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1 Sammendrag
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Fjell skytebane er det utarbeidet en ROS-analyse i 
henhold til bestemmelse i § 4-3 i plan- og bygningsloven. Analysen har påvist 1 hendelse som innebærer 
en høy risiko og 1 hendelse som innebærer middels risiko. Hendelsen er knyttet til forurenset grunn og 
overvann. Overvann er delt i to – anleggsfase og driftsfase

› Høy risiko - Utslipp av forurenset overvann i anleggsfase

› Middels risiko – Utslipp av forurenset overvann i driftsfase

› Middels risiko – Utslipp av forurenset jord

Ved gjennomgang av risikoreduserende tiltak, reduseres risiko til liten/akseptabel. 

Det presiseres at tiltak som reguleres av lover og forskrifter skal gjelde uavhengig av ROS-analysen.

2 Innledning
På vegne av Åsland Pukk AS har COWI AS fått i oppdrag med å utarbeide en reguleringsplan for 
ombygging av Fjell skytebane. I denne sammenheng er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 4-3. Fjell skytebane ligger på Moss og Våler skytterlag 
sin eiendom med adresse Bjørnerødveien 544 i Moss kommune. Planområder er ca. 74 daa. Hensikten 
med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av den eksisterende skytebanen og etablering av 
skjermende voller rundt anlegget. Dette gjøres for å forbedre både støyskjerming og sikkerhet mot 
omgivelsene. Det er også aktuelt å bygge en mindre skytebane for pistol i tillegg til riflebanene. 

Siden planområdet er en eksisterende skytebane beskriver ROS-analysen eventuelle hendelser som vil 
innebære en endret risiko både i anleggsfasen og etterbruksfasen. Planområdet er vist i Figur 1.

Analysen bygger på veileder "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging" (DSB 2017) [1]. ROS-
analysen omfatter i hovedsak følgende forhold:

› 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 
legges på klimapåslag for relevante naturforhold.

› Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.

› Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 
ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

Miljøforhold er kun vurdert opp mot punktene ovenfor. ROS-analysen kan derfor ikke benyttes som en 
egen miljørisikoanalyse. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-2
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Figur 1 Varslet plangrense, 2016.

3 Metode
Analysen er utført som en grovanalyse. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og 
sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om 
eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse 
forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". 

Det er et mål at planleggingen ikke medfører uønskede konsekvenser for samfunnet eller utfordrer den 
enkeltes trygghet og eiendom. På bakgrunn av dette beskrives samfunnsverdier og konsekvenstyper som 
utgangspunkt for konsekvensvurderingen i ROS-analysen. Med «trygghet» menes det å vurdere 
befolkningens trygghet og samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt. Dette 
innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner og manglende dekking av grunnleggende behov hos befolkningen.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner og 
fagrapporter, og offentlig tilgjengelig data om naturforhold:

› Forslag til planbeskrivelse og planbestemmelser (COWI AS 2020)

› Tiltaksplan forurenset grunn, COWI AS, september 2020

› Konsekvensutredning for støy Fjell Skytebane, COWI 2020
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› Kartlegging av naturverdier ved Fjell skytebane i Våler kommune. Biofokus-notat 2017-49

› Arealis, Arealinformasjon for Norge og Svalbard med havområder  http://geo.ngu.no/kart/arealis/  

› Vegkart, Statens Vegvesen,  https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2 

› Askeladden, Riksantikvarens database over fornminner og kulturminner, https://askeladden.ra.no/ 

› Miljøstatus, Miljødirektoratet, https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?.

3.1 Vurderingskriterier
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, konsekvensene av disse, samt årsaksforhold, 
skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller 
redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en 
mulig risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene/miljøet, henholdsvis konsekvenser for og 
konsekvenser av planen. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser, og kriterier for konsekvens for uønskede hendelser, 
er gitt i Tabell 1 og 

Tabell 2. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 3. 

Tabell 1 Kriterier for å vurdere sannsynlighet for uønsket hendelse.

Meget sannsynlig (4) Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år.

Sannsynlig (3) Kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 
hvert 10. år.

Mindre sannsynlig (2) Kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år.

Lite sannsynlig (1) Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 
enn en gang hvert 50. år.

Tabell 2 Kriterier for å vurdere konsekvenser for uønsket hendelse. 

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning m.m.

Ubetydelig/ufarlig (1)
Ingen personskader 
miljøskader, kun mindre 
forsinkelser. 

Ingen miljøskader, kun 
mindre forsinkelser.

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. 
Ikke behov for 
reservesystemer.

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2
https://askeladden.ra.no/
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
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Mindre alvorlig/en viss 
fare (2)

Ingen eller få/små 
personskader.

Ingen eller få/små 
miljøskader.

Systembrudd kan føre 
til skade dersom 
reservesystem/ 
alternativer ikke fins. 
Omkostninger opp til 
NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få 
men alvorlig 
(behandlingskrevende) 
personskader.

Større skader på miljøet 
med opptil 10 års 
restaurering.

System settes ut av 
drift over lengre tid 
(flere døgn). 
Omkostninger opp til 
NOK 30 millioner.

Meget alvorlig/meget 
farlig (4) 

Under 25 døde og/eller 
inntil 10 farlige skader, 
mange alvorlige og 
lettere skader. 

Alvorlige skader på 
miljøet med opptil 25 
års restaurering.

Systemer settes ut av 
drift over lengre tid; 
andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Omkostninger opp til 
NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller 
mer enn 10 farlige 
skader og et stort antall 
andre skader.

Meget alvorlige og 
omfattende skader på 
miljøet med over 25 års 
restaurering.

Hoved- og avhengige 
systemer settes 
permanent ut av drift. 
Omkostninger over NOK 
500 millioner.

Tabell 3 Matrise for risikovurdering. Risiko som produkt av sannsynlighet og konsekvens (sannsynlighet x 
konsekvens = risiko).

Konsekvens:

Sannsynlighet:
1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 3. Alvorlig
4. Meget 
alvorlig/ 
meget farlig

5. 
Katastrofalt

4. Meget sannsynlig 4 8 12 16 20

3. Sannsynlig 3 6 9 12 15

2. Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10

1. Lite sannsynlig 1 2 3 4 5

› Hendelser i røde felt: Høy risiko. Uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig.

› Hendelser i gule felt: Middels risiko. Risiko kan aksepteres. Tiltak vurderes ut fra kostnad i 
forhold til nytte.

› Hendelser i grønne felt: Lav risiko. Liten eller ingen risiko. Enkle eller ingen tiltak gjennomføres.
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4 Uønskede hendelser

4.1 Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
Teknisk forskrift av 2017 stiller absolutte krav til sikkerhet. Det legges til grunn at absolutte 
sikkerhetskrav ivaretas direkte i planforslaget, se Tabell 4. 

Tabell 4 Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

4.2 Uønskede hendelser
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i vedlagt analyseskjema (Tabell 8, 
vedlegg 1). Alle punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i forhold til denne 
planen. Eksempel på utfylling av analyseskjema er vist i Tabell 5: 

Faretype Aktuelt Kilde/kommentar

Ja Nei

Byggverk skal plasseres, prosjekteres 
og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade 
eller vesentlig ulempe fra 
naturpåkjenninger (TEK17 § 7-1). 

X Bestemmelsen gjelder i hovedsak 
bygninger. Denne planen medfører først 
og fremst etablering av vold rundt 
skytebane og oppgradering av 
skytebanen.

Bestående bygninger knyttet til 
skyteaktiviteten som standplass, 
klubbhus, garasjer/boder knyttes det 
ingen risiko til. 

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik 
at byggverk, byggegrunn og 
tilstøtende terreng ikke utsettes for 
fare for skade eller vesentlig ulempe 
som følge av tiltaket (TEK17 § 7-1).

X Hele anlegget ligger på fast fjell.

Byggverk hvor konsekvens av flom er 
særlig stor skal ikke plasseres i 
flomutsatte områder (TEK17 § 7-2)  

X

Byggverk hvor konsekvensen av et 
skred, herunder sekundærvirkninger 
av skred, er særlig store skal ikke 
plasseres i skredfarlig område (TEK 
17 § 7-3)

X

Kravene gjelder byggverk som har 
nasjonal eller regional betydning for 
beredskap og krisehåndtering, slik som 
regionsykehus, regionale eller nasjonale 
beredskapsinstitusjoner og lignende. 
Kravet gjelder videre byggverk for 
virksomheter som omfattes av 
storulykkeforskriften (virksomheter med 
anlegg der det framstilles, brukes, 
håndteres eller lagres farlige stoffer). 
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Tabell 5 Eksempel på utfylt analyseskjema. Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra Tabell 3.

Hendelse eller

Situasjon

Kons 
for 

planen

Kons 
av 

planen
Sanns. Kons. Risiko

Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant)

Kilde

2. Masseras/ 
leirskred/ 
kvikkleire

x x 1 1 1

Skredkart fra NVE på Arealis 
viser ingen fare for skred, 
verken jord-, flom- eller 
kvikkleire skred. Anlegget 
ligger på Fjell

Arealis

Analyseskjemaet identifiserer mulige uønskede hendelser og viser vurderingen av sannsynlighet, 
konsekvens og risiko. Alle vurderte hendelser (pr nr) er ført inn i Tabell 6.

Tabell 6 Matrise for risikovurdering for hendelser med risiko ≥ 2. Hendelsesnummeret viser til aktuellhendelse i 
Tabell 8 (vedlegg 1). Se Tabell 3 for beskrivelse av risikomatrisen.

Konsekvens
Sannsynlighet 

Ufarlig
(1)

En viss fare
 (2)

Kritisk
(3) 

Farlig
(4)

Katastrofalt
(6)

Meget sannsynlig (4)

Sannsynlig (3) 41B

Mindre sannsynlig (2) 10,40 41A,42

Lite sannsynlig (1)
1,2,3,5,6,7,11, 

15,37,39,43 
46,53,54,55

18

5 Vurdering
20 hendelser er vurdert i Tabell 8. Det er identifisert 2 hendelser med middels risiko, de øvrige er vurdert 
til liten risiko. 

› Hendelse nr 41: Forurensning i sjø/vassdrag – forurenset overvann. Denne hendelsen er delt inn i 
driftsfase og anleggsfase

› Hendelse nr 42: Forurenset grunn

De øvrige hendelsene er vurdert til at de innebærer en liten og akseptabel risiko: Det bemerkes at 
uavhengig av dette skal lover og forskrifter følges og bestemmelser i plan skal følges opp. 

5.1 Hendelser med risiko
Det er påvist 2 hendelser med restrisiko. Begge hendelsene er knyttet til forurensning. 

5.1.1 Risikoreduserende tiltak
Hendelser knyttet til forurensning er grundig beskrevet i tiltaksplanen. Tiltakene beskrevet i tiltaksplanen 
medfører at sannsynligheten for forurensende utslipp blir mindre, og at konsekvensene ved utslipp blir 
mindre (for eksempel rensing av overvann i anleggsfasen). Dette medfører at risikoen blir akseptabel, se 
Tabell 7.
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Tabell 7 Ny risikovurdering for hendelser med restrisiko etter risikoreduserende tiltak. 

Hendelse eller

Situasjon
Tiltak Sanns. Kons. Risiko

Hendelse 41 A og B - Forurensning 
til sjø og vassdrag, utslipp av 
forurenset overvann

Tiltakshaver og entreprenør må gjennomføre 
detaljplanlegging av overvannsbehandling for 
anleggsfasen og driftsfasen. Rammer fastsatt 
i reguleringsplanen og tiltak beskrevet i 
tiltaksplan for forurenset grunn – inkludert 
vilkår fra godkjenning av tiltaksplanen, må 
legges til grunn.

Det lages en overvannsplan for anleggsfasen 
og for driftsfasen før det søkes om 
igangsetting. For anleggsfasen skal det 
brukes slamavskiller med mulighet for 
kjemisk felling av metaller, eller tilsvarende 
teknologi med tilsvarende effekt for overvann 
fra berørte anleggsområder med mindre 
annen dokumentasjon viser at det er 
unødvendig.

For driftsfasen må det designes et system 
som viser at det er kontroll med avrenning fra 
de forurnesede områdene på skytebanen, at 
vannet behandles på en tilstrekkelig måte, og 
at det kan gjennomføres en kvalitetskontroll 
på vannutlsippet.

2 2 4

Hendelse 42 – Forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn beskriver en 
rekke tiltak for opprydding og kontroll. Det 
legges til grunn av tiltaksplanen og vilkår som 
gis ved godkjenning av denne, følges. Dette 
vil ivareta forholdet til forurenset grunn på en 
betryggende og forskriftsmessig måte.  

1 2 2

Det forventes ellers at tiltak som beskrives i fagnotater og planbeskrivelse og -bestemmelser følges opp, 
samt at aktuelle lover og forskrifter ivaretas under anlegg og drift. 

5.2 Konklusjon
Gjennomgangen av risikofaktorene og risikoreduserende tiltak viser at planen har risikoelementer, men 
at disse kan håndteres på en forsvarlig måte slik at risikoen bli lav og akseptabel. 

6 Vedlegg
Vedlegg 1 Analyseskjema

7 Referanser
[1] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017. Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen.
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Vedlegg 1 

Tabell 8 Analyseskjema

Hendelse / Situasjon
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/ 
brann

1. Steinsprang x 1 1 1 Området er forholdsvis flatt og ligger i et 
område med fast fjell. 

Arealis

COWIs egne 
befaringer ifm. 
planutredning og 
forurenset grunn

2. Masseras/ leirskred/ 
kvikkleire x 1 1 1

Skredkart fra NVE på Arealis viser ingen fare 
for skred, verken jord-, flom- eller kvikkleire 
skred.  

Arealis

COWIs egne 
befaringer ifm. 
planutredning og 
forurenset grunn

3. Snø-/isras x 1 1 1 x Planområdet er forholdsvis flatt og ikke utsatt 
for snø- og isras.

4. Dambrudd x Ingen dammer i nærheten som kan forårsake 
flom.

5. Skybrudd/store 
nedbørsmengder x 1 1 1 x Store, åpne flater. Skybrudd tåles godt iht. 

planformålet. 
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Hendelse / Situasjon
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

6. Elveflom/ 
tidevannsflom/ 
stormflo 

x 1 1 1 Flomsonekart fra NVE viser ingen risiko for 
flom. Arealis

7. Skogbrann 
(større/farlig) x 1 1 1 x Skogbrann vil ikke medføre noen konsekvenser 

for samfunnssikkerheten i området. 

Vær, vindeksponering

8. Vindutsatte områder 
(Ekstremvær, storm 
og orkan)

x Planarbeidet/reguleringen medfører ingen 
vindutsatte objekter. 

9. Nedbørutsatte 
områder x Planarbeidet medfører ingen nedbørsutsatte 

objekter.

Natur- og 
kulturområder

10. Sårbar flora x 2 2 4

I planbeskrivelsen og notat fra Biofokus 
beskrives sårbar flora som vil gå tapt ved 
endringer på banen og eventuelle oppryddinger 
av forurenset grunn ved baneløp 100 meter. 
Det er her avsatt hensynssoner for naturtyper.

I en ROS-analyse skal hovedfokus rettes mot 
samfunnskritiske verdier. Skade på sårbar flora 
vil i dette tilfellet ikke kunne sies å kunne 
påvirke samfunnskritiske funksjoner. Tilfellet 
tas likevel med for å vise at det er en konflikt 
mellom en mulig opprydding av forurenset 
grunn til bevaring av sårbar flora. 

Biofokus

Planbeskrivelse
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Hendelse / Situasjon
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

11. Sårbar fauna /fisk, 
verne- områder og 
vassdrags områder

x 1 1 1

Tiltaket berører ingen vannforekomster 
direkte. Avrenning fra skytebanen kunne ha 
medført påvirkning av vassdrag. Undersøkelser 
gjort i forbindelse med tiltaksplan viser at 
sårbar fauna /fisk, verne- områder og 
vassdrags områder ikke vil bli påvirket.

Miljøstatus

Arealis

12. Fornminner x Tiltaket berører ingen fornminner
Miljøstatus 
Askeladden

Fagnotat 

13. Kulturminne/-miljø x Tiltaket berører ingen kulturminner eller -
miljøer Askeladden

14. Grunnvannstand x Ingen kritiske funksjoner under bakken.

Menneskeskapte 
forhold

Risikofylt industri mm

15. Kjemikalie/ 
eksplosiv
(kjemikalieutslipp på 
land og sjø)

x 1 1 1

Det behandles ingen kjemikalier eller 
eksplosiver i planområdet. Ammunisjon kan 
imidlertid oppbevares. Det vurderes at slik 
oppbevaring ikke medfører noen 
samfunnskritisk risiko. 

16. Olje- og gassindustri
(olje- og gassutslipp 
på land og sjø)

x
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Hendelse / Situasjon

K
on

se
kv

en
se

r 
fo

r 
p

la
n

en

K
on

se
kv

en
se

r 
av

 p
la

n
en

S
an

n
sy

n
lig

h
et

K
on

se
kv

en
s

R
is

ik
o

Ik
ke

 r
el

ev
an

t

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

17. Radioaktiv industri
(nedfall/ 
forurensning)

x

18. Avfalls-behandling
(ulovlig plassering/ 
deponering/ 
spredning farlig 
avfall)

x 1 3 3

Tiltaksplanen for forurenset grunn viser at 
masser på skytebanen må behandles som 
farlig avfall. Undersøkelser, tiltaksplan, og 
innhenting av nødvendig tillatelser sikre at 
spredning av farlig avfall ikke vil forekomme

Tiltaksplan 
forurenset grunn

Strategiske områder

19. Veg, bru, 
knutepunkt x Ingen strategiske samferdselsforbindelser forbi 

planområdet.

20. Forsyning kraft/ 
elektrisitet
(Sammenbrudd i 
kraftforsyning)

x Ingen særskilte behov/endringer for kraft/el.

21. Svikt i fjernvarme x Ingen fjernvarme, eller behov for varme.

22. Vannforsyning
(Svikt/forurensning 
av drikkevanns-
forsyning)

x
Ingen boliger eller viktige servicefunksjoner. 
derav ingen samfunnskritiske behov for 
drikkevann.

23. Avløpssystemet
(Svikt eller brudd) x

Ingen boliger eller viktige servicefunksjoner. 
derav ingen samfunnskritiske behov for 
sanitært avløp.
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

24. Forsvarsområde x Kommer ikke i konflikt med forsvarsområder. 

25. Tilfluktsrom x Ingen behov for tilfluktsrom.

26. Eksplosjoner x Ingen eksplosiver.

27. Terror/sabotasje/ 
skadeverk x Selv om planområdet er en skytebane, lagres 

det ikke eksplosiver på området. 

28. Vold/rans og 
gisselsituasjon-er 
(eller trusler om)

x Ikke relevant.

29. Tele/ 
Kommunikasjons 
samband 
(sammenbrudd) 

x
Ingen særskilte forhold å ta i betraktning. 
Kabelpåvisning etc. som normalt ved 
gjennomføring. 

30. Kommunens 
dataanlegg (uhell/ 
skader)

x Ikke aktuell problemstilling.

31. Samfunnsviktige 
funksjoner (bortfall 
av tjenester ved 
streik, sykdom osv.)

x Ikke aktuell problemstilling.

32. Brann (med større 
konsekvenser) x Ikke aktuell problemstilling.
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

33. Sammenrasning av 
bygninger/ 
konstruksjoner

x Ikke aktuell problemstilling.

34. Dødsfall under 
opprivende 
omstendigheter

x Ikke aktuell problemstilling.

Andre 
forurensningskilder

35. Boligforurensning x Ikke aktuell problemstilling.

36. Landbruks-
forurensning x Ikke aktuell problemstilling.

37. Akutt forurensning x 1 1 1

Skytebaner er beheftet med metallforurensing 
på grunn av skytingen, særlig bly, kobber sink 
og antimon innholdet kulene. Dette er 
langvarig påvirkning, og ingen akutt hendelse. 
Tiltak i forurensede masser vil imidlertid kunne 
utløse akutt forurensning. Det er utarbeidet en 
tiltaksplan som beskriver detaljert hvordan 
akutt forurensning skal unngås. Tiltaksplanen 
skal godkjennes av forurensningsmyndigheten 
før tiltaket igangsettes. 

38. Støv og støy; 
industri x Ikke aktuell problemstilling.

39. Støv og støy; trafikk x 1 1 1 Støy fra planområdet er i hovedsak 
skyteaktivitet. I utbyggingsperioden vil normal 
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

støy fra anleggsmaskiner forekomme. 
Ettersom skytebanen ligger langt fra boliger, 
vil ikke dette være noen risiko. Anleggstrafikk 
til og fra skytebanen vil medføre økt 
trafikkstøy, men ikke i en grad som medfører 
en samfunnsmessig risiko. 

40. Støy; andre kilder x 2 2 2

Skyting er en støyende aktivitet. Det er derfor 
utarbeidet en konsekvensutredning for støy. 
Beregningsresultatene viser at tiltaket gir 
reduksjon av støybelastning mot omgivelsene 
sammenlignet med 0-alternativet. Etter at 
støyvollene blir etablert, vil støy fra skyting 
ikke lenger berøre nærliggende støyfølsom 
bebyggelse over anbefalte grenseverdier i T-
1442/2016.

Fagnotat støy

x 3 2 6

Driftsfase

Planen medfører ingen nye forurensningskilder. 
Tiltaksplan forurenset grunn viser at avrenning 
av forurenset overvann kan forekomme. 
Overvannet må behandles dertil. 41. Forurensning i 

sjø/vassdrag – 
forurenset overvann

x 3 3 9

Anleggsfase

Ved ombygging av skytebanen, opprydding av 
forurenset grunn og anleggsaktivitet, kan 
lagret forurensning i jord frigjøres og slippes ut 
med overvann.

Tiltaksplanen 
forurenset grunn

42. Forurenset grunn x 3 2 6 Området er allerede forurenset. Dette har vært 
styrende for utvikling av planen. Tiltaksplan 

Tiltaksplan 
forurenset grunn 
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

skal i henhold til forurensningsforskriften 
sendes senest ved søknad om 
igangsettingstillatelse og skal være godkjent 
av forurensningsmyndighet før igangsetting av 
tiltak. Det foreligger ingen akutte 
problemstillinger som medfører at tiltaksplan 
må være godkjent før regulering.

43. Luftforurensning x 1 1 1

Tiltaket medfører økt anleggstrafikk i en lengre 
periode ved oppbygging av voller, men bare 
vanlig anleggstrafikk og ikke i en slik 
størrelsesorden at det en risiko for 
luftforurensning. 

44. Smitte fra dyr og 
insekter x

45. Epidemier av 
smittsomme 
sykdommer

x

46. Gift eller 
smittestoffer i 
næringsmidler

x 1 1 1 x

Massen ved skytebanen er forurenset av 
metaller. Metallene er tett bundet til partikler. 
Det er derfor svært lite sannsynlig at metaller 
fra skytebanen skal kunnen påvirke korn- og 
annen landbruksproduksjon i nærheten. 
Nærmest jordbruksområde ligger ca. 500 
meter fra banen og vil være upåvirket av 
skytebaneaktiviteten. Undersøkelser fra 
tiltaksplanen viser også at bekkevannet ikke er  

Tiltaksplan 
forurenset grunn 

47. Radongass x Ingen boliger eller arbeidsplasser. 
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

48. Høyspentlinje x

Transport

49. Ulykke med farlig 
gods x Det transporteres ikke farlig gods. Utkjøring av 

farlig avfall. 

50. Brudd i 
transportnettet (i 
store infrastruktur 
traséer) 

x Ikke del av stor infrastrukturtrasé. Alternative 
veger finnes.

51. Brudd i 
transportnettet (i 
store 
blindsoneveger)

x Ingen blindsoneveg. 

52. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 
området

x Ikke relevant

Trafikksikkerhet

53. Større trafikkulykke 
(land, sjø og luft) x 1 1 1

Det er registrert svært få ulykker i 
nærområdet. Ingen alvorlige. Det er beregnet 
en moderat trafikkøkning. 

Det vil gjennomføres tiltak på utforming av 
adkomstkrysset, som følge av behov under 
anleggsperioden.

Vegkart 

Planbeskrivelse
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Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) Kilde

54. Ulykke i av-/ 
påkjørsler x 1 1 1 Se punkt 53.

55. Ulykke med gående/ 
syklende x 1 1 1 Stort sett all tilkomst til skytebanen foregår 

med motorferdsel. 

Beredskap

56. Påvirkning på 
beredskap x Påvirker ikke beredskapen. 

Annet

57. Friluftsliv x

Reguleringen endrer ikke faktisk bruk av 
området. Områdene rundt skytebanen er heller 
ikke særskilte attraktive friområder. 
Skytebanen har og vil naturlig nok sette 
begrensninger på utøvelse av friluftsliv i 
nærheten av skytebanen. Gjennomføring av 
planen vil medføre økt sikkerhet. 

58. Fremmede arter x

Det er gjort funn av fremmede/uønskede arter 
på skytebanen. De fremmede artene utgjør 
ikke en trussel for samfunnsviktige funksjoner. 
Det er likevel viktige å kjenne til dem og 
hindre spredning av dem. Dette er 
omtalt/beskrevet i tiltaksplan forurenset grunn. 
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