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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, samt hindre en
utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017). Analysen skal vise alle risiko‐ og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging.
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 og
ivaretar dette kravet.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
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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 iht. 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.
Beskrive planområdet (kap. 3)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

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

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

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. I beskrivelsen er vedlegg 2 i DSB sin veileder
gjennomgått.
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
side 5 av

22

ROS‐ANALYSE
RAPPORT

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
Høy
Middels
Lav

TIDSINTERVALL
Oftere enn 1 gang i løpet
av 10 år
1 gang i løpet av 10‐100
år
Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

SANNSYNLIGHET PR. ÅR
> 10 %
1‐10 %
< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:
Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Stabilitet
Materielle verdier

Høy
Ulykke med dødsfall eller
personskade som
medfører varig mén;
mange skadd
System settes varig ut av
drift.
Uopprettelig skade på
eiendom

Middels

Små

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/ få/små
skader

System settes ut av drift
over lengre tid
Alvorlig skade på eiendom

Systembrudd er
uvesentlig
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 5. 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
KONSEKVENSER

SANNSYNLIGHET

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
Maksimalt tillatte faresone
Maksimalt tillatte faresone – Skred
Sikkerhetsklasse
‐ Flom/stormflo
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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Beskrivelse av planområdet

3.1. Planområdet og planforslaget
Planområdet ligger på Ammerud i Oslo kommune rett innenfor den markanære byggesonen. Arealet
er i sin helhet lokalisert innenfor markagrensa. Huken er et tidligere pukkverk der det har blitt tatt ut
steinmasser i en årrekke. Uttaksområdet fremstår som et sår i landskapet med store bergskjæringer
og terrengsprang. Det pågår igjenfylling og sikring av bruddet etter Oslo kommunes sikringsplan for
Huken pukk‐ og asfaltverk, jf. forliksavtalen vedtatt i bystyret 17.12.2014. Sikringsplanen er etter
avtaletidspunktet justert, slik at landskapet i større grad er tilpasset en ønsket etterbruk av området.
Omgivelsene rundt uttaksområdet består av skogsvegetasjon og brukes som tur‐ og
rekreasjonsområder. Lillomarka arena ligger øst for planområdet, og er en nylig bygget idrettsarena
tilrettelagt for skiidrett.

Figur 2 Forslag til plankart.

Asfaltdeponi
Inne i uttaksområdet ligger et lager med returasfalt som er tilkjørt under Oslo Veis drift i Huken. På
vegne av Oslo Vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, har Eiendoms‐ og byfornyelsesetaten søkt
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å benytte ca. 200 000 tonn returasfalt til sikringsformål. Tiltaket
krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven §§ 11 og 29.
I søknaden forutsettes at returasfalten graves ned i sikringsskråningene i nordbruddet.
Returasfaltens bruk til sikringsformål avklares gjennom egen sak mot fylkesmannen, og tillatelse fra
fylkesmannen ble gitt 15.05.2018. I planforslaget vil asfaltdeponiet inngå i hensynssone annen fare
(asfaltdeponi), og alle tiltak skal avklares med fylkesmannen. Returasfalten er derfor ikke behandlet
inngående i denne ROS‐analysen.
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3.2. Sårbarhet i området
I det følgende er det gjort en overordnet vurdering av risikoforhold i planområdet.

Naturgitte forhold og omgivelser
Skred
Uttak av steinmasser gjennom en årrekke har skapt høye bergskjæringer i store deler av
planområdet. I kommuneplan for Oslo er det avmerket hensynssoner for ras‐ og skredfare
(steinsprang, H310_2, se figur 3). De fleste hensynssonene i kommuneplanen dekkes til med
løsmasseskråninger i løpet av 2018, og vil således ikke utgjøre en risiko etter at bruddet er sikret.
Derimot vil arealer som ikke er avmerket med henysnsone utgjøre en risiko, fordi nye uttak av
steinmasser har skapt nye bergskjæringer. Den justerte sikringsplanen opprettholder enkelte
bergskjæringer for å ivareta forbindelseslinjer ut av uttaksområdet, eller for å sikre geologiske‐ og
mineralforekomster som har kulturminneverdi. I det pågående sikringsarbeidet vil bergskjæringer
som ikke fylles igjen sikres med gjerde.
Det pågående sikringsarbeidet medfører at risikosituasjonen som er vurdert i kommuneplanen er
betydelig endret etter at sikringen av bruddet er avsluttet. Det anbefales derfor at hensynssonene i
kommuneplanen erstattes av en fellesbestemmelse som gjelder alle arealer innenfor planområdet,
fremfor at utdaterte hensynssoner fra kommuneplanen videreføres i reguleringsplanen.
Flom
Aurevannsbekken er lagt i rør under den sørlige delen av området. I kommuneplanen er det avsatt en
hensynssone flomfare (H320_2) i deler av sørbruddet, se figur 3. Flomfaren er knyttet til
Aurvannsbekken. Aurevannsvassdraget fremgår også av NVEs aktsomhetskart for flom, se figur 4.

Figur 3 Hensynssoner steinsprang, H310_2, og
elveflom, H320_2, i Kommuneplan for Oslo.

Figur 4 Aktsomhetskart flom (NVE)
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Gruvesjakter og terrengsprang
Planområdet inneholder enkelte vertikale‐ og horisontale gruvesjakter som er rester etter tidligere
gruvedrift i området, og som kan utgjøre en risiko dersom de blir stående usikret. Videre vil det være
flere større terrengsprang i planområdet som kan være en risiko ved økt bruk.
Grunnforhold
Grunnteknikk AS har vurdert planområdet og konstatert at det ikke er kvikkleire i arealer som inngår i
reguleringsplanen (se planforslagets vedlegg 7 Geoteknikk).
Sikkerhet mot naturpåkjenninger TEK 17 §7
Sikkerhet mot flom
I henhold til TEK 17 § 7‐2 Sikkerhet mot flom og stormflo, vil bebyggelsestiltak slik de er definert i
planforslaget, sortere under tiltaksklasse F2. (Gjelder de fleste byggverk beregnet på personopphold.
Økonomiske konsekvensene ved skader kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke
ut av spill). For å ivareta sikkerhet mot flom, må utbyggingsformålet plasseres slik at årlig
sannsynlighet lavere enn 1/200 (200 års flom) ikke overskrides.
Tiltak i friområder og tilrettelegging for idrett og friluftsliv inngår i sikkerhetsklasse F1 som innebærer
at årlig sannsynlighet lavere enn 1/20 (20 års flom) ikke overskrides.
Sikkerhet mot skred
Planforslaget åpner for bebyggelse brukt som markastue/bevertning,
forsamlingslokale/visningssenter, driftsbygning, utstyrsutleie, garderobe og toalett. I henhold til TEK
17 § 7‐3 Sikkerhet mot skred, vil utbyggingsformål slik de er definert i planforslaget, sortere under
sikkerhetsklasse S2 (arbeids‐ og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt
oppholder seg maksimum 25 personer). For å ivareta sikkerhet mot skred, må utbyggingsformålet
plasseres slik at årlig sannsynlighet lavere enn 1/1000 (1000 års hendelse) ikke overskrides.
Tiltak som planlegges innenfor reguleringsplanen (idrett og fritid) sorterer under Sikkerhetsklasse S1
med størst tillatt nominell årlig sannsynlighet 1/100 for skred.
Bruk av eksisterende fjellhall
I sørbruddet ligger en utsprengt fjellhall. Pågående sikringsarbeid og planforslaget legger opp til at
fjellhallen opprettholdes og kan benyttes til lager og garasje for driftsmaskiner. Dette vil tilnærmet
være en videreføring av dagens bruk. Planforslaget åpner også for at fjellhallen kan benyttes til
idretts‐ og kulturformål. Dette vil kreve mer omfattende tilrettelegging. Eventuelle behov for sikring
av fjellhallen og ytterligere tilrettelegging til ny bruk avklares i byggesaken, jf. TEK 17 §7.
Vurdering av rømningsveier
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge Huken til idretts‐, natur og kulturopplevelser. I dette
ligger det at planområdet skal kunne benyttes som arena for større arrangementer der større
folkemengder samles i Huken. Som en del av planarbeidet er det vurdert hvorvidt planområdet vil
være egnet for arrangementer av et slikt omfang. Planområdets fysiske forutsetninger, som
tilgjengelig areal og behovet for rømningsveier, er vurdert. Vurderingen følger som vedlegg til ROS‐
analysen (vedlegg 2). Risiko knyttet til det enkelte arrangement kan ikke vurderes på
reguleringsplannivå, men må avklares nærmere i forkant av gjennomføringen.

side 11 av

22

ROS‐ANALYSE
RAPPORT

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:








Fareidentifikasjon i prosjektgruppa
Gjennomgang av hensynssoner i Kommuneplan for Oslo
Gjennomgang av aktsomhetskart fra NVE
Oslo kommunes sikringsplan for Huken pukk‐ og asfaltverk
Justert sikringsplan
Notat Vassdrag og overvann ved Huken pukkverk (vedlegg 3 til planforslaget)
Risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt (vedlegg 11 til planforslaget)

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 5 Oppsummering av uønskede hendelser

Nr Hendelse
1
Stein eller is fra
bergskjæringer faller
ned og skader
forbipasserende

2

3

4

Noen faller utfor
bergskjæringer som står
igjen fra
pukkverksdriften

Noen faller ned i
gruvesjakter eller
oppholder seg i
usikrede gruveganger.
Flom i
Aurevannsbekken

Begrunnelse
Det er bergskjæringer innenfor
planområdet og bearbeiding av
terrenget ved nye tiltak kan avdekke
bergskjæringer som i dag er dekket av
sikringsskråninger. Stein og is kan falle
ned på turstier/skiløyper eller i soner
som tilrettelegges for opphold.
Bergskjæringer innenfor planområdet
og bearbeiding av terrenget ved nye
tiltak kan avdekke bergskjæringer som i
dag er dekket av sikringsskråninger.
Usikrede bergskjæringer kan medføre
at noen faller utfor.
Det er vertikale gruvesjakter og åpne
gruveganger innenfor planområdet.
Dersom disse ligger usikret kan de
utgjøre fare for mennesker.

Kilde
Hensynssone i
kommuneplanen

Det oppstår flom i Aurvannsbekken som
kan gi oversvømmelse i ny bebyggelse i
Huken og nedstrøms i vassdraget.

Hensynssone i
kommuneplanen
Aktsomhetskart NVE
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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.
NR. 1

UØNSKET HENDELSE: Stein eller is fra bergskjæringer faller ned og skader forbipasserende

Beskrivelse

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Det er flere bergskjæringer innenfor planområdet og nye tiltak som krever bearbeiding av terrenget
kan avdekke nye bergskjæringer. Stein og is som dannes i bergskjæringene kan falle ned på
turstier/skiløyper eller i soner for opphold.
Hensynssone i kommuneplanen. Justert sikringsplan som viser ferdig sikret terreng etter avsluttet
pukkverksdrift.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens

Høy

Liv og helse

Middels

Steinsprang er sannsynlig, men det er mindre sannsynlig
at hendelsen inntreffer slik at det oppstår personskade.
Risikosituasjonen avviker ikke fra andre steder i marka der
det finnes eksponert fjell langs turvei.
Begrunnelse
Risiko

Små

X

Stabilitet

Kan medføre behandlingskrevende skader
og i verste fall dødsfall.
Ikke relevant

Materielle verdier

Ikke relevant

Risikoreduserende tiltak

Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og steinsprang:
«Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt større terrengsprang, skal
sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om
rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av
gjerde)».
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes pkt. 11.
Plankart
Turveier og skiløyper som vises i plankartet legges med god avstand til eksisterende bergskjæringer
for å redusere faren for is‐ og steinsprang.

NR. 2

UØNSKET HENDELSE: Noen faller utfor bergskjæringer som står igjen fra pukkverksdriften

Beskrivelse

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Bergskjæringer som står igjen fra pukkverksdriften, og som ikke sikres med sikringsskråninger iht.
Oslo kommunes sikringsplan, skal sikres med gjerde ved driftsavslutning. Dersom hendelsen
inntreffer ved bergskjæringer som inngår i sikringsplanen, krever dette at noen bevisst tar seg over
sikringsgjerdene som er oppført.
Tiltak som følger av planforslaget og påfølgende bearbeiding av terrenget, eksempelvis ved
etablering av skiløyper og turveier, kan avdekke bergskjæringer som tidligere er sikret av
sikringsskråninger. Disse bergskjæringene kan utgjøre en fare og krever fallsikring.
Hensynssone i kommuneplanen. Justert sikringsplan som viser ferdig sikret terreng etter avsluttet
pukkverksdrift.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X
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Konsekvens

Høy

Liv og helse

Middels

Små

Begrunnelse

X

Stabilitet

Kan medføre behandlingskrevende skader
og i verste fall dødsfall.
Ikke relevant

Materielle verdier

Ikke relevant

Risikoreduserende tiltak

Risiko

Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og steinsprang:
«Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt større terrengsprang, skal
sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om
rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av
gjerde)».
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes pkt. 11.

NR. 3

UØNSKET HENDELSE: Noen faller ned i gruvesjakter eller oppholder seg i usikrede gruveganger.

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Det er åpne vertikale og horisontale gruveganger i planområdet. Dersom disse ikke er sikret kan de
utgjøre en fare når området åpnes for allmennheten.
Faglig vurdering.
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens
Liv og helse

Høy

Middels

Hendelsen krever at usikrede gruver oppdages og at noen
velger å ta seg inn i dem.
Begrunnelse
Risiko

Små

Stabilitet

Kan medføre behandlingskrevende skader,
i verste fall dødsfall.
Ikke relevant

Materielle verdier

Ikke relevant

Risikoreduserende tiltak

X

Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og steinsprang:
«Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt større terrengsprang, skal
sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om
rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av
gjerde).»
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes punkt 11.
I planbestemmelsenes punkt 7.3.2 åpnes det for sikringstiltak ved gruver som har kulturminneverdi:
«(…) sikringstiltak iht. punkt 1.1, kan tillates innenfor hensynssonen etter godkjenning av
Byantikvaren.».
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NR. 4 UØNSKET HENDELSE: Flom i Aurvannsbekken medfører skade på bygninger eller gir økt flom nedstrøms i
vassdraget.
Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Det oppstår en flom i Aurevannsbekken som medfører skade på ny bebyggelse oppført i planens
friområde 1 (sørbruddet). Flom i Aurevannsbekken kan påvirke bebyggelse nedstrøms i vassdraget.
Notat Vassdrag og overvann ved Huken pukkverk (vedlegg 3)
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Mindre flommer oppstår ofte, men større flommer som
potensielt er til skade for bebyggelse oppstår sjeldnere,
anslagsvis 1 gang i løpet av 10 til 100 år.
Begrunnelse
Risiko

X

Konsekvens

Høy

Middels

Liv og helse

Ikke relevant

Stabilitet

Ikke relevant – planområdet inneholder
ikke kritiske funksjoner
Noe materielle skader kan oppstå.

Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

X

Ved utarbeidelse av planforslaget er det er gjort beregninger av bekkeprofil for å få et bilde av
bekkens utstrekning ved ulike hendelser. For en geometri med bunnbredde på 3 m, sidekant med
helning 1:4 og jevnt lengdefall på 2 ‰, vil det ved normalvannføring være et vannspeil med bredde
4,1 m og maksimal dybde på 0,14 m. Ved en flomhendelse med 200 års gjentaksintervall vil
vannspeilet ha bredde på 12,3 m og maksimal dybde på 1,16 m. Disse forutsetninger er lagt til
grunn i planforslagets illustrasjonsplan, som viser at det er tilstrekkelig plass til en bekk innenfor
planområdet som også kan håndtere en 200 års hendelse uten at fremtidig bebyggelse påvirkes.
For utfyllende beskrivelser, se planforslagets vedlegg 3 Vassdrag og overvann ved Huken pukkverk.
Byggegrensen som er avgrenset i plankartet er romslig, slik at nye bygg kan plasseres utenfor
flomsoner for 200‐årsflom. Dokumentasjon av risiko mot flomhendelser må dokumenteres i
byggesaken når plassering av gjenåpnet bekk og badedam er avklart. Dette kravet er ivaretatt i TEK
17 §7.
Planforslaget stiller krav til at overvann skal håndteres åpent og lokalt, og at det skal settes av
tilstrekkelig areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Ved
rammesøknad skal det redegjøres for behandling av alt overvann, jf. planbestemmelsenes punkt
1.7.
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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.

6.1. Risiko for liv og helse
Tabell 6: Oppsummering av risiko for liv og helse
KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

SANNSYNLIGHET

Små

Nr.
1

Middels

Høy

Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

1,2,3

Hendelse

Risikoreduserende tiltak

Stein eller is fra
bergskjæringer faller
ned og skader
forbipasserende

Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og
steinsprang: «Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt
større terrengsprang, skal sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av
nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter
både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av gjerde).»
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes pkt. 11.

2

3

Noen faller utfor
bergskjæringer som
står igjen fra
pukkverksdriften

Noen faller ned i
gruvesjakter eller
kryper inn i usikrede
gruveganger.

Plankart
Turveier og skiløyper som vises i plankartet legges med god avstand til eksisterende
bergskjæringer for å redusere faren for is‐ og steinsprang.
Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og
steinsprang: «Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt
større terrengsprang, skal sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av
nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter
både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av gjerde)».
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes pkt. 11.
Planbestemmelsene
I planbestemmelsenes punkt 1.1 stilles følgende krav for å ivareta sikkerhet mot is‐ og
steinsprang: «Alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt
større terrengsprang, skal sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av
nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter
både sikring mot steinsprang og fallsikring (oppsetting av gjerde).»
Sikringstiltak skal være etablert før området tas i bruk og åpnes for allmennheten, jf.
planbestemmelsenes punkt 11.
I planbestemmelsenes punkt 7.3.2 åpnes det for sikringstiltak ved gruver som har
kulturminneverdi: «(…) sikringstiltak iht. punkt 1.1, kan tillates innenfor hensynssonen
etter godkjenning av Byantikvaren».
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6.2. Risiko for stabilitet
Ingen aktuelle hendelser.

6.3. Risiko for materielle verdier
Tabell 7: Oppsummering av risiko for materielle verdier
KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

SANNSYNLIGHET

Små

Nr.
4

Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

Middels

Høy

4

Hendelse

Risikoreduserende tiltak

Flom i Aurvannsbekken medfører
skade på bygninger eller gir økt
flom nedstrøms i vassdraget.

Ved utarbeidelse av planforslaget er det er gjort beregninger av bekkeprofil
for å få et bilde av bekkens utstrekning ved ulike hendelser. For en geometri
med bunnbredde på 3 m, sidekant med helning 1:4 og jevnt lengdefall på 2
‰, vil det ved normalvannføring være et vannspeil med bredde 4,1 m og
maksimal dybde på 0,14 m. Ved en flomhendelse med 200 års
gjentaksintervall vil vannspeilet ha bredde på 12,3 m og maksimal dybde på
1,16 m. Disse forutsetninger er lagt til grunn i planforslagets
illustrasjonsplan, som viser at det er tilstrekkelig plass til en bekk innenfor
planområdet som også kan håndtere en 200 års hendelse uten at fremtidig
bebyggelse påvirkes. For utfyllende beskrivelser, se vedlegg 3 Vassdrag og
overvann ved Huken pukkverk.
Byggegrensen som er avgrenset i plankartet er romslig, slik at nye bygg kan
plasseres utenfor flomsoner for 200‐årsflom. Dokumentasjon av risiko mot
flomhendelser må dokumenteres i byggesaken når plassering av gjenåpnet
bekk og badedam er avklart. Dette kravet er ivaretatt i TEK 17 §7.
Planforslaget stiller krav til at overvann skal håndteres åpent og lokalt, og at
det skal settes av tilstrekkelig areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes
og ledes i trygge flomveier. Ved rammesøknad skal det redegjøres for
behandling av alt overvann, jf. planbestemmelsenes punkt 1.7.

7

KONKLUSJON

Sikring mot skred og steinsprang
ROS‐analysen har avdekket behov for sikring av bergskjæringer, gruvesjakter, bergtunnel gjennom
tverrveggen og eventuelle terrengsprang i planområdet. Nødvendige sikringstiltak er ivaretatt i
bestemmelsene både som dokumentasjonskrav til rammesøknad, jf. planbestemmelsenes punkt 1.1,
og gjennom rekkefølgebestemmelse med krav til etablering av sikringstiltak før området tas i bruk, jf.
planbestemmelsenes punkt 11.
I områder avsatt som hensynssone kulturmiljø vil det være nødvendig å etablere sikringstiltak.
Planforslaget åpner for at slike tiltak kan etableres etter godkjenning fra Byantikvaren, jf.
planbestemmelsenes punkt 7.3.2.
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I plankartet avsettes romslige byggegrenser slik at bebyggelse kan plasseres iht. sikkerhet mot skred,
jf. TEK 17 §7. Eksakt plassering av bebyggelse må avklares i byggesaken når det endelige terrenget
etter avsluttet sikring er kjent.
Tiltak innarbeidet i plankart og bestemmelser vil redusere risikoen for skred til et akseptabelt nivå.
Sikring mot flom
Risikoen for flom er knyttet Aurevannsbekken. At bekken ligger i rør under deler av planområdet
øker risikoen. Planforslaget åpner for gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam i
sørbruddet. Eksisterende harde flater skal vegeteres med trær og større gressarealer. Detter er tiltak
som i seg selv vil redusere risikoen for flom, ved å forsinke vannet ved større flomhendelser, samtidig
som graden av infiltrasjon vil øke.
Planforslaget stiller krav til at overvann skal håndteres åpent og lokalt, og at det skal settes av
tilstrekkelig areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier, jf.
planbestemmelsenes punkt 1.7. Ved rammesøknad skal det redegjøres for behandling av alt
overvann.
I Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo (Oslo kommune 2015), anbefales det at det
avsettes areal rundt vannstrengen med vegetasjonsdekke og som kan oversvømmes opptil en 10‐
årsflom. Dette vil være tilfelle i områdene rundt den gjenåpnede Aurevannsbekken. Planområdet er
stort og det vil være tilstrekkelig plass til å opparbeide nødvendige tiltak for å unngå flomhendelser
og uønsket påvirkning av Alnavassdraget nedstrøms for Huken‐området.
I plankartet avsettes romslige byggegrenser slik at bebyggelse kan plasseres iht. sikkerhet mot flom,
jf. TEK 17 §7. Eksakt plassering av bebyggelse må avklares i byggesaken når forutsetningene for
gjenåpning av Aurevannsbekken er avklart.
Tiltak innarbeidet i plankart og bestemmelser vil redusere risikoen for flom til et akseptabelt nivå.
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Vedlegg 1 – Sjekkliste – identifisering av risiko og sårbarhetsforhold

Tabell 8 Identifisering av mulige risiko‐ og sårbarhetsforhold
Kategorier

Risiko og sårbarhetsforhold

Vurdering

Naturgitte forhold

Sterk vind

Nei

Bølger / bølgehøyde

Nei

Snø/is

Ja

Frost/tele/ sprengkulde

Nei

Nedbørsmangel

Nei

Store nedbørsmengder

Nei

Stormflo

Nei

Flom i sjø/vassdrag

Ja

Urban flom/overvann

Nei

Havnivåstigning

Nei

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell og snø)

Ja

Erosjon

Nei

Radon

Nei

Skog og lyngbrann

Nei

Samferdselsårer; vei, jernbane mm.

Nei

Teknisk infrastruktur; vannforsyning,
spillvann og overvann

Nei

Tjenester; skole, barnehage,
helseinstitusjon, nød‐ og redningstjenester
Ivaretakelse av sårbare grupper (syke/eldre)

Nei

Samlokalisering i næringsområder

Nei

Virksomheter som ivaretar kritiske
samfunnsfunksjoner

Nei

Virksomheter som håndterer farlige stoffer,
eksplosiver og storulykkevirksomheter

Nei

Kritiske
samfunnsfunksjoner
og kritiske
infrastrukturer

Næringsvirksomhet
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Damanlegg

Nei

Kategorier

Forhold/hendelse

Nr.

Forhold ved
utbyggingsformålet

Om utbyggingen medfører risiko‐ og
sårbarhetsforhold i planområdet

Nei

Forhold til
omkringliggende
områder

Om det er risiko og sårbarhet i
omkringliggende områder som kan påvirke
utbyggingsformålet og planområdet.

Nei

Om det er forhold ved utbyggingsformålet
som kan påvirke omkringliggende områder.

Ja

Om forholdene over påvirker hverandre og
medfører økt risiko og sårbarhet i
planområdet.

Nei

Naturgitte forhold og effekt av
klimaendringer.

Nei

Forhold som påvirker
hverandre
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Vedlegg 2 – Vurdering av rømningsveier
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn for notatet

Som en del av planarbeidet for etterbruk av Huken er det utarbeidet en risiko- og
sårbarhetsanalyse. Analysen er utarbeidet etter sjekklisten fra Direktoratet for sikkerhet og
beredskap (DSB).
Planforslaget (plankart og bestemmelser) og den bruk som følger av de enkelte arealformål
er grunnlaget for vurderingen i ROS-analysen.
Ettersom planforslaget åpner for større arrangementer innen idrett og kultur, stiller Plan- og
bygningsetaten krav om at det skal utarbeides en risikovurdering knyttet til ansamling av
større folkemengder i Huken. Dette notatet skal imøtekomme dette kravet.

1.2

Avgrensning av analysetema

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har utgitt en veileder for sikkerhet ved store
arrangementer1. Veilederen er en håndbok – et verktøy – til nytte for arrangører og
myndigheter, og gir innspill til de ulike delene av prosessen fra planleggingsfasen, sikkerhet
for publikum og artister, tilgjengelighet, sikkerhet under arrangementet og beredskap.
Veilederen er ikke utarbeidet for bruk på reguleringsplannivå, men er i større grad rettet mot
forhold som ligger nærmere gjennomføringen av store arrangementer som konserter,
festivaler ol.
Det må presiseres at Huken kan være arena for flere typer arrangementer av ulik størrelse
og karakter innen både idrett og kultur. Hver enkelt arrangør er ansvarlig for sikkerheten ved
sitt arrangement og må gjennomføre egne risikoanalyser for å kunne ivareta sikkerheten til
publikum, ansatte og eventuelle artister, og for å dimensjonere beredskap for hendelser etc.
Relevante tema på reguleringsplannivå vil i første rekke være de forhold som er knyttet til
selve arealet for å vurdere om arealet er egnet for ansamling av større folkemengder. Dette
notatet er derfor i større grad en egnethetsvurdering enn en risikoanalyse. Risikoelementer i
Huken som bør følges opp i planbestemmelser og plankart er ivaretatt i ROS-analysen.
Med utgangspunkt i tema som omtales i veilederen fra DSB vurderes følgende tema som
relevante og for å vurdere Hukens egnethet for ansamling av større folkemengder:




størrelse og kapasitet
atkomst og tilgjengelighet
rømning og evakuering.

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, juli 2017 https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-storearrangementer/
1
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2

STØRRELSE OG KAPASITET

2.1

Beregning av kapasitet for stående publikum

Huken vil være en aktuell arena for utendørs arrangementer innen idrett og kultur. I Norge er
det ikke gitt noen begrensninger for hvor stort antall stående publikum et utendørs areal kan
romme, men veiledningen til teknisk forskrift i plan- og bygningsloven angir et
dimensjonerende arealbehov for stående publikum på 0,6 m2 per person, dvs. 1,7 personer
per m2. Denne faktoren er grunnlag for beregning av rømningsveier i forsamlingslokaler og er
ikke direkte knyttet til arealer utendørs.
«The event safety guide»2 bruker en tetthet på 2 personer per kvm (0,5 m2 per person) som
grunnlag for dimensjonering av kapasitet for stående publikum. I praksis vil denne tettheten
oppleves som mye mennesker, men det vil være mulig å bevege seg forholdsvis lett
gjennom folkemengden. Foran et fokuspunkt som en scene, vil tettheten bli mye høyere,
samtidig som tettheten vil avta med økende avstand til scenen.
Kapasitet for stående publikum på et utendørsarrangement bør beregnes sonevis, og
sonene må sees i sammenheng med hverandre i forhold til hvordan publikum fordeler seg
som følge av attraksjons- og fokuspunkter (f.eks. hvilke artister som opptrer samtidig på en
musikkfestival). «Guide to safety at sports grounds»3 benytter seg av to sentrale faktorer når
en skal beregne personkapasitet: fysiske forhold (P) og sikkerhetshåndtering (S). Faktorene
av P og S oppgis som et tall mellom 0 og 1. Disse verdiene bør fastsettes av en gruppe eller
person som har kompetanse på området.
Den høyeste standarden en sone kan ha er en faktor P og S på mellom 0,9 og 1,0, og kan
benyttes på arealer med få stengsler og god sikt. En lav klassifisering kan bedømmes til å gå
ned mot 0,1. Faktoren 0 benyttes der det ikke kan oppholde seg personer på et område.

2.2

Vurdering av kapasitet i Huken

Beregning av kapasitet må vurderes opp mot hvert enkelt
arrangement, dets publikum, soneinndeling og krav til areal.
Kapasiteten i Huken avhenger av type arrangement,
arealbehov og organisering av ulike funksjoner. Med
forutsetningene nevnt ovenfor kan en likevel gjøre noen
generelle betraktninger om kapasiteten i Huken. Flaten i
nordbruddet er om lag 18 000 m2. Flaten er åpen med få
hindre som reduserer sikt og bevegelse. Av det totale
arealet forutsettes 4 500 m2 brukt til scene, sikkerhets- og
bevegelsessoner og andre funksjoner som ikke benyttes
som publikumsareal. Med forutsetningene ovenfor og en Pfaktor på 0,9 gir dette følgende anslag for Huken: 13 000 x
1,7 x 0,9= 20 655. Dette gir en publikumskapasitet for
stående publikum på om lag 20 000 på flaten i nordbruddet.
Tilrettelegging av skråninger som tribuner eller bruk av flere
soner innenfor planområdet kommer da i tillegg til dette.

2
3

«The event safety guide» - britisk veileder for gjennomføring av store utendørs arrangementer
«Guide to safety at sports grounds” – britisk veileder som gjelder utendørs arenaer.
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3

ATKOMST OG TILGJENGELIGHET

Kollektivtilgjengelighet
Som en del av planforslaget er det utarbeidet et trafikknotat som blant annet redegjør for
kollektivdekningen i området.
Huken betjenes med buss med stoppested i Ammerudveien. Holdeplassen ligger ca. 1,6 km
nord for Ammerud T-banestasjon og 1,3 km fra Grorud kollektivknutepunkt med Tbanestasjon og bussterminal. Busslinje 62 Ammerud ring knytter Huken til Ammerud og
Grorud. Busslinjen har 15 minutters frekvens i rush og 30 minutters frekvens utenom rush og
i helgen. T-banelinjene 4 og 5 betjener Ammerud og Grorud, og det er flere bussruter som
betjener bussterminalen på Grorud og holdeplassene langs Trondheimsveien. Overgang
mellom buss og T-bane er relativt god. Med dette kan det konkluderes at det er gode
kollektivforbindelser mellom Huken og resten av Grorud bydel.
Hvorvidt det av arrangøren må settes opp et eget kollektivtilbud i tilknytning til arrangementet
må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

3.1

Parkeringsmuligheter i området

Det er to store utfartsparkeringsplasser i området, henholdsvis ved Badedammen på Grorud
og i Lilloseterveien. Hver utfartsparkering er om lag 3 dekar.
I planforslaget reguleres 40 parkeringsplasser ved innkjøringen til området. Videre åpnes det
for HC-parkering i sør- og nordbruddet. Større flater i nordbruddet er også tilgjengelig for
buss dersom det skulle være behov for midlertidig bussparkering i tilknytning til
arrangementer. I reguleringsplan for Lillomarka arena er det også regulert et større
parkeringsareal på i alt 1,8 dekar som vil være tilgjengelig fra Huken.
Dette betyr at parkeringsmulighetene innenfor en radius på 500 meter er meget god.

3.2

Universell utforming

Publikumsarealer skal være tilgjengelige for alle. I planforslaget etableres en atkomstvei til
nordbruddet. Veien tillates asfaltert.
Stigningen inn i nordbruddet er på 8,3 %. I henhold til Statens vegvesens håndbok V129
Universell utforming av veger og gater, er 8,3 %maksimal stigning på turveier. 10 % kan
aksepteres i vanskelig terreng.
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4

RØMNING OG EVAKU ERING

4.1

Krav til rømningsveier

I Norge er det er ikke utarbeidet spesifikke regler for rømningsveier ved
utendørsarrangementer. Ved brann er ikke trusselen like åpenbar utendørs som innendørs,
annet enn for de som oppholder seg nær brannområdet og blir utsatt for strålevarme og
eventuell røyk.
Dersom det ikke er utarbeidet særskilt dokumentasjon, inneholder veileder for sikkerhet ved
store arrangementer tommelfingerregler for rømningsveier.

4.2

Rømningsveier i Huken

Arrangementer i Huken vil foregå utendørs med gode muligheter for evakuering av området.
Hvordan området skal evakueres ved en eventuell hendelse vil være avhengig av hvordan
arrangøren har tatt området i bruk, inndeling av arealet i ulike soner, hvordan ledegjerder er
satt opp osv. Utover dette kan vi si at de grunnleggende forutsetningene for evakuering er
knyttet til turveier og løyper som etableres i Huken og arealets størrelse.

Planforslaget legger til rette for følgende
veiforbindelser:
Kjørevei – det etableres asfaltert kjørevei inn i
nordbruddet. Dette ansees som den primære
rømningsveien. Samtidig vil det være mulig å
stenge av kjøreveien for gående for å sikre
atkomst til utrykningskjøretøy under
arrangementer. Kjøreveien tillates
opparbeidet med inntil 4 meters bredde.

Utgangspunkt for evakuering

Turveier og løyper – i tillegg til kjøreveien vil
det være 4-5 alternative rømningsrut er ut fra
nordbruddet langs turvei og løypenettet.
Disse forbindelsene anses som sekundære
rømningsruter, men vil ikke være universelt
utformet.
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Den åpne terrengflaten i nordbruddet er om lag 18 dekar, men dersom omkringliggende
skråninger, akebakke og område avsatt til terrengsykling inkluderes er området betydelig
større. Dette gir gode muligheter for forflytning av publikum innenfor området dersom det
skulle oppstå hendelser som ikke krever total evakuering. Det vil også være mulig å forlate
området utenfor opparbeidet turvei. Eksempelvis vil akebakken være en åpen korridor ut av
området, selv om terrenget vil være bratt og vanskelig å forsere for alle brukere.
I henhold til Norsk Standard for dimensjonering av tribuneanlegg bør evakuering kunne skje i
løpet av 8 minutter til sikkert sted. En risikovurdering knyttet til det enkelte arrangement må
ligge til grunn for å se på hvilke hendelser som kan føre til en evakuering. Hvilke
konsekvenser en potensiell hendelse kan få og hva kan regnes som sikkert sted dersom
hendelsen inntreffer, er spørsmål som bør besvares. Risikoanalysen vil også kunne si noe
om faren for blokkering av rømningsveier, men det bør alltid være minst to uavhengige
rømningsveier ut av et område. Det vil være tilfelle i Huken.

5

KONKLUSJON

ROS-analysen for Huken ivaretar risikoelementer ved å åpne et tidligere uttaksområde for
stein for allmenn bruk. Funnene i ROS-analysen er i hovedsak knyttet til risiko for
steinsprang ved bergskjæringer og store terrengsprang. Avbøtende tiltak som krav til sikring
og opparbeidelse av soner for opphold i god avstand til bergskjæringer, er innarbeidet i
plankart og bestemmelser.
I dette notatet omtales Hukens egnethet for gjennomføring av arrangementer som samler
større folkemengder og hvorvidt planforslaget er tilpasset de grunnleggende krav som er
nødvendig for slik bruk. Vurderingen har tatt utgangspunkt i terrengflaten i nordbruddet som
arrangementsarena.
Huken vil ha en hovedrømningsvei langs atkomstvei inn i nordbruddet og 4-5 alternative
rømningsveier via tilrettelagt tur- og løypenett. I tillegg vil det være store tilgjengelige arealer
for intern forflytning av publikum dersom det ikke er nødvendig med total evakuering. Det kan
derfor konkluderes med at planforslaget ivaretar de grunnleggende forutsetninger for
rømning og evakuering ved gjennomføring av arrangementer.
Før gjennomføring av arrangementer som samler større folkemengder må det utarbeides en
egen risikovurdering som er tilpasset det enkelte arrangement.
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