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1 Bakgrunn: 
Det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Storgata 71, på Raufoss. 

Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse og oppføre ny butikk for 

detaljvarehandel. I tillegg vil planen legge til rette for en vaskehall som sekundærfunksjon på området.  

Planområdet kan etter gjennomførte utbygging se slik ut: 

Figur 1, Planområdets beliggenhet 

Figur 1, Situasjonsplan (Feste Kapp AS) 

Figur 2, 3D-modell av planlagt bebyggelse (Telemark Bygg Consult AS) 



 Feste Kapp AS 

 

5 
 

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 slike 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 for øvrig.  

3.2 Identifiserte mulige uønskede hendelser 
Basert på vurderinger ut i fra utklippet over og egne vurderinger angir tabellen under gir en oversikt 

over de identifiserte uønskede hendelsene. Den enkelte hendelsen som er aktuell, er konkret vurdert i 

analyseskjemaene i påfølgende kapittel 5.  

Nr.  Risiko- og sårbarhetsforhold Overordnet vurdering av uønsket 
hendelse med henvisning til 
kunnskapsgrunnlag 

Aktuelt 
tema? 
Ja/Nei  

 Naturgitte forhold (inklusive eventuelle klimapåslag) 

 Sterk vind  Nei 

 Snø/is  Nei 

 Frost/tele/sprengkulde  Nei 

 Nedbørmangel  Nei 

1 

Store nedbørsmengder Temaene nedbør, flom fra 
omkringliggende vannveier og vannveier 
internt på området sees i sammenheng 
og vurderes samlet gjennom en egen VA-
rammeplan.  
 
Utbyggingsområdet ligger utenfor 
flomsone og flom fra Hunnselva er ikke 
utredet.  

Ja 

Flom i vann/vassdrag 

Urban flom/overvann 

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

NVE har ikke avmerket noen 
aktsomhetsområder for kvikkleire på 

Nei 
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eller nært planområde. Utarbeidet 
geoteknisk rapport konkluderer med at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende.  

 Erosjon Samme vurdering som over Nei 

 Skog- og lyngbrann  Nei 

 Radon Planområdet ligger utenfor områder med 
aktsomhet mot radon. Det er 
gjennomført utsjekk mot kartlag på 
miljostatus.no. Radon ivaretas på 
generelt grunnlag av teknisk forskrift.  

Nei 

 Støy Planområdet grenser til 
overordnet vegsystem.  
 
Planområdet er noe utsatt for støy fra 
tilliggende vegnett. Det planlegges ikke 
støyømfintlig bebyggelse. Krav til 
innvendig støy ivaretas av teknisk 
forskrift. 

Nei 

 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

2 

Samferdselsårer som veg, 
jernbane, luftfart og skipsfart 

Planområdet ligger med nærhet til 
overordnet trafikksystem.  
Kjøreadkomst til planområdet er via 
Storgata.  
 
Storgata har en fartsgrense på 60 km/t, 
og en ÅDT (2019) på 7400. Andel tunge 
kjøretøy er ca. 7 %. 
Det er i Statens vegvesen sitt vegkart 
registret ulykker langs planområdet. 
Databasen strekker seg tilbake til 1990-
tallet. Det er ikke noe som tilsier at 
området er spesielt ulykkesutsatt. Det 
kan se ut som enkelte av ulykkene 
skyldes påkjøring bakfra ved 
venstresving.  
 
Det må vurderes om det som følge av 
planforslaget er behov for å skape en 
trafikksikker utkjøring. 

Ja 

3 

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

Dimensjonering av tilstrekkelig 
slokkevann / brannvann er vurderes som 
en del av rammeplan for VA. Utredes 
som del av tema 1.  

Ja 

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

 
 
 

Nei 

 Næringsvirksomhet 

5 
 

Samlokalisering i næringsområder 
(trafikksikkerhet) 

Utbyggingen innbefatter både 
dagligvarebutikk og vaskehall. Samspill 
og internt logistikkmønster og 
trafikkavvikling må vurderes.  

Ja 
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 Virksomheter som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

Ikke relevant Nei 

 Virksomheter som håndterer 
farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Ikke relevant Nei 

 Forhold ved utbyggingsformålet 

 Om utbyggingen medfører nye 
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 

 Nei 

 Forhold som påvirker hverandre 

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

Det er gjort en vurdering av om de nye 
funksjonene som tilføres området 
påvirker eksisterende etablert situasjon, 
og motsatt om eksisterende situasjon 
påvirker ny virksomhet. Det er vurdert at 
den økte risikoen er svært liten, og at det 
er vanskelig å utrede dette ut over 
vurderingene som fremkommer av punkt 
5. 
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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 Overvann – urban flom  
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Sweco Norge AS, Detaljregulering av Storgata 71, Raufoss, Plan for vann, spillvann og overvann 
(VA), datert 08.09.2021, revidert 06.04.2022. 

Kommuneplan for Vestre Toten kommune slår fast at en VA-rammeplan skal inngå i alle 
reguleringsplaner, med unntak av planer/tiltak som omfatter kun et bygg med 4 eller færre boenheter. 
Rammeplanen skal være tilpasset plannivået, og vise løsninger for området og sammenheng med 
overordnet hovedsystem. VA-rammeplanen skal tydelig vise hvordan de ulike forholdene knyttet til 
vannforsyning, slukkevann, avløpstransport, overvannshåndtering og flom skal håndteres. Det er 
hovedsakelig snakk om prinsipper og overordnede løsninger, men det kan være behov for 
dimensjonering for å synliggjøre arealbehov eller omfanget av infrastrukturen.  
 
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. 
Reguleringsplan/tiltak skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering og det skal redegjøres 
for hvordan håndteringen av overvann er løst. Plandokumentene skal ha vurderinger av om det er 
nødvendig å avsette bestående naturarealer til flomveier.  
 
For å besvare disse spørsmålene er det utarbeidet en VA-rammeplan (Sweco, datert 08.09.2021, 
revidert 06.04.2022). Den beskriver at generelt tilstrebes en overvannsløsning basert på 
tretrinnstrategien med følgende inndeling:  
 

• Infiltrere små regnhendelser (normalregnet, mindre regn) 

• Forsinke og fordrøye store regn (25-års gjentaksintervall) 

• Sikre trygge flomveier eller oversvømmelsesarealer for regn større enn 25-års 
gjentaksintervall (200-års gjentaksintervall) 

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Klimaendringer, stor andel tette flater, urban kontekst.  

Eksisterende barrierer 

- 

Sårbarhetsvurdering 

Maksimal avrenning fra utbyggingsområdet etter utbygging, for 25 års regn inklusiv klimafaktor, 
er 256 l/s. Beregnet maksimal avrenning for dagens situasjon er 99 l/s uten klimafaktor, mens 
den er 138 l/s med klimafaktor 1,4. I tilfelle en flomsituasjon (200 års regn, inklusiv klimafaktor 1,4) 
genererer området 381 l/s. 
 
Det ligger en kommunal Ø 200 mm betongledning på nordsida av tomta. Ledningen tar med seg 
overvann fra 3 tomter, og leder ut i Hunnsleva, slik det vises på neste side.  
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Som et minimum må differansen mellom eksisterende situasjon og situasjon etter utbygging 
håndteres, medregnet forventet økning i nedbør som følge av klimaendringer. Det er beregnet 
nødvendig fordrøyningsvolum for å håndtere den økte avrenningen.  
Gjennomførte beregninger viser at det er nødvendig fordrøyningsvolum på 67 m3 for 25 års regn med 
klimafaktor 1,4. Fordrøyningsvolumet for å ikke øke utslippsmengden fra dagens nivå i en 200-års 
flomsituasjon er 110 m3. 
Sweco Norge AS skriver videre at «Det planlegges en infiltrasjon-/fordrøyningsmagasin på ca. 67 m3 
som har kapasitet til å håndtere 25-års regn med 40% klimafaktor. Det anbefales å legge den under 
parkeringsplassen mot vest med et strupet utløp. Utløpet fra infiltrasjon- /fordrøyningsmagasin fører til 
kommunal Ø200 betongledningen som fører mot Hunnselva. På denne måten skal vannkvaliteten i 
Hunnselva ikke forringes.» 
 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
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 

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.  

Forslag til oppfølging i bestemmelsene: 

Figur 5, Eksisterende VA-nett i området. Utsnitt fra Gemini VA 
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Det skal planlegges en infiltrasjon-
/fordrøyningsmagasin på ca. 67 m3 som har 
kapasitet til å håndtere 25-års regn med 40% 
klimafaktor.  

Rapport utarbeidet Sweco Norge AS, VA 
Detaljregulering av Storgata 71, Raufoss, Plan for 
vann, spillvann og overvann (VA), datert 
08.09.2021, revider 08.04.2022 skal legges til 
grunn også for videre detaljutforming. 
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4.2 Flomfare 
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Sweco Norge AS, Detaljregulering av Storgata 71, Raufoss, Plan for vann, spillvann og overvann 
(VA), datert 08.09.2021 

Planområde ligger nært Hunnselva, i en avstand på ca. 50 meter. Flomfare må derfor kartlegges 
nærmere for å avdekke behov for eventuelle avbøtende tiltak.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- F2 - 

Årsaker 

Nærhet til Hunnselva  

Eksisterende barrierer 

Høydefordskjell og avstand til elva 

Sårbarhetsvurdering 

Utsjekk gjennom aktsomhetskart for flom i NVEs kartdatabase viser ingen flomsone eller 
aktsomhetsområde for flom langs Hunnselva. På grunn av høydeforskjellen mellom elva og 
planområdet, kommer det frem at ingen del av planområdet er flomutsatt. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
analyse.  

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse    x  

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Figur 6, NVE sitt aktsomhetskart for flom viser at ingen del av området er flomutsatt. 
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Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 

Usikkerhet Begrunnelse 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom utført 
analyse som ivaretatt.  
 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Ingen tiltak mot flom er vurdert som nødvendig, 
ut over å opprettholde kantvegetasjonen langs 
Hunnselva, slik at kvaliteten på vannet som når 
elva via overflateavrenning opprettholdes. Dette 
sikres gjennom regulering til naturområde for 
sidearealene langs elva.  

Forslag til oppfølging i bestemmelsene: 
Planbestemmelse § 2.3.1 som nedfeller at:  
 
GN1 skal ivareta eksisterende gråorheggeskog. 
Parkmessig skjøtsel av vegetasjonen i GN1 tillates. 
Det tillates ikke flatehogst. Det tillates opparbeidet 
en enkel tursti innenfor området, på inntil 1,5 
meter. Etablering av tursti skal skje på en skånsom 
måte.   
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4.3 Grunnforhold – forurenset grunn 
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Geoteknikk AS, Geoteknisk datarapport, Storgata 71, Vestre Toten kommune, rapport datert 
30.11.2021. 

• DMR Miljø og Geoteknikk AS, Tiltaksplan for forurenset grunn, Storgata 71, datert 30.11.2020 

• Miljøfaglig utredning AS, Kartlegging av naturmangfold og konsekvenser, datert 10.05.2021 

Forurensingsforskriftens kapittel 2 slår fast at tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i 
området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er 
forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for 
å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom undersøkelsene 
viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser og vurderinger for å klargjøre 
eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og brukerinteresser og behov for tiltak. 
 
På bakgrunn av dette er det gjennomført grunnboringer på området, med påfølgende miljøteknisk 
analyse av boreprøvene. Hovedtrekkene fra gjennomført grunnundersøkelse peker på at samtlige 
gjennomførte totalsonderinger ble alle avsluttet på antatt fjell i dybde fra 4,6 til 25,7 meter under 
dagens terreng.  
I henhold til utført felt undersøkelsen består massene av stort sett av grusig sandig siltig masser ned til 
ca. 25,7m under et topplag fra 0,0 til 1,2m med fyllmasser med noen innslag av trerester og organisk 
materiale. 
 
Det er ikke påvist kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i undersøkelsene.  
Det er ikke skredfare på tomta.  
 
Under presenteres angivelse av plasseringen av de ulike prøveboringene som ble gjennomført.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Planområdet består delvis av fylling med ukjent oppbygging.  

Eksisterende barrierer 

- 

Figur 7, Løsmassekart Figur 8, Boreplan og boreresultat 



 Feste Kapp AS 

 

16 
 

Sårbarhetsvurdering 

I henhold til analyseresultatene ble det påvist forurensede masser tilsvarende tilstandsklasse 3 i to 
prøver (B4 og B14), tilstandsklasse 2 i fire prøver (B6, B7, B11 og B13), og tilstandsklasse 1 (rene 
masser) i åtte prøver (B1, B2, B3, B5, B8, B9, B10, B12). Massene 
representerer i utgangspunktet overskuddsmasser som skal fjernes, noe som krever god 
logistikk ved opplasting- og transport av massene. 

Dersom en eiendom er forurenset skal det i henhold til forurensningsforskriften § 2-6 utarbeides en 
tiltaksplan som godkjennes av kommunen før bygging eller graving kan starte. Den miljøtekniske 
grunnundersøkelsen som er gjennomført inneholder en tiltaksplan, med forslag til videre oppfølging av 
forurensede masser. Den miljøtekniske grunnundersøkelsen peker på at planlagt arealbruk for 
tiltaksområdet er næring. Det vil si at masser i tilstandsklasse 3 eller lavere kan ligge i øverste meteren 
og dypereliggende jord (> 1m). 
 

• Masser ved boring B4 og B14 tilsvarer tilstandsklasse 3, og kan gjenbrukes fritt på 
området. Om de ikke skal gjenbrukes, må de kjøres bort på et godkjent mottak. 

• Masser ved boring B6, B7, B11 og B13 tilsvarer tilstandsklasse 2, og kan gjenbrukes fritt 
på området. Om de ikke skal gjenbrukes, må de kjøres bort på et godkjent mottak. 

• Masser ved boring B1, B2, B3, B5, B8, B9, B10, B12 er rene og kan gjenbrukes fritt på 
tiltaksområdet eller leveres til andre mottakere av rene masser. 

 
Entreprenør fører lastlister og må fremlegge kjøresedler over alle uttransporterte masser og 
fraksjoner. For en nærmere teknisk beskrivelse vises det til tiltaksplanen.  
 
Annen forurenset grunn – fremmede arter 
Ved kartlegging av naturmangfoldet på området ble det klart at det kan finnes fremmede arter på 
området. På fyllingen bak bebyggelsen på eiendommen ble fremmedartene hagelupin (SE) og 
vinterkarse (SE) registrert, og på løsmasseryggen i nordvest vokste det noe vårpengurt (PH). 
Det viktigste tiltaket under planlegging og gjennomføring av utbyggingen blir å hindre spredning av 
fremmede arter i høye risikogrupper, først og fremst hagelupin og vinterkarse. Det er ikke usannsynlig 
at det også er andre fremmedarter på fyllinga vest for bygningene på tomta, som ennå ikke hadde 
kommet opp på befaringstidspunk tet. Massene her må håndteres i henhold til Forskrift om fremmede 
organismer FOR-2015-06-19-716) 
 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

 x    Basert på gjennomført 
analyse.   
 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse    x  

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 
 

Figur 9, Tilstandsklassene angitt etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 
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Usikkerhet Begrunnelse 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom 
fagkyndig rapport å være ivaretatt.   

 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Utarbeidet tiltaksplan utført av DMR Miljø og 
Geoteknikk AS, datert 30.11.2020 skal 
godkjennes av forurensings-myndighet Vestre 
Toten kommune.  
 
Det må etableres tiltak for å begrense 
spredningen av fremmede arter.  
 
 
  

For å ivareta det foreslås det å innarbeide 
hensynssone H390_1 Annen fare – 
grunnforurensning i plankartet. Denne vil dekke hele 
planområdet med unntak av offentlige vegarealer og 
dekke begge forhold. Det foreslås følgende 
bestemmelse knyttet til faresonen: 
H390_1 Annen fare – grunnforurensning 
Innenfor sonen finnes forurenset grunn.  
 
a. Innenfor faresonen finnes forurenset grunn. 
Tiltak kan ikke gjennomføres for det foreligger 
godkjent tiltaksplan etter forurensingsforskriften, jf. 
§ planbestemmelse § 4.1 c). 
 
b. Før flytting av løsmasser eller andre masser 
som kan inneholde fremmede organismer, skal den 
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om 
massene inneholder fremmede organismer som kan 
medføre risiko for uheldige følger for det biologiske 
mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak 
for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra 
andre områder, tildekking, nedgraving, 
varmebehandling, eller levering til lovlig 
avfallsanlegg. 
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4.4 Trafikksikkerhet  
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Egenvurdering 

Som ledd i planprosessen er det naturlig at de gjennomføres en vurdering av tiltakets påvirkning på 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Innenfor planområdet planlegges både butikk og vaskehall, dvs. to 
funksjoner som skal leve side om side. I tillegg må det vurderes hvordan hensynet til ulike 
brukergrupper av området – dvs. kunder og varelevering kan optimaliseres i forhold til hverandre.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Bilbasert kjøremønster. Ulike kjøpegrupper deler samme innkjøring til planområdet.   

Eksisterende barrierer 

- 

Sårbarhetsvurdering 

Det er påregnelig at en stor andel av handlende ankommer planområdet med bil. Varelevering vil skje 
med vogntog, samt brukere av vaskehallen gjør at det må tas bevisste valg rundt plassering av de ulike 
funksjonene. Målsetningen om å fordele de ulike funksjonen mest mulig fra hverandre må vies opp 
mot rasjonelle arealdisponeringer som ikke overforbruker areal.  
 
Varelevering 
En løsning for å redusere risiko for ulykker er generelt f.eks. å disponere to inn og utkjøringspunkter, 
eller egen innkjøring for varelevering. Det bygges dagligvarebutikker med begge disse løsningene. Kiwi 
Raufoss og Rema 1000 Raufoss sør eksempel på en planer der varelevering skjer via egen innkjøring i 
bakkant. Rema 1000 Lena (Reguleringsplan for Vallejordet), Coop Lena (reguleringsplan for Alfhaug) og 
Kiwi Reinsvoll er eksempler på butikker der varelevering skjer via samme innkjøring som øvrig trafikk til 
området. Dette viser at vurdering av trafikkavvikling og plassering av byggenes funksjoner er løsninger 
som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
I denne saken er det vurdert som uhensiktsmessig å ha to innkjøringer, da dette vil innebære to 
avkjøringer fra Storgata tett på hverandre, som ikke optimalt med tanke på trafikksikkerheten langs 
Storgata.  En planløsning som benytter én felles innkjøring til området, men med en 
rundkjøringsmulighet rundt planlagt ny butikk, vil på sin side både være arealinneffektivt og frata 
området muligheten til et torg i front av fasaden mot Storgata. Dette vurderes som et viktig plangrep i 
seg selv, som er bærende for ønsket utforming av overgangen mellom fasadeliv og offentlige arealer ut 
mot vegen. Som følge av dette er også en rundkjøringsmulighet rundt planlagt bygg valgt bort.  
 
Det er gjennom dette konkludert med at all trafikk inn og ut av planområdet må benytte samme 
avkjøring langs Storgata, og at videre risikoreduserende tiltak for trafikkulykker må knytte seg til dette 
konseptet. Oppmerking av biler i samsvar med foreslått illustrasjonsplan er ett grep som vil bidra til hat 
parkering og varelevering ikke kommer i konflikt. Det er også et viktig prinsipp at de mest bruke 
parkeringsplassene legges nærmest butikken, og ansatte parkering legges bak bygget. Det kan også 
vurderes å gjennomføres fartsreduserende tiltak i kjøresonen langs bygget.  
 
Illustrasjonsplan på neste side viser sporingskruver for vogntog. Dette viser vogntog som først svinger 
mot nord, for så å rygge tilbake i varemottak på bakre kortvegg, og viser mønsteret for trafikkavvikling 
som beskrevet over. På den måten blir de mest brukte parkeringsplassene ikke berørt av rygging der 
hvor gangtrafikken er.  
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Illustrasjonsplanen viser ledelinjer for myke trafikanter, som planlegges etablert i asfalten langs 
adkomstsonen.  
 

 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
egenvurdering  
 

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 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom utført 
egenvurdering som ivaretatt.  

 
 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

 
Det er viktig for involverte parter å skape 
forutsigbarhet for forventet trafikkavvikling.  
 

Forslag til oppfølging i bestemmelsene: 
 
 
 

Figur 7, Forslag til situasjonsplan 
Figur 10, Illustrasjonsplan med sporingskurver 



 Feste Kapp AS 

 

20 
 

Det foreslås i bestemmelsene at 
illustrasjonsplanen, herunder plassering av ny 
butikk og vaskehall, gjøres juridisk bindende.   

Hovedprinsippene i Illustrasjonsplan datert 
07.04.2021 utarbeidet av Feste Kapp AS, skal legges 
til grunn for utforming av området. Med 
hovedprinsippene menes: 

• Plassering av ny bebyggelse. 

• Vegadkomst og parkeringsplasser 

• Torg  
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