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1. INNLEDNING     
 

1.1. Bakgrunn  
Forslagsstiller er Rakkestad Kommune. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
nytt kulturskolebygg i tilknytning til eksisterende kulturhus. Planforslaget utløser ikke krav 
om konsekvensutredning.  

 

1.2. Planprosess  
Det er varslet oppstart på planarbeidet på ordinær måte, kunngjort i Rakkestad avis og på 
kommunens hjemmeside. Det er avholdt medvirknings- og oppstartsmøte med en 
ressursgruppe bestående av kulturskolerektor, prosjektleder og kultursjef.  

 

1.3. Konsekvensutredning  
Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under forskriften om konsekvensutredning.  

 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET   
 

2.1. Nasjonale føringer og regionale føringer. 
 
Planarbeidet legger til rette for ny kulturskole i tilknytning til eksisterende kulturhus. 
Beliggenheten er valgt inne i sentrum for å forsterke sentrumsstrukturen. Kulturskolen vil 
ligge i gangavstand til et kollektivknutepunkt og sentrumsskolene.  
Eksisterende infrastruktur som veier og parkering vil bli benyttet, som er i tråd med 
nasjonale føringer.  
 

2.2. Kommunale føringer  
 
Kommuneplan 2011-2022.  
Områdereguleringsplan Rakkestad sentrum. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme.    
 
2.2.1. Kommuneplanens arealdel  
Planområdet omfatter område avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  
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2.2.2. Eksisterende reguleringsplaner i området  
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt den 26.05.2011.  

Det eksisterer en gjeldende reguleringsplan innenfor planområdet, reguleringsplanen for 
kulturskole i Rakkestad sentrum vil erstatte deler av denne plan.  

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 
20160002 Områderegulering Rakkestad sentrum 29.09.2016 
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Området er regulert til torg/rådhusplass, offentlig tjenesteyting, park/lekeområde og 
parkering med veiareal.  
  

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
 

3.1. Beliggenhet og planavgrensning  
Planområdet ligger i Rakkestad sentrum, ved og rundt Rakkestad rådhus og 
kulturhus. Planavgrensningen er begrenset av bygningsmassen i Rådhusveien 8, 
Rådhusveien 1 og Johs. C. Liensgate.  I hovedtrekk følger planavgrensningen 
formålene i overliggende sentrumsplan.  

 

3.2. Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  
Sentrumsområde med parkeringsareal og vei. Utbygd med kulturhus/rådhus. Det er 
en tilliggende sentrumspark, Velhaven.  
 

3.3. Eiendom og eierforhold 
Planområdet består av flere eiendommer der Rakkestad Kommune er hjemmelshaver 
av alle berørte eiendommer.  
 

3.4. Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  
o Bebyggelse, kulturhus/rådhus med bibliotek. 
o Parkeringsareal, veinett med fortau.  
o Vann- og avløpsnett. Det er offentlig vann og avløp i området, arealet avsatt 

for utbygning fordrer følgelig flytting av vannledning og overvann.  
o Strøm, fjernvarmenett 

 

3.5. Kjente registreringer  
o Skolevei til barne- og ungdomsskole 
o Risiko- og sårbarhetsanalyse, brannvesen er lokalisert innenfor området.  

 
 

3.6. Lokaliseringsfaktorer  
Lokalisering av ny kulturskole er ledd i sentrumsutviklingen hvor det primære målet 
er å etablere mer aktivitet i sentrum. Nærheten til kulturhuset med kino og bibliotek 
vil gi en samlokaliseringsgevinst. Eksisterende parkeringsflater og veinett vil kunne 
brukes i tråd med gjeldende reguleringsplan. Området er knyttet til fjernvarme. 
Avstander til skoler i sentrum er akseptable, med hhv. ca. 630 m til ungdomsskole og 
1 km til Bergenhus skole.  Området ligger i nær tilknytning til kollektivknutepunkt 250 
meter unna.  
Lekeområder/parkområder ligger i umiddelbar nærhet og vil knyttes sammen med 
gangveier. Området har enkel adkomst for gående, syklende så vel som kjørende. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

4.1. Endringer i forhold til gjeldende planer  
I hovedsak er områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum fulgt. Det er gjort endringer 
rundt plasseringen av nytt bygg der en vei er erstattet med gang- og sykkeladkomst. Som 
følge av dette vil tilliggende parkeringsareal bli endret i forhold til gjeldende plan. I området 
med benevnelsen T2 for områdereguleringsplan Rakkestad sentrum er det åpnet for 
oppføring av bygg. Byggets plassering er vist på plankartet og har fått nytt formål. 
Torgområdet rundt er utvidet noe.  

 

4.2. Planbestemmelser  
Planbestemmelsene er utarbeidet som et eget dokument, med utgangspunkt i 
bestemmelsene for områdereguleringsplan Rakkestad sentrum. Det er gjort detaljeringer der 
det har vært behov for det, men følger den samme linjen som tidligere plan.   

 
 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

5.1. Vurdering av konsekvenser av planforslaget  
Planforslaget åpner for plassering av nytt bygg i tilknytning til rådhuset/rådhusplassen. 
Konsekvensen er at rådhusplassen vil bli mindre tilgjengelig for kjørende som i 
utgangspunktet anses å være positivt. Det vil bli tilrettelagt for innkjøring til to HC-
parkeringsplasser da de vurderes som nødvendig grunnet NAV/servicekontor i bygget. 
Dersom dette flyttes bør det vurderes om disse skal fjernes for å ta bort all trafikk inne på 
rådhusplassen. Rådhusplassen vil ikke bli tilgjengelig for brannbil. Det er i samråd med lokalt 
brannvesen vurdert at det er tilstrekkelig med adkomst i lastesone og områder avsatt til av- 
og påstigning.  

Veiforbindelsen mellom østre og vestre adkomst til kulturhuset blir erstattet med gangvei. 
For å få adkomst til parkeringsareal og gi en god trafikal avvikling på området erstattes 
denne med ny trasé helt nord langs fortau i Johs C. Liens gate. Veien V4 må merkes med 
kjørefelt for å bedre fremkommeligheten ved utrykning for brannvesen. Generelt vil dette 
også gi en bedre oversikt i trafikkbildet.   

Planforslaget medfører flere harde flater innenfor planområdet. Med tanke på økt 
nedbørsmengde må overvann fra rådhusplassen og nytt bygg fordrøyes før påslipp på 
offentlig nett.  
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5.2. Vurdering etter Naturmangfoldloven 
Det aktuelle området består i dag i all hovedsak av asfalterte flater og vil ikke ha 
konsekvenser innenfor virkeområdet til naturmangfoldloven. 

 

6. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  
6.1. Innspill fra offentlige instanser:  
Hovedpunkter er gjengitt, innspill vil være vedlagt saken ved behandling.  
Østfold fylkeskommune  
 
Det er ikke redegjort for om planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredning. Dersom planen kommer inn under forskriftens § 8 må det utarbeides 
KU og eventuelt planprogram.  
 
Estetikk  
Vurdering av høyder, utnytting og plassering bør inngå ved offentlig ettersyn.  Det bør tas 
inn egne bestemmelser om estetikk i planen. 
 
Handelsetablering og besøk eller arbeidsintensiv virksomhet.  
Viktig at arealene knyttes sammen med øvrige deler av sentrum, for å redusere biltrafikk og 
bygge opp under et sterkt sentrum. Gående og syklende bør prioriteres.  Det vises til 
regionale planbestemmelser. 
- Regional planbestemmelse for lokalisering av handel  
- Regional planbestemmelse for lokalisering av offentlige arbeidsplass - og/eller 
besøksintensive virksomheter   
 
Grønnstruktur og utearealer  
 
Hagen i Johs. C. Liensgate 12 bør opprettholdes som den buffer den er mot offentlige 
arealer. Det bør vurderes om ny vegetasjon i og rundt p-areal etableres. Parkeringsarealet er 
mer synlig fra hovedveien enn de viktige offentlige funksjonene. Nytt bygg med offentlige 
funksjoner blir mer synlig, gjerne ved valg av kvalitet og arkitektonisk utforming.  
 
Planområdet bør sees i sammenheng med hele sentrum, og hvordan forbindelsene kan 
forsterkes mellom de ulike funksjonene. Innenfor planområdet bør det kunne legges til 
rette for samlingspunkt med møteplasser, uteaktiviteter mm. 
 
Dersom det skal foretas endringer ut mot fylkesvei 124, ber vi om at det vurderes om 
det skal etableres et areal som i større grad gjenspeiler bankens monumentale 
bebyggelse, ved f.eks. et lite grøntanlegg innenfor planområdet. 
 
Barn og unge 
Vi vil anbefale at det etableres lekeareal innenfor planområdet som kan supplere andre 
funksjoner i området. 
 
Trafikksikkerhet 
Det må vurderes hvilke tiltak som skal gi gode og trafikksikre løsninger for gående og 
syklende også i anleggsperioden. Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er 
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hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger. Det må vurderes om det skal 
etableres sikringer i forbindelse med utrykningskjøretøy. 
 
Parkering og lagring  
Vi ber om at det foretas en reel vurdering av parkeringsbehovet, og at det sees på 
sambruk for et større område. Det bør også legges til rette for en god arealutnytting 
også på parkeringsarealet for å redusere ulempen ved at området framstår som et 
parkeringsareal og ikke så mye annet. For å unngå press på jordbruksareal og 
friluftsområder, oppfordrer ØFK til god utnytting av både bebyggelse, uteareal og 
parkeringsareal. Vi ber om maksimumsbegrensninger på antall parkeringsplasser, samt 
at det legges til rette for sykkelparkeringsplasser. Det bør legges til rette for lading av 
biler og sykler. 
 
Andre viktige temaer i planarbeidet:  
Støy, Formål og utnytting, Risiko og sårbarhet, Kollektivtrafikk, Universell utforming, 
Grunnforhold, Flomfare og fare for skader ved overvann, og Friluftsinteresser.  
 
Kommentarer til innspill  
Det er vurdert at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, 
dette glapp ut fra varsel om oppstart.  
Planarbeidet baserer seg i hovedsak på gjeldende plan, områderegulering Rakkestad 
sentrum, og følger opp forutsetninger i planen. Innspillene er vurdert og behandlet og 
tatt med i planarbeidet så langt det er relevant.  
 
Fylkesmannen i Østfold 
Vi har i dette tilfellet ingen fremhevede innspill til det varslede planarbeidet, men viser til 
temaene i nedenfor.  
 
Kommentar til innspill  
Innspillene er vurdert og behandlet og tatt med i planarbeidet så langt det er relevant.  
 
Statens vegvesen 
Fylkesveg 124 
Reguleringsplanen grenser til fylkesveg 124 Johs C Liens gate. Det må lages en 
reguleringsbestemmelse som sier at Statens vegvesen skal godkjenne alle tiltak som 
berører fylkesveg 124. 
 
Trafikksikkerhet 
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige 
situasjoner. Dette gjelder også for anleggsperioden. Myke trafikanter må gis et sikkert 
tilbud i anleggsfasen, og det må sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkter 
mellom anleggstrafikk og gående og syklende. Dette kan med fordel sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Støy og luft 
Vi forutsetter at Klima - og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T 
1442/2016, tabell 3) og luftkvalitet (T - 1 520) i arealplanlegging legges til grunn for 
planarbeidet. 
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Universell utforming 
Ivaretakelsen av universell utforming må fremgå av reguleringsbestemmelser og 
plankart. Alle anlegg for gående og syklende skal ha universell utforming og det er viktig 
å legge til rette for dette i en tidlig planfase. 
 
Tilrettelegging for gående og syklende 
Det er viktig at planområdet tilrettelegges for fotgjengere og syklister, både i form av 
gode atkomstløsninger, interne og gjennomgående snarveger og tilrettelagt 
sykkelparkering. Det er nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte adkomster 
for gående og syklende til kollektive tilbud. 
 
Sykkelparkering 
Det bør settes et krav til antall sykkelparkeringsplasser. Planbestemmelsene bør også 
stille krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene bør være under tak, og stativene 
bør utformes på en slik måte at syklene kan låses fast. Med en stadig økning av el - 
sykler, herunder elektriske lastesykler, stilles det høyere krav til utforming og tyverisikre 
sykkelparkeringer. 
 
Avkjørsel og frisikt 
Kryss og avkjørsler skal utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg - og gateutforming, kapittel E.1. 
 
Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel kapittel 
E.1.1.5 i håndbok N100. Disse tegnes inn (og målsettes) i alle kryss og avkjørsler. Den 
delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som 
hensynssone. 
 
Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller 
snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som 
trær, stolper eller liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innen 
sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse. 
Svingradius i kryss kan med fordel tegnes inn i plankartet. 
 
Kommentar til innspill  
Innspillene tas inn i planarbeidet og følges opp med bestemmelser.  
 
Rakkestad Energi 
Rakkestad Energi trenger å erstatte to høyspentkabler i området rundt rådhusplassen, de 
skal erstattes på grunn av begrensning i overføringskapasitet og alder.  
 
Kommentarer til innspill  
Omlegging av kabler vil ikke være i konflikt med planarbeidets intensjon. Ønskede 
traseer må justeres noe i forhold til nytt planlagt bygg. Det er naturlig at Rakkestad 
kommune og Rakkestad Energi koordinerer sitt arbeid for å oppnå best mulig plassering 
og synergieffekt i gravearbeider.  
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7. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER  
Planens formål er å legge til rette for utbygging av nytt bygg- kulturskole - i tilknytning til 
kulturhus/rådhus.   

Ny offentlig bebyggelse er utgangspunktet for reguleringsarbeidet. Innplassering av bygg 
inntil eksisterende infrastruktur og bebyggelse må ha fokus i en slik prosess. Bygget skal 
fungere som kulturskole og øvingslokaler for lag og foreninger innenfor kultursegmentet. 
Hovedbrukerne av bygget vil være barn og unge. Sett sammen med kulturhuset, 
kommunens servicetorg og NAV-kontoret er det viktig at det legges opp til en infrastruktur i 
og rundt rådhusplassen som prioriterer myke trafikanter og universell utforming.  

 

Estetikk.  

Dagens bebyggelse er oppført i 1-3 etasjer med blandede høyder. Kulturhusdelen har en 
«gesimskasse» som er markant og toneangivende for bygget. Dette elementet er førende for 
det nye byggets utforming og høyde, men det bør gis arkitektonisk rom for andre høyder så 
lenge bygget tar med seg dette elementet. Eksisterende bygg er i hovedsak oppført i tegl, 
men har innslag av andre elementer. Materialvalg foreslås av arkitekt og skal harmonere i 
forhold til kvalitet. Dette innebærer at det skal brukes materialer av bestandig og god 
kvalitet og det skal følge en arkitektonisk vurdering av nytt bygg sett opp mot eksisterende 
bygningsmasse. Plassering av bygget er gitt i plankartet (OA2, og er vurdert i forhold til 
tilgjengelighet, gode adkomster for myke trafikanter og rådhusplassens funksjon som 
rådhusplass. Det er også vektlagt symmetri rundt hovedadkomsten til kulturhuset, som ligger 
i siktlinjen fra Storgata langs Rådhusveien.  

Nytt bygg må ha en tiltalende fasade også mot nord for å fremheve bygget slik at 
parkeringsarealene ikke er i fokus.  

 

Torgplass/Rådhusplass 

Formålet torg (Rådhusplassen). 

For å ivareta helheten rundt rådhusplassen med tilstøtende bygningsmasse, er plassen 
utvidet rundt OA2 ved innkjøring til plassen. Her vil det tydeliggjøres at myke trafikanter er 
prioritert. Området skilles fra vei med kantstein og type belegg.  

Rådhusplassen skal ha universell utforming og det bør vurderes om ledelinjer skal etableres i 
belegget. Detaljer, kanting og lignende skal ha høy kvalitet som type granitt eller lignende. 

Med ny bebyggelse som vil omkranse rådhusplassen, vil området få en del skygge/mørke 
områder. Belysing på området må etableres. Det skal gjøres en lysberegning for området på 
og rundt ny kulturskole og adkomstområdene. Byggene skal belyses på en god måte for å 
løfte de frem i bybildet og ta fokus vekk fra parkeringsområdet.  

Overvann fra bygning på OA2 og rådhusplassen skal fordrøyes før videre påslipp på offentlig 
nett.   
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Gang og sykkelveier. 

Det er forsøkt etablert et mest mulig sammenhengende fortaus-, gang og sykkelvegnett 
rundt rådhusområdet. Det er gjort enkle studier som ser på hvordan gående og syklende 
ferdes i området i dag, med særlig henblikk til barns bevegelser. Området har Velhaven som 
sentrumspark i Rakkestad, mye brukt av barnehager på dagtid. I dag kobler området 
sammen mange ulike funksjoner rundt rådhusplassen; de forskjellige formålene er beskrevet 
under.   

Over og ved rådhusplassen går en viktig skolevei til Bergenhus skole og Rakkestad 
ungdomsskole. Skoletrafikken kommer fra krysningspunktet Johs. C. Liens gate nordøst i 
planområdet, og det er derfra etablert fortau langs østre arm av Rådhusveien (V4) med 
krysningspunkt til torg (T).  

Fra Storgata er det et tosidig fortau langs den enveiskjørte Rådhusveien. Høyre fortau vil 
kobles til gangvei fra Velhaven og rundt nytt kulturskolebygg. Venstre fortau (F1) fortsetter 
rundt Rådhusveien 1 og bort til bankbygget, Johs. C. Liensgate 5. Videre vil det kobles til en 
overgang til av- og påstigningsområde (G1) og opp til rådhusplassen. Løsningen vil bli bedre 
enn den er i dag da det blir ryddet opp i området, eksempelvis dagens krysning av 
Rådhusveien. 

Fra Velhaven vil stien bli forlenget og gå rundt nytt kulturhus og inn på rådhusplassen, det 
vil bli etablert en krysning av Rådhusveiens østre del (V4) og inn på fortau til Johs. C. 
Liensgate.   

Området mellom Rådhusveien 8 og Rådhusveien 1: 

Kommunen har i dag kontorer i begge bygg på hver side av Rådhusveien. Høydeforskjell i 
området utjevnes i dag med en trapp. Langs Rådhusveien i svingen er det i dag 
parkeringsplasser som rygger ut i vei på begge sider av krysningspunktet. Ved at veglegemet 
flyttes litt vestover gir dette rom for en av- og påstigningssone (K/R) og HC- plasser (PK1), 
og et gatetun G1 krysningspunktet.  

Fra parkingsplassene PK 2-4 dannes det koblinger for gående mot omkransende gang- og 
sykkelveg/fortau. 

Parkering 

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til flere parkeringsplasser i områder for bil. Det må 
imidlertid etableres sykkelparkeringer med lademuligheter for elsykkel. Det skal etableres 
sykkelparkering som er låsbar og under tak for minst 25 sykler med minst 5 ladepunkter. 
Videre skal det langs Rådhusveien vest, (V1) etableres parkering som forutsatt i 
områdereguleringsplan. Parkingsplassene ved Rådhusveien (V1) bør være tidsbegrenset, slik 
at det skapes rotasjon av disse i forhold til sentrum og de funksjoner som er i umiddelbar 
nærhet; legekontor, apotek, NAV m.m.  Det er allerede i området etablert 4 ladepunkter for 
bil innenfor planområdet og 6 til i umiddelbar nærhet. Med dette anses behovet for 
ladepunkter som dekket.  

Langs Rådhusveien opp mot rådhusplassen er det i dag parkeringsplasser. Fra 
parkeringsplassene må det rygges ut i Rådhusveien. Dette anses som uheldig og fører til at 
Rådhusveien fremstår som uoversiktlig. Det er i planforslaget foreslått at disse 
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parkeringsplassene blir erstattet med en sone for av- og påstigning. Dette er vurdert som 
nødvendig for å hindre stopp innenfor vegarealet. Både kulturhuset med kino og ny 
kulturskole genererer såkalte kiss`n ride-stopp. Sonen blir etablert tett på kulturhus og 
rådhusplassen, og vil ikke medføre kryssing av bilvei. 

HC plasser 

Når veglegemet til Rådhusveien flyttes vestover vil de etablerte HC-plassene ved 
Rådhusveien 1 bli fjernet. HC-plasser blir etablert ved sone for av- og påstigning. Dette gir 
en økt avstand til Rådhusveien 8 med ca. 10 meter. Fordelen med slik løsning er at det vil bli 
innkjøring og rygging utenfor veglegemet, og forhindrer med dette at det rygges ut i vei. 
Videre anses det som en fordel at de kan etableres med normert størrelse, noe de ikke er i 
dag.  

Det beholdes 2 HC-plasser inne på rådhusplassen grunnet NAV og servicekontor i bygget. 

 

Veier 

Rådhusveiens østre løp (V4) er en relativt bred vei, dette er hovedadkomst for Rakkestad 
brannvesen og følgelig en utrykningsvei.  

Veien vil bli noe mindre belastet enn i dag, etter omgjøring.  

Brannvesenet er bekymret for sikkerheten på vei ved utrykning og ønsker seg primært en ny 
adkomst lengre øst på Johs. C. Liens gate. Det er et areal som ikke er omfattet av 
planområdet. Veien er vurdert slik at det er plass til å etablere 2 kjørefelt med bredde 3,2 m 
innenfor dagens veikropp. Dette sett i sammenheng med at det vil bli noen færre bevegelser 
på veien vil dette gi, om ikke optimal løsning, så en tilfredsstillende løsning.  

Vestre løp av Rådhusveien (V1) er som i områdereguleringsplan Rakkestad sentrum planlagt 
lengre vest enn dagens vei. Sammen med etablering av kantsoner og parkering vil dette 
rydde opp i et i dag uoversiktlig trafikkområde. Området flyter i dag sammen med p-plasser 
hvor det er rygging ut i vei. 

Det må etableres en ny veiforbindelse (V3) ved parkingsplass for å gi adkomst fra 
Rådhusveien østre (V4) og vestre del (V1). Denne etableres parallelt med Johs. C. Liens gate 
langs fortau. Dette gir en god avstand fra utkjøringene på FV 124 og vil sørge for god 
trafikkflyt inne på området. Biltrafikken til parkeringsplasser vil gjennomføres i god avstand 
til rådhusplassen.    

Gatetun  

Områdene regulert til gatetun skal adskilles fra tilliggende veier både gjennom bruk av 
belegg og høyde slik at det klart fremgår at ferdsel skal skje på myke trafikanters premisser. 
Det skal være en utforing som begrenser motoriserte kjøretøys hastighet.  

Grøntområder 

Grønnsoner inne på parkingsplass skal i hovedsak beholdes og suppleres som vist på 
plankartet. Dette er et viktig element ved etablering av en relativt stor flate-parkering. 
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 Det er viktig at det beholdes trær av en viss størrelse, minst 5-10 meter høye, som 
suppleres med en tett undervegetasjon eller plenareal der størrelsen tilsier dette.  

Området Velhaven skal beholdes som parkområde. Området trenger opprydding og en 
skjøtselsplan skal utarbeides. Dette vil fremstå som en god start på resten av parken. 
Området kan opparbeides med for eksempel historiske eller kunstneriske innslag som vil 
supplere bakenforliggende lekeområde på en god måte. Området ligger tett på Rådhusveien 
og det bør ikke etableres lekeapparater tett på veien. 

Rådhusveien og det bør ikke etableres lekeapparater tett på veien. 

 

8. ROS analyse 

 
Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre 
veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. 
Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den 
tilfredsstiller krav om risiko og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og 
grunnlagsinformasjon. Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-
analysen og består av følgende deler:  

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 
risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner  

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens.  

3) Konklusjon 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for 
eventuelle hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebords studie på bakgrunn av eksisterende 
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer og forslag til regulering. ROS-analysen er 
gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som 
fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant 
eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. Generelt sett vil all menneskelig 
aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for og konsekvens av ulykker og 
hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av usikkerhet, ettersom 
det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette er en enkel 
ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er ikke gjort 
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spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 
som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 
prosjektet. 

 

Analyse av risiko 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens 
og risiko ulike hendelser/situasjoner. Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne 
sammenheng som et hjelpemiddel for identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen 
overskrifter kan være unøyaktige for akkurat dette prosjektet. For å få vurdere aktuelle 
hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser og utkast til 
detaljregulering. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av planområdet De 
identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse 
i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere 
analysert i senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 
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Identifiserte hendelser 

1. Myke trafikanter. 

 Området har blanding av myke og harde trafikanter  

Nr.1 Uønsket hendelse: Ulykke med myke trafikanter 

Beskrivelse  

Området har stor grad av myke trafikanter. Mange funksjoner 
som rådhus, kulturhus, kino, NAV-kontorer er lokalisert i området.  
Det er lokalisert sentrumspark i tilknytning til området. Det går 
skolevei til barne- og ungdomsskole gjennom området.  

Eksiterende barrierer 

Parkeringsplasser og fortau. Deler av gang og sykkelveger. 
Rådhusveien som er enveiskjørt deler av strekket. Veien går over 
til ett udefinert trafikkområde bestående av parkeringsplasser, vei 
og fotgjengerovergang. Det er i liten grad etablert gangadkomster 
fra parkeringsplasser. 

Kunnskapsgrunnlag/usikkerhet 

Det er ikke kjente ulykker med personskade i området. Enveiskjørt 
gate kjøres det feil i daglig, mye på grunn av enveiskjøring går 
rett over i det udefinerte trafikkområdet.  

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse  

    x       

Det er mange som ferdes i området, 
området er my brukt av barnehager 
og skoler. Det er skoleveg.  

konsekvens  K5 K4 K3 K2 K1 Sannsynlighet Risiko 
Liv og helse x         4   

Økonomiske/materielle verdier         x     
Miljø          x     

Risikoreduserende tiltak  

Etablering av sammenhengende fortau/gang og sykkelveg. 
Ombygging av udefinert trafikkområde til definert veg. Forlenge 
enveiskjøring. Separere parkering, gangareal og kjørevei. 
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Nr.2 Uønsket hendelse: Radon i grunnen 
Beskrivelse  Radon  

Eksiterende barrierer Radon finnes naturlig i grunnen.  

Kunnskapsgrunnlag/usikkerhet NGUs kart for rafonfare i Norge. 
Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse  

         x 
I forhold til NGU sin kartbase er det 
lite/moderat mengde radon i området.  

konsekvens  K5 K4 K3 K2 K1 Sannsynlighet Risiko 
Liv og helse     x    1   
Økonomiske/materielle verdier         x     
Miljø          x     

Risikoreduserende tiltak  
Følge Bestemmelser i forhold til Teknisk forskrift, nivået kan fint 
reduseres med tiltak som radonsperre.  

 

 

Tiltak i plan: 

Det er gjennom plan forsøkt å redusere konflikt mellom myke og harde trafikanter. Det er 
etablert sammenhengende gangforbindelser i området. Det er ryddet i adkomster til og fra 
parkeringsarealer. Uoversiktlig trafikkområde er separert. Krysningspunkt fra rådhusplassen 
over Rådhusveien gis formålet gatetun som skal gis en utforming som signaliserer fordel 
myke trafikanter. Det er gitt rekkefølgebestemmelser som vil bedre trafikkbildet som vil 
avbøte for identifiserte uønskede hendelser. 
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8.1. Sjekkliste 
Dersom det er tvil om farenivået eller det krysses for ”Ja” i sjekklista, skal disse 
risikoene utredes spesielt, evt. med egne rapporter der dette er nødvendig.  
 
NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-

punktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei   
F1 /F2 /F3 

     
Skred/ras/ 
ustabil grunn 
(snø, is, stein, 
leire, jord og 
fjell)  
 
 
Flom/stormflo 
 
 
 
 
 
Radon  
 
Ekstremvær 
 
Lyng/ 
Skogbrann  

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred 

 Nei  

Er området geoteknisk ustabilt?  
Er det fare for utglidning/setninger på 
tilgrensende område ved 
masseutskifting, varig eller midlertidig 
senking av grunnvann m.v.? 

 Nei Det er gjort 
grunnundersøkelser 
i området, uten at 
det påvist 
kvikkleiere, 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø? 

 Nei  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, 
(lukket bekk?) 

 Nei  

Kan drenering føre til 
oversvømmelser i nedenforliggende 
områder? 

   

Er det radon i grunnen?  Ja  Lite til middles ihht 
til kart (2) 

Kan området være ekstra eksponert 
for økende vind/ekstremnedbør som 
følge av endring i klima? 

 Nei  

Vil skogbrann/lyngbrann i området 
være en fare for bebyggelse? 

 Nei  

Regulerte 
vann 

Er det åpent vann i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is eller 
drukning. 

 Nei  

Terreng-
formasjoner  

Finnes det terrengformasjoner som 
utgjør en spesiell fare (stup etc.) 

 Nei  

 

VIRKSOMHETSRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-
punktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  
Tidligere bruk  Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomheter?   
 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 
 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 
 Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.? 
 Landbruk, gartneri 

  
 
Nei 
 
Nei 
 
Nei 
 
Nei 
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Virksomheter med 
fare for brann og 
eksplosjon 

Er nybygging i området uforsvarlig? 
Vil nybygging utgjøre en økt 
brannrisiko for omliggende 
bebyggelse dersom spredning?  

  
Nei 

 

Vil nybygging legge begrensninger 
på eksisterende anleggs mulighet 
for videreutvikling? 

  
Nei 

 

Virksomheter med 
fare for kjemikalie-
utslipp eller annen 
akutt forurensning 

Er nybygging i nærheten 
uforsvarlig?  

 Nei  

Vil nybygging legge begrensninger 
på eksisterende virksomhet?   

  
 
Nei 

 

Høyspent  Går det høyspentmaster eller 
jordkabler gjennom området som 
påvirker området med magnetiske 
felt?  

  
Nei 

 

Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master?  

 Nei  

    
TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurdering Utrednings-

pktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  
Ulykkespunkt Er det kjente ulykkespunkt på 

transportnettet i området?  
 Nei  

Farlig gods Er det transport av farlig gods 
gjennom området?  
Foregår det fylling/tømming av farlig 
gods i området? 
 

  
 
Nei 

 

Myke trafikanter Er det spesielle farer forbundet med 
bruk av transportnettet for gående, 
syklende og kjørende innenfor 
området? (Ved kryssing av vei, 
dårlig sikt, komplisert trafikkbilde, 
lite lys, høy fart/fartsgrense) 

 Til barnehage/skole 
 Til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg 
 Til forretninger 
 Til busstopp  

 
 
 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

  
 
 
 
(1) 

Støy- og luft-
forurensning 

 Er området utsatt for støy? 
 Er området utsatt for 

luftforurensning for 
eksempel eksos fra biler, 
utslipp fra fabrikker? 

 Er området utsatt for 
svevestøv fra 
piggdekk/masseuttak eller 
lignende?  

 Nei 
Nei 
 
 
Nei 

 

Ulykker i nærliggende 
transportårer 

Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer utgjøre 
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en risiko for området i forbindelse 
med?  

 Hendelser på veg 
 Hendelser på jernbane 
 Hendelser på sjø/vann/elv 
 Hendelser i luften  

 
 

 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 

SAMFUNNS-
SIKKERHET  

Forhold som kartlegges  Vurdering  Utrednings-
punktnr/ 
kommentar 

  Ja Nei  
Kritisk 
infrastruktur  
 
 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området?  

 Elektrisitet 
 Tele, data og TV-anlegg 
 Vannforsyning 
 Renovasjon/spillvann 
 Veier, broer og tuneller (særlig der 

det ikke er alternativ adkomst) 
Finnes det alternativ tilgang/forsyning ved 
brudd/bortfall? 

 
 
 

 
 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 

Høyspent/ 
energiforsyning  

Vil tiltaket endre (svekke) 
forsyningssikkerheten i området? 

  
Nei 

  

Brann og 
redning  

Har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

Ja    

Har området bare en mulig adkomstrute for 
brannbil? 

 Nei  

Terror og 
sabotasje 

Er det spesiell fare for terror eller 
kriminalitet i området? (ved plassering av 
utsatt virksomhet)  

   

 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje/terrormål?  

 Er det ev terrormål i nærheten 

 Nei 
 
Nei 

 

 

 


