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1   Bakgrunn: 

Det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for en ny flerbrukshall og fotballbane i tilknytning til Thune skole. Det 

planlegges for sambruk av flerbrukshall og parkeringsplasser mellom Thune skole og Eina 

sportsanlegg. Planområdet kan etter gjennomførte utvidelser se slik ut: 

 

Figur 2, Illustrasjonsplan fremtidig situasjon 

Figur 1, Planområdets beliggenhet 
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2 Hensikten med ROS-analysen 

2.1 Rettslige rammer 
Å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er et krav i plan- og bygningsloven § 4-3 som 

gjelder alle planer for utbygging. Her heter det at: 

«Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slik bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, 

som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

2.2 Metode 
Framgangsmåten for å utarbeide denne ROS-analysen bygger på metoden som er gitt i Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging», 2017. DSB anbefaler at en ROS-analyse omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det blir lagt på klimapåslag på relevante naturforhold. 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko- og sårbarhet, eller 

om man må følge opp ROS-analysen ved å kartlegge nærmere. 

Metoden for ROS-analysen baserer seg på å: 

• Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold. 

• Vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger. 

• Vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift er relevante. 
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Figur 3, Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSBs veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

2.3 Analyseoppsettet i ROS-analysen 

 

Figur 4, Trinnene i ROS-analysen. Kilde: DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommens arealplanlegging 
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3 Innledende vurdering av planområdet: 

3.1 Planområdet og utbyggingsformålet 

For å vurdere hvilke momenter som er relevante å vurdere, er første trinn i ROS-analysen å beskrive 

planområdet. For å gjøre dette er det tatt utgangspunkt i kartgrunnlaget som viser kommuneplanen i 

Vestre Toten kommunes planportal PlanDialog, for å avdekke hvilke hensyns- og faresoner som dekkes 

av planområdet. I tillegg gjøres det en vurdering av relevante fagtema basert på planområdets 

beliggenhet og driften ved området.  

Som det kommer frem av Figur 5 er støy og flom/overvannssituasjonen to av forholdene som må 

vurderes nærmere. Det benyttes påfølgende skjema på neste side for å avdekke hvilke risikoforhold 

som skal kartlegges nærmere.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, innledende kartlegging samfunnssikkerhet 
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3.2 Identifiserte mulige uønskede hendelser 
Innledningsvis gjøres en siling av mulige risikoutsatte forhold, basert på underliggende 

kartleggingsskjema: 

Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Overordnet vurdering av uønsket hendelse med 
henvisning til kunnskapsgrunnlag 

Aktuelt tema? 
Ja/Nei  

Naturgitte forhold (inklusive eventuelle klimapåslag) 

Sterk vind Ikke relevant   Nei 

Snø/is Ikke relevant   Nei 

Frost/tele/sprengkulde Ikke relevant   Nei 

Nedbørmangel Ikke relevant   Nei 

Store nedbørsmengder Som følge av noe større andel tette flater på området 
er temaet relevant. Forholdet utredes nærmere. 

Ja 

Flom i vann/vassdrag Planområdet ligger ikke nært elv, men det renner 
mindre flomveger i utkanten av området. Forholdet 
utredes nærmere.  

Ja 

Urban flom/overvann Forholdet utredes nærmere Ja 

Skred (kvikkleire, jord, 
stein, snø), inkludert 
sekundærvirkninger 

Ikke relevant  Nei 

Erosjon Ikke relevant Nei 

Skog- og lyngbrann Ikke relevant Ikke relevant 

Radon Ikke relevant Ja, men ivaretas 
av teknisk 
forskrift 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

Samferdselsårer som 
veg, jernbane, luftfart 
og skipsfart 

 Ikke relevant 

Infrastrukturer for 
forsyninger av vann, 
avløps- og 
overvannshåndtering, 
energi, gass, gass og 
telekommunikasjon 

 Ikke relevant 

Tjenester som skoler, 
barnehager, 
helseinstitusjoner, nød- 
og redningstjenester 

 Ikke relevant 

Ivaretakelsen av 
sårbare grupper 

 Ikke relevant 

Forsvarsområder  Ikke relevant 

Næringsvirksomhet 

Samlokalisering i 
næringsområder 

 Ikke relevant 

Virksomheter som 
forvalter kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ikke relevant 

Virksomheter som 
håndterer farlige 

 Ikke relevant 



 Feste Kapp AS 

 

8 
 

stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen 
medfører nye risiko- og 
sårbarhetsforhold i 
planområdet 

Etablering av ny sportshall, tilfører planområdet en ny 
funksjon, jf. punktet under om trafikksikkerhet.   

Ja 

Støy Planområdet grenser til Einavegen, med kjente 
støysoner som dekker deler av planområdet. 
Støyretningslinje T-1442 gjøres gjeldende for 
området. Støybildet må kartlegges nærmere for å 
avklare eventuelle tiltak mot støy.  

ja 

Brannsikkerhet Ny bebyggelse skal planlegges og oppføres slik at 
hensynet til brannsikkerhet ivaretas. Brannsikkerhet 
som ROS-tema utredes som del av VA-rammeplan der 
vurderinger av slukkevannskapasitet inngår.   

Ja 

Trafikksikkerhet Fabrikkområdet har inn/utkjøring direkte på 
Einavegen. Endret aktivitet på området kan teoretisk 
påvirke trafikksikkerheten. Forholdet utredes 
nærmere som eget deltema.  

Ja 

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. 

Nei 

Forhold som påvirker hverandre 

 Om forholdene over påvirker hverandre, og medfører 
økt risiko og sårbarhet i planområdet 
Naturgitte forhold og effekt av klimaendringer. 

Nei 
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4 Risikovurdering av de enkelte sårbarhetsforhold 
På bakgrunn av relevante risikoforhold som er avdekket i punkt 3.2, gjøres en nærmere 

detaljvurdering av det enkelte aktuelle risikoforhold.  

4.1 Overvannsflom 
Fagrapport som grunnlag for videre vurderinger: 
Sweco Norge AS, Thune skole og Eina sportsanlegg VA-rammeplan, datert 05.08.2022.  

I plansaken skal det sikres at vann fra tette flater skal føres til terreng, og det må tas hensyn til 
flomveger gjennom området i det videre planarbeidet. I henhold til kommunedelplan ‘Vannforsyning 
og Avløp 2015-2023’ fra Vestre Toten kommune skal overvann håndteres lokalt der det er mulig, og 
vannføring til ledningsnettet skal begrenses. 
VA- Rammeplan som følger reguleringsplansaken er utarbeidet av Sweco og utgjør grunnlaget både 
vurderinger av dagens situasjon og fremtidig situasjon. Påfølgende tekst er hentet fra denne 
rapporten: 
 
Generelt tilstrebes en overvannsløsning basert på tretrinnsstrategi med følgende inndeling: 

1. Infiltrere små regnhendelser (normalregn, mindre regn) 
2. Forsinke og fordøye store regn (25-års gjentaksintervall) 
3. Sikre trygge flomveier eller oversvømmelsesarealer for regn større enn 25-års gjentaksintervall 

(200-års gjentaksintervall) 
 

 
Overvannshåndtering: 
Det er ikke anlagt overvannsledninger i området. 
Figur 6 viser hvor vannet trolig vil renne og 
samles under en nedbørshendelse i dag. Det går i 
dag en flomvei på sørsiden, mellom skolen og 
Einavegen, og en flomvei fra høybrekken mot 
nordøst. 
 
Terrenget bør planlegges slik at vann renner 
åpent på overflaten og med lavbrekk og 
utformende flomveier, slik at det ikke kommer 
overvann inn mot bebyggelsen. 
 
 
 
 
 

Fordrøyningsvolum:  
Som et minimum må differansen mellom eksisterende situasjon og situasjon etter utbygging 
håndteres, medregnet forventet økning i nedbør som følge av klimaendringer. 
 
Det foreslås å etablere en infiltrasjon-/fordrøyningsmagasin under nytt parkeringsområde med overløp 
til terrenget. Det er beregnet et fordrøyningsvolum på 127 m3 for å ikke øke utslippsmengden fra 
dagens nivå med 25 års gjentaksintervall pluss klimafaktor.  
 
 
 
 
 

Figur 6, Utsnitt fra Scalgo Live som gir in indikasjon hvor vannet 
vil (Sweco AS) 
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Konklusjon: 
Overvann håndteres på tomten i henhold til kommuneplanen. Det planlegges følgende: 

• Et infiltrasjon-/fordrøyningsmagasin med kapasitet til å håndtere 25-års regn med 40% 
klimafaktor. Dette planlegges under nytt parkeringsområdet og får utløp til terrenget. 

• Dekket til den nye ballbanen kan også utgjøre infiltrasjonareal. 

• Infiltrasjonsevne er antatt lite til middels egnet for infiltrasjon og filtermasse bør sannsynligvis 
tilkjøres.  

• Terrenget bør planlegges slik at vann renner åpent på overflaten og med lavbrekk og 
utformende trygge flomveier, slik at det ikke kommer overvann inn mot bebyggelsen. 

• Utforming av overvannsløsningene skal nærmere bestemmes i detaljprosjektering.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Økende nedbør 
Adel tette flater 

Eksisterende barrierer 

- 

Sårbarhetsvurdering 

Som det fremkommer av vurderinger innledningsvis kan det med relativt enkle grep sikres en 
avrenningssituasjon på området som er god.  

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

   x  Basert på gjennomført 
analyse.  
 

Figur 7, Prinsippskisse VA-plan (Sweco) 
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Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Ifølge VA- rammeplanen gir planforslaget få konsekvenser for avrenningsmønsteret.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom utført 
analyse som ivaretatt.  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Det er viktig at utarbeidet konklusjoner fra VA-
rammeplanen brukes i det videre arbeidet.  
 
Det skal planlegges en infiltrasjon-
/fordrøyningsmagasin på ca. 127 m3 som har 
kapasitet til å håndtere 25-års regn med 40% 
klimafaktor.  
 

Planbestemmelse 1.1.3, siste avsnitt 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt på 
egen grunn. Det skal avsettes areal slik at 
overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i 
trygge flomveier. Overvann fra området skal ikke 
forårsake flom på tilliggende tomter.  
Mindre nedbørsmengder skal fanges opp og 
infiltreres i planområdet ved bruk av blant annet 
regnbed, trær, grøfter og permeable flater og 
dekker. Større nedbørsmengder skal forsinkes og 
fordrøyes ved bruk av blant annet regnbed, 
grøfter eller tilsvarende som tåler midlertidig 
oversvømmelse og åpne fordrøyningsbasseng.  
 
Ekstreme nedbørsmengder skal ledes i trygge 
flomveier, for eksempel åpne bekker eller 
vannveier for ekstremvær. Overvannsmengdene 
defineres som fremtidig kortvarige regnskyll, dvs. 
med klimapåslag minimum 40 %. 
Overvannshåndteringen skal dokumenteres 
gjennom utfyllende beskrivelser, beregninger og 
ved å vise dem på kart, jf rekkefølgekrav om 
teknisk detaljplan § 3.1.a).  
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4.2 Brannsikkerhet 
Fagrapport som grunnlag for videre vurderinger: 
Sweco Norge AS, Thune skole og Eina sportsanlegg VA-rammeplan, datert 05.08.2022.  

Navn på uønsket hendelse:  

Kartlegging av slokkevannskapasiteten i området er vurdert som viktig. Området bør tilrettelegges med 
slokkevannsuttak i henhold til dagens krav i TEK-17. For annen bebyggelse enn småhusbebyggelse er 
det krav til minst 50 l/s fordelt på minst to uttak. Bygget planlegges ikke sprinklet. Hele bygningen skal 
dekkes opp med brannslanger opp til 30 meter på trommel. 
 

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Eksiterende og planlagt ny bebyggelse kan medføre risiko for brann. 

Eksisterende barrierer 

Begrenset slokkevannkapasitet pr i dag.  

Sårbarhetsvurdering 

Det bør etableres en ny brannkum, slik at det nye bygget har to uttak i henhold til kravet. Vestre Toten 
kommune tillater ikke private stikkledninger i kommunale kummer og den bør derfor avgrenses 
utenfor kum på kommunal Ø160 hovedledning i Einavegen. Fra den nye kummen legges det en ny 
ledning for slokkevann og en for forbruksvann. Det vises til VA planen fra Sweco for ytterligere 
informasjon om tekniske løsninger. 
 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

   x  Basert på forventet aktivitet 
og historikk 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle 
verdier 

x     

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten Kunnskapsgrunnlaget ansees som ivaretatt. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Krav til detaljert teknisk plan, samt 
brannkonsept i den videre 
detaljprosjekteringen.   

Rekkefølgekrav om tekniske detaljplaner, jf. § 4.1a) 
Før det kan gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal 
teknisk detaljplan for Vann- og avløp være godkjent av 
Vestre Toten kommune.  
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4.3 Støy 
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Feste Nordøst AS, Støyutredning, Thune skole og flerbrukshall, datert 22.03.2022 

Thune skole ligger nært Einavegen. Det registrert en ÅDT forbi planområdet på 4900. Av disse utgjør 
andelen lange kjøretøy 16 %. Nærheten til Einavegen gjør at det er påregnelig at vegtrafikken genererer 
støy mot deler av planområdet. Støysoner innarbeidet i kommunens kartlag samfunnssikkerhet i 
PlanDialog bekrefter dette. Støy må derfor kartlegges nærmere.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Nærhet til Einavegen /Rv4.  

Eksisterende barrierer – dagens situasjon 

Ingen. 

Sårbarhetsvurdering 

Det fremgår av veileder til T1442/2021, Veileder om behandling av støy i arealplanlegging, at  
Ved beregning av støynivå for skoler og barnehager bør det derfor først gjøres beregning av Lden, noe 
vedlagt støyrapport har kartlagt. Denne støyberegningen viser at eksisterende skolebygning og planlagt 
flerbrukshall får støybelastning over grenseverdien for rød og gul støysone på store deler av fasadene. 
Eksisterende og planlagte uteoppholdsområder, som er godt støyskjermet av eksisterende og planlagt 
bebyggelse, får støybelastning under grenseverdiene.  

Som figur 9 viser ligger deler av fasaden ved Thune skole i rød støysone ved måling av Lden 
(årsmiddelverdi).  
Det fremkommer videre i veilederen at: «dersom disse beregningene viser at det blir overskridelser av 
grenseverdiene og at det kan bli uforholdsmessig dyrt og teknisk vanskelig å gjennomføre tiltak for å 
sikre at grenseverdiene tilfredsstilles, kan det vurderes å gjøre beregninger av Ld i tillegg, for å avklare 
om grenseverdier kan tilfredsstilles i brukstiden.»  Og «For skoler og barnehager bør man først og fremst 
legge vekt på et tilfredsstillende støynivå i brukstiden. Brukstiden for skoler og barnehager er på dagtid, 
og kan beregnes ved bruk av Ld, som kun angir/midler støy over dagperioden.» 
 
Det er derfor relevant å kartlegge støyverdiene på dagtid, når skolen er i bruk.  
Støyrapporten påpeker at Riksveg 4, Einavegen, som er støykilden i beregningene, har redusert 
hastighet på dagtid når skolen benyttes. Støybelastningen er da betydelig redusert og det er bare 
bebyggelsen nærmest riksvegen, som på dagtid får støybelastning over grenseverdiene for gul støysone. 

Figur 9, Støysoneberegning, 4 meters høyde (årsmiddelverdi 
Lden) 

Figur 10, Støysoneberegning uteopphold, 1,5 meters høyde 
med støyskjerming. 
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Dette gjelder også planlagt flerbrukshall. Støybelastningen er betydelig redusert på dagtid bergnår 
skolen benyttes.  

Beregningene dagperioden viser støyverdier som er vesentlig reduserte forhold til årsmiddelverdiene. 
Tilnærmet alt uteareal ligger utenfor gul sone, samt hverken eksisterende eller planlagt bebyggelse 
ligger i rød sone.  
 
I dette prosjektet foreslås det at det ikke settes krav til støynivå utenfor vindu i undervisningsrom, siden 
dette ikke er en tydelig forutsetning verken i gjeldende kommuneplan, områdeplan eller T1442/2021 
eller gitt anbefalinger om dette i støyrapporten. Det vurderes at for skolebygningen er det uansett 
innendørs støynivå som er viktig for undervisningsrom. Kommunen må ta stilling til denne 
forutsetningen ved eventuell rehabilitering av fasaden på Thune skole.  
 
Fra veilederen fremkommer det også at klasserom og undervisningsrom bør fortrinnsvis legges mot stille 
side. Der det er praktisk mulig kan gymsal, korridorer og andre arealer med støyende aktivitet plasseres 
mot støysiden. Den delen av Thune skole som vender mot støykilde består av den gamle gymsalen og 
bibliotek.  
Det viktigste støyskjermingstiltaket i planen vil være å stille krav om tilfredsstillende innendørs 
støyforhold.  

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

 x    Basert på 
utarbeidet analyse.  

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x   

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom utført 
analyse som ivaretatt. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Tiltak:  
Støyfølsomme rom ved skole skal innfri krav til 
innendørs lydnivå iht. lydklasse C i NS 8175:2012. 

Oppfølging i planbestemmelsene: 
 
  

Figur 8, Figur 9, Støysoneberegning, 4 meters høyde (A-
veiet ekvivalentnivå for dagperioden fra 07-19. 

Figur 9, Støysoner uteopphold (A-veiet ekvivalentnivå for 
dagperioden fra 07-19) 
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4.4 Trafikksikkerhet 
Fagrapport som grunnlag for videre vurderinger: 

Sweco Norge AS, Notat trafikkanalyse, udatert.  

Som ledd i planprosessen er det naturlig at de gjennomføres en vurdering av tiltakets påvirkning på 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Sweco Norge AS har utarbeidet en trafikkanalyse og gjennomført 
vurderinger av trafikkbildet. Det er disse vurderingene som ligger til grunn for teksten i de påfølgende 
avsnittene. 

 

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Ikke relevant Ikke relevant  

Årsaker 

Endringer i trafikkmønster som følge av utvidelse av byggeområdet.   

Eksisterende barrierer – eksisterende situasjon 

Planområdet har i dag adkomst direkte via avkjørsel fra Einavegen (Rv 4), og har skiltet tidsbestemt 

Figur 8, Dagens trafikksituasjon ved Thune skole.  

Figur 9, Tidsbestemt 60 km/t-sone 300 meter fra Thune skole 



 Feste Kapp AS 

 

16 
 

fartsgrense 60 km/t i en lengde på ca. 300 meter til hver side av skolen, mellom kl. 07.00 og 18.00. Det 
er bygget busslomme på hver side av Rv 4. Det er dobbel sperrelinje på stedet. 

 

Rv. 4 har forbi Thune skole en ÅDT på 4900, samt en andel tunge kjøretøy på 16 %. 

Lokalisering av ny flerbrukshall ved Thune vil gi en noe økt bruk av eksisterende avkjørsel, men som følge 
av at flerbrukshallen skal erstatte dagens idrettsanlegg ved Billie, vil turproduksjonen som allerede skjer 
langs Rv 4 i retning Billie, reduseres og flyttes til Thune.  

 

Sårbarhetsvurdering 

Kartlegging av trafikkulykker i området er gjort gjennom innhenting av data fra Norsk vegdatabank for 
perioden 2015 - 2019. Vi har valgt denne perioden da data fra foregående år registreres i 
vegdatabanken rundt mai/juni året etter, og følgelig vil ikke år 2020 være oppdatert De registrerte 
trafikkulykkene er politirapporterte ulykker med personskade. Ulykkesdataene inneholder informasjon 
om sted, tid, type ulykke, involverte, forhold (vær, føre etc.) og liknende. 

 

Fremtidig situasjon 

Det er ingen trafikk som utgår som følger av planforslaget. Sweco Norge AS har gjort en vurdering av 
nyskapt trafikk som er forventet for de ulike aktivitetene som planlegges.  

• Turn: Turn har en aktiv sesong mellom oktober og juni. Altså 9/12 måneder per år. 

• Taekwondo: Taekwondo har aktivitet hele året. 

• Allidrett: Aktivitet hele året.  

• Fotball: Aktive måneder fra mai til oktober. 

• Ekstraordinære dager: I løpet av året vil det være ekstraordinære forhold ved form av                       
arrangementer (fotballturneringer, turntrening for alle, gradering i Taekwondo etc.).  

 

 
Til sammen er det beregnet at ut ifra planlagt bruk, produserer planforslaget en YDT på 130 bilturer og 
en ÅDT på 99 bilturer. Makstimen vil, etter nåværende plan, være tirsdager i perioden 17:00-18:00 med 
36 bilturer. Treningsplaner vil variere, men det er sannsynlig at noen idretter én dag vil sammenfalle og 
skape liknende timetrafikk. 
 

Figur 10, Forventet YDT og ÅDT basert på de ulike aktivitetene 
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Utover planlagt bruk vil anlegget sannsynligvis brukes sporadisk. Sweco Norge AS antar at dette vil skape 
ca. 10 bilturer daglig på hverdager og i helger, og dette vil etter all sannsynlighet ikke gjøre utslag på 
makstimen. Totalt gir dette beregnet YDT på ca. 140 bilturer og ÅDT på ca. 110 bilturer. 
Når det gjelder en eventuell fremtidig økt bruk av treningsanlegget, skriver Sweco Norge AS at det er 
vanskelig å vite noe om hvor stor en slik mulig økning vil bli. Siden det vil være en betydelig usikkerhet 
knyttet til dette, er det i de videre vurderingene lagt til grunn at dagens planlagte bruk opprettholdes 
også i fremtiden. 

 

Vurdering av behov for venstresvingefelt: 
Sweco Norge har videre gjort en vurdering av om den nye trafikksituasjonen medfører behov for tiltak i 
vegsystemet. I praksis gjelder dette behov for venstresvingefelt, slik at trafikk som skal til Thune, og som 
venter på motgående trafikk ved Rv4, ikke blokkerer vegbanen. Det er derfor i trafikkrapportens kapitel 
4.3 vurdert behovet for venstresvingefelt. Konklusjonen fra denne analysen er at det ikke er behov for 
venstresvingefelt hverken for morgenrushet eller ettermiddagsrushet.  
Sweco Norge AS påpeker at den den nyskapte biltrafikken i forbindelse med planforslaget vil forekomme 
i en periode på døgnet hvor timetrafikken er lavere enn i rushperiodene. Det vil derfor ikke være krav 
om venstresvingefelt. Dette vil også være tilfelle selv om den fremtidige bruken av idrettsanlegget skulle 
øke i forhold til hva som er planlagt i dag. 
 

Vurdering av trafikksikkerhet  
Fartsgrensen forbi planområdet er som nevnt i dag 80 km/t foruten i perioden kl.07-18 hvor 
fartsgrensen er satt ned til 60 km/t. Realisering av planforslaget vil medføre økt aktivitet på området 
etter kl. 18 da aktiviteten i hallen og på kunstgressbanen vil være fra ca. kl.17:30 og utover kvelden. Det 
vil i all hovedsak være barn og ungdom som vil benytte seg av de nye tilbudene. Et aktuelt tiltak som kan 
bidra til å forebygge fremtidige ulykker vil være å innføre fartsgrense 60 km/t uten tidsbegrensning, 
eventuelt øke varigheten på tidsperioden med redusert fartsgrense. Etter vår vurdering vil det ikke være 
behov for øvrige trafikksikkerhetstiltak. 
 
Fremkommelighet  
Realiseringen av planforslaget vil ikke medføre avviklingsproblemer siden trafikkøkningen blir liten. De 
nyskapte bilturene vil i hovedsak inntreffe i en periode på døgnet hvor biltrafikken generelt er på et lavt 
nivå. 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

Sannsynlighet brukes som 
mål for hvor trolig vi mener 
en bestemt uønsket 
hendelse vil inntreffe i det 
aktuelle planområdet, 
innenfor et tidsrom, gitt 
vårt kunnskapsgrunnlag 

   x Tatt tiltakene nevnt 
over i betraktning 
mener vi 
sannsynligheten for 
trafikkulykke er lav. 
Trafikkulykker kan 
på generelt grunnlag 
aldri utelukkes, 
spesielt ikke det som 
går på kjørekultur. 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse x    Trafikkulykke kan 
på generelt 
grunnlag ha en 
høy konsekvens / 
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skade for den 
som berøres.  

Stabilitet    x  

Materielle verdier  x    

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Alt i alt forventer vi at den fremtidige trafikkavviklingen vil være som den er i dag siden den fremtidige 
utbyggingen medfører bare marginale endringer i trafikkmengden.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Usikkerheten knyter seg til om trafikkbildet vil fungere 
etter intensjonen.  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Tiltak 
Sikre frisikt i avkjørsler. 
 
Sweco Norge AS skriver som kjent at et aktuelt tiltak 
som kan bidra til å forebygge fremtidige ulykker vil 
være å innføre fartsgrense 60 km/t uten 
tidsbegrensning, eventuelt øke varigheten på 
tidsperioden med redusert fartsgrense. Det sterkt 
ønskelig at Vestre Toten kommune i samarbeid med 
Statens vegvesen vurderer dette forholdet, og 
kartlegger og det kan innarbeides permanent 60 sone 
forbi planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppfølging gjennom planverktøy  
Frisiktsoner tegnes inn i plankart og krav om 
sikringssoner i bestemmelsene, jf. § 3.1.1. 
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