Det er ikke sannsynlig at overvann på 
avveie setter system varig ut av drift eller 
ut av drift over lengre tid. 

 

Materielle verdier 
 

 X    Med overvann på avveie kan alvorlige 
skader på eiendom og infrastruktur 
forekomme. 
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Risikoreduserende tiltak  • Det stilles krav i planbestemmelser til infiltrering av overvann på egen grunn.  
• Kantsoner langs vassdrag reguleres med vegetasjonskledde arealer som kan forsinke 

avrenning fra harde flater direkte til elver og bekker. Vegetasjonssonen kan også bidra til at 
overvannet infiltreres gjennom jorda før det når elva og at dette reduserer 
partikkelspredning og annen forurensing til vassdraget. 

• Er det lagt inn flomveger? / sett på hvor vannet vil renne ved ekstremnedbør? Del av 
flomanalysen? 

 

 
NR. 3             UØNSKET HENDELSE: Jernbaneulykke 
Beskrivelse  På jernbanestrekningen forbi Roa fraktes det farlig gods. Det kan oppstå ulykker som forårsaker 

eksplosjoner. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kommunal ROS-analyse og uttalelse fra Bane NOR. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Sannsynligheten for ulykke på jernbanen i forbindelse 
med frakt av farlig gods ansees som lav. Det har aldri vært 
en ulykke her. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Ved en ulykke ansees konsekvensene som 
store og det kan skje ulykke med dødsfall 
og mange involverte. Gods- og persontog 
passerer hverandre her, men 
sannsynligheten for at de passere og det 
oppstår en eksplosjon ansees som svært 
lav. 

 

Stabilitet 
 

 X   Systemet vil settes ut av drift over en lang 
periode, men ikke varig ut av drift. 

 

Materielle verdier 
 

 X  Det kan oppstå alvorlige skader på 
eiendom. Men det vil være mulig å 
gjenopprette funksjonen. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Ikke relevant for områdereguleringsplanen. 

 

 
NR. 4             UØNSKET HENDELSE: Jernbaneulykke 
Beskrivelse  Jernbanen er en barriere mellom tettstedet og turområder. Dette kan føre til ulovlig ferdsel i og 

over jernbanesporene. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Faglig vurdering og uttalelse fra Bane NOR 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Sannsynligheten for ulykke på jernbanen i forbindelse 
med ulovlig ferdsel i spor anses som lav. I snitt har 4,6 
personer omkommet i jernbaneulykker i perioden 2008-
2017. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Ved en ulykke ansees konsekvensene som 
store og det kan skje ulykke med dødsfall. 

 

Stabilitet 
 

  X Systemet vil settes ut av drift i en kort 
periode. 

 

Materielle verdier 
 

  X Lite sannsynlig med større skader på 
materielle verdier. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Planlagt ny kulvert under sporene.  

 

 
NR. 5             UØNSKET HENDELSE: Jernbanesikkerhet 
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Beskrivelse  Det legges til rette for en kulvert under jernbanen for gående. Etablering av denne kan påvirke 
grunnforholdene og skape uønskede hendelser for jernbanen. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kommunal ROS-analyse og uttalelse fra Bane NOR. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Ved tiltak rundt jernbanen kan det være fare for ras, osv. 
Et av tiltakene i planen som berører dette er gangkulvert. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Ved en eventuell ulykke ved ny kulvert 
ansees konsekvensene som store og det 
kan oppstå ulykker med dødsfall. 

 

Stabilitet 
 

 X   Jernbanen kan settes ut av drift over 
lengre tid.  

 

Materielle verdier 
 

 X  Det kan forekomme alvorlig skade på 
eiendom. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Det er lagt inn en bestemmelse som krever ytterligere undersøkelser ved etablering av tiltak 
som ligger nærmere enn 30 meter fra spormidt. Dette vil kartlegge fareområdene ved 
etablering av blant annet kulvert. 

 

 
NR. 6             UØNSKET HENDELSE: Forurensning i grunn  
Beskrivelse  I Roa er det registrert virksomheter som kan medføre forurensning til grunnen fra både historiske 

og nåværende virksomheter.  
Det er også fare for overflateavrenning med potensiell forurensning til vann og grunn fra områder 
som reguleres til sentrumsformål og storvarehandel, plass- og transportkrevende varehandel, samt 
industri/lager. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Planprogram og utredningsrapport (Asplan Viak 2018a) 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Det antas å være middels sannsynlighet for forurensning i 
grunn på de ulike arealene avsatt med sikringssone, samt 
for faren for overflateavrenning med potensiell 
forurensning til vann og grunn. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

 X  Ved forurensning i brønner kan ulykke 
med behandlingskrevende skader 
forekomme. Det er en brønn ved arealene 
som avsettes til storvarehandel, plass- og 
transportkrevende varehandel. 

 

Stabilitet 
 

  X Ved forurensning i grunn ansees 
konsekvensen for systembrudd som små. 
Det er en brønn som kan være utsatt for 
forurensning overflateavrenning. 

 

Materielle verdier 
 

  X Skadene på eiendommen ansees som 
uvesentlige. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Det er lagt inn en sikringssone over områdene hvor det er potensielle farer for forurensning i 
grunn. Ved søknad om tiltak innenfor sikringssonen skal det gjennomføres undersøkelser for 
forurensning i grunn. Undersøkelser og tiltaksplan må tilpasses hvert område  

• For formålene sentrumsformål, storvarehandel, plass- og transportkrevende varehandel, samt 
industri/lager er det lagt inn en bestemmelse som krever at overflateavrenning må vurderes 
med hensyn til potensiell forurensning til vann og grunn i detaljfasen.  

• Ved etablering av tiltak innenfor sikringssonen for forurenset grunn ansees dette som positivt. 
Dette vil i de fleste tilfeller føre til en forbedring i grunnforholdene og en vil kunne fjerne 
potensielle miljøfarer. Den største konsekvenser vil oftest være i forbindelse med 
anleggsarbeider og feil slutthåndtering av forurensede masser.  
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NR. 7             UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger og anlegg 
Beskrivelse  I Roa er det flere offentlige bygninger med viktige funksjoner for befolkningen: Rådhus med 

helsestasjon, frivillighetssentral m.m., ungdomsskole, Bergosenteret, Frøystad med bibliotek, 
voksenopplæring mm. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kommunal ROS-analyse 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Sannsynligheten for brann i offentlige bygninger ansees 
som lav.  

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X     Ved brann kan det skje dødsulykker.  

Stabilitet 
 

 X   Bygningene kan settes ut av drift over en 
lengre periode og kan kreve 
gjenoppbygging. 

 

Materielle verdier 
 

 X  Det kan skje alvorlige skader på 
eiendommen. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Sikre adkomst for utrykningskjøretøy og oppstillingsplass for brannbiler. Sikre vannkapasitet. 
• Sørge for at det etableres alternativ adkomst som er fremkommelig for utrykningskjøretøy. 

 

 
NR. 8            UØNSKET HENDELSE: Jord- og flomskred  
Beskrivelse  Langs Bjønnbekken i den sørlige delen av planområdet ligger det inne en aktsomhetssone for jord- 

og flomskred. Det er også registrert et flomskred ved jernbanen. Det er ingen planlagt bygging i 
fareområdene. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

DSBs kart over aktsomhetsområder for jord- og flomskred, samt historiske skred. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Sannsynligheten ansees som lav. Det er heller ikke 
registrert noen skredfare på andre kartsider med 
skredinformasjon. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Ved et skred kan det føre til ulykker med 
dødsulykker. Aktsomhetssone for skred er 
ikke i et boligområde, og sannsynligheten 
ansees som veldig lav.  

 

Stabilitet 
 

  X Systembrudd ansees som uvesentlig.  

Materielle verdier 
 

 X  Uvesentlig skader på eiendom.  

Risikoreduserende tiltak  • Aktsomhetssonen er lagt inn i plankartet med hensynssone. Ved etablering av tiltak innenfor 
sonen skal det gjennomføres ytterligere skredundersøkelser.   

 

 
NR. 9            UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker veg  
Beskrivelse  Det er registrert flere ulykker langs hovedvegene i Roa med både lettere og alvorlig skadde. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Statens vegvesens vegkart som viser trafikkulykker. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

 X   Sannsynligheten ansees som høy.  Det har vært 
trafikkulykker oftere enn 1 gang i løpet av 10 år. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

 X  En trafikkulykke kan få mange utfall, men 
det er ikke registrert noen dødsulykker i 
planområdet. Konsekvensen for liv og 
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helse ansees som middels hvor ulykker 
med behandlingskrevende skader kan 
oppstå. 

Stabilitet 
 

  X Systembrudd ansees som uvesentlig.  

Materielle verdier 
 

  X Uvesentlig skader på eiendom.  

Risikoreduserende tiltak  • I sentrum legges det til rette for gatetun og flere kryss. Dette er med på å stramme opp 
strukturen, redusere farten og øke oppmerksomheten til bilistene, fotgjengere og syklister. 

• Det legges til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem i Roa. Dette øker trygg ferdselen 
for både syklister og fotgjengere. 

• Et mulig tiltak kan være å redusere farten. 
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6 Oppsummering av risiko 

 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av 
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til 
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert 
ved hver tabell. 

6.1. Risiko for liv og helse 
Tabell 7: Oppsummering av risiko for liv og helse 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%)  9  

Middels  
(1-10%) 2 1, 6  

Lav  
(<1%)   3, 4, 5, 7, 8 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1  
Flom • Flomsoner for 200-års flom langs Vigga vises som faresoner i 

plankartet med tilhørende bestemmelser som krever ytterligere 
flomutredninger ved etablering av nye tiltak i flomsonen. 

• Det legges ikke til rette for utbyggingsområder i sikkerhetsklasse 
3 innenfor flomsonen, jf. TEK 17. 

2  
Overvann • Ikke aktuell 

3  
Jernbaneulykke • Ikke relevant for områdereguleringsplanen. 

4  
Jernbaneulykke • Det planlegges for etablering av ny undergang som kan gi et 

sikrere tilbud for kryssing av jernbanesporene. 

5  
Jernbanesikkerhet • Det er lagt inn en bestemmelse som krever ytterligere 

undersøkelser ved etablering av tiltak som ligger nærmere enn 30 
meter fra spormidt. Dette vil kartlegge fareområdene ved 
etablering av blant annet kulvert. 

6  
Forurensning i grunn • Det er lagt inn en sikringssone over områdene hvor det er 

potensielle farer for forurensning i grunn. Ved søknad om tiltak 
innenfor sikringssonen skal det gjennomføres undersøkelser for 
forurensning i grunn. Undersøkelser og tiltaksplan må tilpasses 
hvert område 

• For formålene sentrumsformål, storvarehandel, plass- og 
transportkrevende varehandel, samt industri/lager er det lagt inn 
en bestemmelse som krever at overflateavrenning må vurderes 
med hensyn til potensiell forurensning til vann og grunn i 
detaljfasen.  

• Ved etablering av tiltak innenfor sikringssonen for forurenset 
grunn ansees dette som positivt. Dette vil i de fleste tilfeller føre 
til en forbedring i grunnforholdene og en vil kunne fjerne 
potensielle miljøfarer. Den største konsekvenser vil oftest være i 
forbindelse med anleggsarbeider og feil slutthåndtering av 
forurensede masser. 
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7  
Brann i bygninger og 
anlegg 

• Sikre adkomst for utrykningskjøretøy og oppstillingsplass for 
brannbiler. Sikre vannkapasitet. 

• Sørge for at det etableres alternativ adkomst som er 
fremkommelig for utrykningskjøretøy. 

8  
Jord- og flomskred • Aktsomhetssonen er lagt inn i plankartet med hensynssone. Ved 

etablering av tiltak innenfor sonen skal det gjennomføres 
ytterligere skredundersøkelser. 

9  
Større trafikkulykker veg • I sentrum legges det til rette for gatetun og flere kryss. Dette er 

med på å stramme opp strukturen, redusere farten og øke 
oppmerksomheten til bilistene, fotgjengere og syklister. 

• Det legges til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem i 
Roa. Dette øker trygg ferdselen for både syklister og fotgjengere. 

• Et mulig tiltak kan være å redusere farten. 
 

6.2. Risiko for stabilitet 
Tabell 8: Oppsummering av risiko for stabilitet 

SA
N

N
SY

N
LI
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ET

 

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 9   

Middels  
(1-10%) 1, 2, 6   

Lav  
(<1%) 4, 8 3, 5, 7  

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1  
Flom • Ikke aktuell 

2  
Overvann • Ikke aktuell 

3  
Jernbaneulykke • Ikke aktuell 

4  
Jernbaneulykke • Ikke aktuell 

5  
Jernbanesikkerhet • Ikke aktuell 

6  
Forurensning i grunn • Ikke aktuell 

7  
Brann i bygninger og 
anlegg 

• Ikke aktuell 

8  
Jord- og flomskred • Ikke aktuell 

9  
Større trafikkulykker veg • I sentrum legges det til rette for gatetun og flere kryss. Dette er med 

på å stramme opp strukturen, redusere farten og øke 
oppmerksomheten til bilistene, fotgjengere og syklister. 

• Det legges til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem i Roa. 
Dette øker trygg ferdselen for både syklister og fotgjengere. 

• Et mulig tiltak kan være å redusere farten. 
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6.3. Risiko for materielle verdier 
Tabell 9: Oppsummering av risiko for materielle verdier 

 

 

 

 

 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1  
Flom • Flomsoner for 200-års flom langs Vigga vises som faresoner i 

plankartet med tilhørende bestemmelser som krever ytterligere 
flomutredninger ved etablering av nye tiltak i flomsonen. 

• Det legges ikke til rette for utbyggingsområder i sikkerhetsklasse 
3 innenfor flomsonen, jf. TEK 17. 

2  
Overvann • Det stilles krav i planbestemmelser til infiltrering av overvann på 

egen grunn. 
• Kantsoner langs vassdrag reguleres med vegetasjonskledde 

arealer som kan forsinke avrenning fra harde flater direkte til 
elver og bekker. 

3  
Jernbaneulykke • Ikke aktuell 

4  
Jernbaneulykke • Ikke aktuell 

5  
Jernbanesikkerhet • Ikke aktuell 

6  
Forurensning i grunn • Ikke aktuell 

7  
Brann i bygninger og 
anlegg 

• Ikke aktuell 

8  
Jord- og flomskred • Ikke aktuell 

9  
Større trafikkulykker veg • I sentrum legges det til rette for gatetun og flere kryss. Dette er 

med på å stramme opp strukturen, redusere farten og øke 
oppmerksomheten til bilistene, fotgjengere og syklister. 

• Det legges til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem i 
Roa. Dette øker trygg ferdselen for både syklister og fotgjengere. 

• Et mulig tiltak kan være å redusere farten. 
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KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 9   

Middels  
(1-10%) 6,  1, 2,   

Lav  
(<1%) 4,  3, 5, 7, 8,   
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Kilder 

 

 

Asplan Viak. 2018a. KU forurensning til grunn og vann. 

Asplan Viak. 2018b. Vannlinjeberegning – Vigga. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2018. Jord- og flomskrev aktsomhetskar og 
historiske skred. Lest her 6.8.2018: https://kart.dsb.no/ 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2017. Samfunnssikkerhet i kommunens 
planlegging – metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Veileder. 

Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Byggteknisk forskrift (TEK17). Kapittel 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 
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VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i 
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017). 

  
UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 

 

Ja - 
vurderes 
i kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-
hendelser 

Ekstremvær 
Storm og orkan  Ikke spesielt utsatt eller spesielt 

sårbare objekter 
Lyn- og tordenvær  Ikke spesielt utsatt eller spesielt 

sårbare objekter 
Flom  
Flom i sjø og vassdrag X   
Urban flom/overvann X   
Stormflo  Ikke relevant 
Skred 
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) X   
Skog- og lyngbrann 
Skogbrann  Ikke spesielt utsatt 
Lyngbrann  Ikke spesielt utsatt 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) X   
Næringsvirksomhet/industri 
Utslipp av farlige stoffer  Ikke relevant 
Akutt forurensning  Ikke spesielt utsatt 
Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri) 

X  

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

X   

Eksplosjon 
Eksplosjon i industrivirksomhet X  
Eksplosjon i tankanlegg  Ikke spesielt utsatt 
Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager  Ikke relevant 
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 
Dambrudd  Ikke relevant 
Distribusjon av forurenset drikkevann  Ikke relevant 
Bortfall av energiforsyning  Ikke spesielt utsatt 
Bortfall av telekom/IKT  Ikke spesielt utsatt 
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 utsatt 
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