
Risikovurderingsskjema for Rakkestad kommune
Prosjekt/plan/sak: Fladstad II

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Si g n.
a) Skredfare (stein, j ord, leire, snø) (www.skrednett.no ) O K GAI
b ) Flom http://www.nve.no / S K GAI
c) Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred / IA GAI
d) Radon http://radon.nrpa.no / O K GAI
e) Værforhold (lokale fenomener) O K GAI

2. Infrastruktur
a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske

felt)
OK GAI

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg,
luftfart/fl y plass?)

IA GAI

c) Industri og næringsliv i nærmil jøet/næringskonflikter (farlig
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan
o g g ass, s y rer, avfallsdeponier/f y llplasser)

OK/SK GAI

d) B ygg e g runn/si g evann (forurenset g runn o g s j øsedimenter) OK/S K GAI

3. Prosjektgitte forhold
a) Utb ygg in g srekkeføl g e O K /S K GAI
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell

fare (s j ø, elver, trafikk o g kraftlin j er/transformatorer).
OK/SK GAI

c) Ad g an g til kollektivtrafik k O  K /S K GAI
d) Uønskede snarveier (brukerst y rt trafikkmønster) O K /S K GAI
e) Re g ulerin g sbestemmelse r O  K /S K GAI
f) Tilrettelegging for nødetate ne – brannvannsforsyning –

a j ourførin g av beredskapskart
OK/SK GAI

g) Drikkevannsforsyning og plasse ring i forhold til potensiell
fare (selve kilden o g ob j ekters plasserin g ved dette)

IA/SK GAI

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler –
autovern o g gj erde r

UN/SK GAI

Bruk følgende koder i kontrollfelte t: OK= sjekket og i orden.
UN= utredes nærmere i byggeprosessen
IA= ikke aktuelt i denne saken
S K =  s e  k o m m e n t a r

Noen aktuelle nettsteder:
Grenlandsstandarden med ti lhørende sjekklister. http://www.grenlandsstandarden.no/
Plan- og bygningsloven med veiledere http://www.dibk.no/Arealis risikoplanlegging
Arealis2
Kommuneplanens arealdel
Direktoratet for samfunnssikkerh et og beredskap – www.dsb.no



Presentasjon av risi ko i saksframstillingen
Dette må legges inn i saksfremstillingen. Det skal legges inn de punkter so m må sjekkes nærmere.
Det må også skrives inn dersom det i kke er noen punkter som bemerkes.

Eksempel på punktene i saksframstillingen
Det vises til risikovurderi ngsskjema ovenfor. Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i
forhold til:
1 a, c og d: Punktene er omtalt i planbesk rivelse og sjekket ut via tilg jengelige kartdatabaser fra
NVE, NGU, Miljødirektoratet, Artsdatabanke n, Skog og landskap, Riksantikvaren, Rakkestad
kommune sine temakart).
1 b: NVEs aktsomhetskart for flom viser at deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for
flom fra Rakkestadelva. Aktsom hetskartet viser at maksimal vannstandstigning vil være 0,965 + 2.

1 e: når det gjelder værforhold må en ta høyde for me r ekstrem nedbør og varmere klima. Det finnes
ingen data for selve Rakkestad, men klimatrenden tilsie r at det blir vanligere med mye regn i løpet av
kort tid. Planen tar hensyn til overvannsproblema tikk ved at det legges overvannsledninger i
området. Planbeskrivelsen har estimert antall nye PE so m tiltaket genererer.

2 a-b: Punktene er blitt vurdert i plan beskrivelse samt sjekket ut vi a tilgjengelige kartdatabaser fra
NVE, NGU, Naturbase, Artsda tabanken, Skog og landskap, Riks antikvaren, Rakkestad kommune
sine temakart).
2c: Eksisterende bensinstasjon langs Storgata vurderes ikke til å påvirke eller bli påvirket av planlagt
tiltak .
Punkt 2d: Det er ble i 2011 utarbeidet en rapport om grunnforhold ved arbeid et reguleringsplan for
området. Denne vurderes (av regu lant og kommunen) som tilstrekke lig grunnlag for ny regulering av
området.

Følgende punkter må undersøkes nærmere før even tuell regulering og fr adeling kan foretas:
Det er ingen punkter i denne sjekklista som kr ever ytterligere undersøke lser før regulering og
fradeling kan finne sted.

Følgende punkter gir bestemmelser ti l planforslaget/fradelingen:
3a – Utbyggingsrekkefølge: området tillates utbygd i delf elt så lenge krav om teknisk infrastruktur,
situasjonsplan og opparbeiding av lekeplass er innfridd.
3b – friområder og lekeområder er ikke knyttet til fare. Lekeområdene kan tenkes inngjerdet for å
minimere fare knytte t til trafikk.
3c – Avstand til kollektivtrafikk er vurdert i planbeskrivelsens pkt. 5.15.
3d – planområdet har god tilgang for myketrafikanter. De interne vegene er godt dimensjonerte. I
tillegg finnes grøntdrag som leder til offentlig gang- og sykkelveg.
3e – Det er satt bestemmelser som skal minimere risiko knyttet opp mot støy og trafikksikkerhet.
3f – Manøvreringsareal for utrykningskjøretøy/renova sjonskjøretøy (bredde og radius) er vurdert i
planarbeidet og kjøreveger er te gnet inn på plankart. Det er stil t rekkefølgekrav i bestemmelsene
gjeldende opparbeidelse av teknisk infrastruktur.
3g - Planlagt tiltak vurderes ikke berøre el ler påvirke tilgang til drikkevannsforsyning.
3h - Området er noe hellende mot vest og behov for større skjæringer og fyllinger vurderes videre i
byggeprosessen.



Alle punktene i vurderingsskje maet skal kommenteres.

Planleggingsvirkemidler og tiltak for å ivareta samfunnssikkerhet i planleggingen:

ROS på oversiktsnivå
Hvilke farer har vi?
Betydning for arealbruk?

Kommuneplanens arealdel
Arealformål
Hensynssoner?
Krav til sikkerhet?
Krav til vurdering? (i reguleringsplan)
Bestemmelser

Reguleringsplan
Vurdering av reell fare?
Krav til sikkerhet?
Krav til vurdering (detaljanalyser)
Bestemmelser

Utbygging/byggesak, jf pbl § 28-1:
Dokumentere tilstrekkelig sikkerhet før byggestart
Utforming av areal og bygg
(skadereduserende tiltak som drenering/ grøfting, skredsikring, flomvern mv
Utrustning (deteksjon, alarmer, aggregat mv)


