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Metode og forutsetninger

ROS - Analysen er utarbeidet av Feste Kapp AS, på vegne av 2 Rom og Kjøkken AS
som er oppdragsgiver for reguleringsplan en for Gjestrumfeltet Øst.

Til grunn for analysen er veileder fra DSB, Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging, utgitt april 2017. Analysen er basert på foreliggende planforslag
der kun forhold som er vurdert relevante er tatt med i analysen.

For å vurdere hvilke mome nter som er relevante, er første trinn i ROS - analysen å
beskrive planområdet. Som utgangspunkt for denne vurderingen ligger overordnet
sammenstilling av kartlag «Samfunnsikkerhet» hentet fra Vestre Toten kommunes
kartportal PlanDialog:
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Generelt henv ises det til planbeskrivelsens innledende del, der planens lokalisering
er utfyllende beskrevet. Her gjengis hov edtrekkene fra dette kapittelet, som også
underbygges av kartutsnittet på forrige side:

• Planområdet er ikke berørt av vegtrafikkstøy fra omkring liggende overordnet
vegnett, fv. 246, eller fv. 111. Det planlegges nye boenheter ut mot vegen
Gjestrumbakkgutua, som ikke omfattes av overordnede støykartlegginger.
Det er i planbeskrivelsen gjennomført vurderinger av trafikktall i denne
vegen og sett d et te opp mot normtall for støy. Konklusjonen fra denne
vurderingen er at det nye boliger nært denne vegen ikke blir støyutsatt.

• Kartutsnittet på forrige side avdekker at deler av Bøverbru og ligger i
aktsomhetsområde for flom (blå prikkete skravur). Planomr ådet er i sin
helhet lokalisert utenfor dette området.

• Det er på grunn svake terrengformasjoner ikke påregnelig med ras,
steinsprang eller skred innenfor eller nært planområdet.

• Kartutsnittet på forrige side viser at det går et bekkedrag i nedkant av
plano mrådet. Utbyggingen på planområdet påvirker ikke denne direkte.
Overvann skal i fremtidig situasjon i sin helhet infiltreres på de respektive
tomtene. Derfor er det påregnelig at a vrenning til tilgrensende bekker ikke
bli r raskere enn i dagens situasjon.

På bakgrunn av dette kan det derfor ikke sees at det er mange forhold som krever
oppfølging og nærmere vurdering. Etter vår vurdering er det kun håndtering av
trafikksikkerhet som i denne saken anses som relevant:

Hendelser Kategori Uønsket hendelse Nr
M enneskeskapte
hendelser

Transport
Trafikksikkerhet internt på
planområdet

1

NR. 1 Transport – trafikksikkerhet internt på planområdet

Planområdet legger til rette for nye boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse. Vegsystemet består
av en gjennomgående samleveg, samt tre felles «blindveger» . I tillegg er det en blindveg fra
Gjestrumbakkgutua til et delområde Boligene skal ha direkte adkomst fra vegnettet som er vist i
plankartet.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 1 0)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM/SKRED

FORKLARING

-

ÅRSAKER

Fart, manglende sikt, uaktsomhet

EKSISTERENDE BARRIERER

Ikke relevant.

SÅRBARHETSVURDERING
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Trafikksikkerhet i boligområdet skal tas på alvor. Området planlegges med en boligmiks som gjør det
påregnelig med barnefamilier. Trafikksikkerheten ivaretas gjennom følgende tiltak:

• Videreføre gang og sykkelveg / fortau langs intern samleveg slik også gjeldene regulering hj emler.

• Adkomstveger til boliger etableres med bredde 3,5 meter inkl. 25 cm skulder. Den regulerte bredden
bidrar i seg selv til å redusere fart fordi det kun er plass til ett kjørefelt. Adkomstvegene er stort sett
rette og oversikten her vil bli god. Motgå ende trafikk må stoppe og vente.

• Det etableres belysning langs samlevegen, inkludert gang - og sykkelveg, samt fortau.

• Samlevegen stenges (som i gjeldene plan) for gjennomkjøring med bom. Området vil kun ha én inn og
utkjøring – via Gjestrumvegen .

• Frisiktkr av i kryssene sikres i plankart og bestemmelser.

• Det etableres felle renovasjonsanlegg slik at renovasjonsbilen ikke behøver å rygge inn i noen
blindveger.

ANNSYNLI GHET HØY MI DDELS LAV FORKLARI NG

x

Tatt tiltakene nevnt over i betraktning mener vi
sannsynligheten for trafikkulykke er lav.
Trafikkulykker kan på generelt grunnlag aldri
utelukkes, men gjennom disse tiltakene er
sannsynligheten gjort så lav som mulig.

Begrunnelse for sannsynlighet: LAV: Krav til vegutforming og belysning, gang - og sykkelveg samt
fortau sikrer differensiert og tydelig bevegelsesmønster.

KONSEKVENSVURDERI NG

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MI DDELS SMÅ I KKE
RELE
VAN
T

FORKLARI NG

Liv og helse

x

Trafikkulykke kan på generelt grunnlag ha en høy
konsekvens / skade for den som berøres. Lav fart
i området tilsier at skadeomfanget først og fremst
vil ramme liv og helse, ikke materielle verdier.

Stabilitet
x

Materielle verdier
x

Lav fart tilsier at ulykker først og fremst vil få
konsekvenser for liv og helse. Materielle verdier
er underordnet.

Samlet begrunnelse av konsekvens: HØY

USI KKERHET BEGRUNNELSE

Vurderinger er basert på allmenne
resonnementer og fastlagte
dimensjoneringsgrunnlag for veg fra SVVs
håndbok. Usikkerheten knyter seg til om
trafikkbildet vil fungere etter
intensjonen.
FORSLAG TI L TI LTAK OG MULI G OPPFØLGI NG I AREALPLANLEGGI NGEN OG ANNET

Etablere fortau

Krav om belysning langs offentlig veg

Innarbeide frisiktlinjer

Planbestemmelse / rekkefølgekrav § 7

Planbestemmelse § 5.2.1

Jf. plankartet
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