ROS- VURDERING VED REGULERING SALTNESSAND, BUVIKA I
SKAUN KOMMUNE. Siste revisjon 25.07.22
Slik som avgrenset og beskrevet på plankart og i planbestemmelser.
Sjekkliste og risikovurdering.
Gjennom sjekklisten nedenfor kommer det frem hvilke punkter det er behov for å gjennomføre en
risikovurdering. (Punktene som er markert med «Ja» i listen).
Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse innen nevnte forhold vil
oppstå (S- nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer (K- nivå).
Hendelse/situasjon

Aktuelt
Sannsynlig Konsekvens Risiko
Kommentar
ja/nei
ja/nei
Natur-, klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras /skred
Nei
2. Grunnforhold
Ja
Mindre
Alvorlig
Ja
TEK17, S2
sannsynlig
3. Flomras
Ja
Mindre
Mindre
Nei
TEK17,F!
sannsynlig
alvorlig
4. Elveflom
Ja
Mindre
Alvorlig
TEK17,F2
Nei
sannsynlig
5. Tidevannsflom
Nei
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8. Nedbør
Nei
9. Sårbar flora
Nei
10. Sårbar fauna - fisk
Nei
11. Naturvernområder
Nei
12. Vassdragsområder
Ja
Mindre
Ubetydelig
Ja
Økt belastning på
sannsynlig
vegetasjon langs elva
13. Fornminner
Nei
14. Kulturminner
Nei
Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få virkninger for
15. Veg, bru,
kollektivtransport
16. Havn, kaianlegg
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon
18. Skole barnehage
19. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy
20. Brannslukningsvann
21. Kraftforsyning
22. Vannforsyning
23. Forsvarsområde
24. Rekreasjonsområder

Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

Sannsynlig

Alvorlig

Ja

Økt trafikk

Sannsynlig

Mindre
alvorlig

Ja

Økt trafikk langs elva

Ja

Støv og støy fra E39

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensing
26. Permanent forurensing
27. Støv og støy; industri
28. Støv og støy; trafikk

Nei
Nei
Nei
Ja

Sannsynlig

Beskrevet nedenfor
29. Støy; andre kilder
Nei
30. Forurenset grunn
Nei
31. Høyspentlinje
Nei
32. Risikofylt industri
Nei
(kjemikalier, eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)
33. Avfallsbehandling
Nei
34. Oljekatastrofeområde
Nei
Forurensing. Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
forurensing
36 Støy og støv fra trafikk
37. Støy og støv fra andre
kilder
38. Forurensing av sjø
39. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:

Nei
Ja
Ja

Sannsynlig
Sannsynlig

Nei
Nei

40. Ulykke med farlig gods
Nei
41. Vær/føreforhold
Nei
begrenser tilgjengelighet
42. Ulykke i av- og
Nei
påkjørsler
43. Ulykker med gående Nei
syklende
44. Ulykke ved
Nei
anleggsgjennomføring
Andre forhold. Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for terror/sabotasje
46. Regulerte vannmagasin
med usikker is /varierende
vannstand
47. Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner samt
gruver, sjakter og lignende
48. Andre forhold

Nei
Nei
Nei
Nei

Oppsummert får vi denne tabellen

Alvorlig
Alvorlig

Ja
Ja

I anleggsperioden
I anleggsperioden

Tiltaksvurdering
Punk
t

Undersøkelse/ Beskrivelse

Tiltak

2

Rambøll, G-not-001 1350028667, 14.04.20
Geoteknisk vurdering Saltnessand
Rambøll, G-not-002 1350028667, 22.03.21
Geoteknisk vurdering Saltnessand
Rambøll, G-not-001 1350028667, 25.06.21
Geoteknisk vurdering Saltnessand

3 og
4

Flomras og elveflom
Structor , notat VA01/FA01,dat. 19.06.19
Overordnet VA- plan
Rambøll, G-not-001 1350028667, 25.06.21
Geoteknisk vurdering Saltnessand

De utførte beregningene viser at utbyggingsplanene
er gjennomførbare slik de er utformet pr. nå.
Stabilitetsforholdene setter imidlertid noen
begrensinger og krav til utbyggingen. En bør starte
utbyggingen i toppen av skråningen, og da samtidig
fordele de utgravde løsmasser til motfyllingen i
foten av skråningen i samme del av planområdet.
Fronten av motfyllinga, ut mot Vigda må slakes ut til
maksimal helning 1:2 for å oppnå en mer akseptabel
skråningshelning. Framdrift av utbyggingen og
gjennomføringsplaner må kontrolleres av geotekniker
for å sikre tilfredsstillende stabilitet i alle faser.
For å ivareta områdestabiliteten stilles det krav om at
utbyggingen ikke medfører forverring av
stabilitetsforholdene sammenliknet med dagens
situasjon. Alle bygg for hele utbyggingen kreves
derfor
utført med fullt kompensert fundamenteringsløsning,
hvilket også medfører svært liten risiko for
setninger på byggene. Aktuelle
fundamenteringsprinsipp vurderes å være
fundamentering på hel
bunnplate. Det kan eventuelt bli behov for
masseutskiftning under byggene for å sikre full
kompensering av bygglasten.
Det må utføres grunnundersøkelser tilpasset
prosjektet som danner grunnlag for
detaljprosjektering.
Detaljprosjektering vil i tillegg til kontroll av utførelse
omfatte prosjektering av fundamentering,
setningsberegninger, jordtrykk og beregning for
graveskråninger.
Dokumentasjon av stabilitetsforhold knyttet til både
området og prosjektet spesielt er dekket i denne
vurderinga. Vurdering av og resultater fra
stabilitetsberegningene er beskrevet under kapittel 6.
På NVEs karttjenester er området nede ved Vigda
markert som aktsomhetsområde for flom. Det er
markert maksimal vannstandstigning på 6-7 meter.
Dette må tas høyde for når ok gulv i de nedre
boligene fastsettes. Flomstand vil ikke påvirke
stabiliteten negativt. For totalspenningsanalysen vil
flomstand virke som motvekt, og det vurderes at en
flomsituasjon ikke varer lenge nok til å påvirke
effektivspenninga i grunnen ettersom det i hovedsak
er leire.
Planområdet vurderes å ikke ligge i utløpsområdet
for skred fra omkringliggende områder. Ved
skredutløsning innen kvikkleiresone 150 Saltnes
vurderes utløpsområde å være direkte mot Vigda (i

øst), Hammerbekken (i vest) eller Buvikbukta (i nord),
se skissert retning for utløp i figur 4.

Det er ønskelig å fordele avrenning på flere utslipp i
elv. På grunn av feltets utforming med lavbrekk
sentralt i sør (mellom felt B5 og B6) og i nord (B10),
samt høybrekk sentralt (mellom B12 og B13), blir det
naturlig med oppsamling mot disse lavbrekkene.
Etter utbygging vil vannet dermed i større grad bli
konsentrert i et par punktutslipp, og ledes rett fra rør
til elv. Dette betyr at den bremsende/fordelende
effekten fra vegetasjonen forsvinner, og at vannet vil
ha høyere energi ved utløp til Vigda.
Vigda er tidligere sikret mot utgraving gjennom
steinsetting av bunn og skråninger. Det anbefales at
det tas spesielle hensyn til sikring mot erosjon også i
utslippspunkter. Dette gjelder spesielt utslippspunkt
sentralt i feltet, som vil få den største belastningen.
For å hensynta dette anbefales at alle utslipp i størst
mulig grad vinkles i elvens strømningsretning. I tillegg
etableres det steinlag for
energidreping/erosjonssikring ved utløpspunkter for å
hindre utgraving i elv. Lengder, bredder og
steinstørrelser bestemmes når anlegget er
detaljprosjektert og endelige plasseringer av
utslippspunkter samt vannmengder foreligger.
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Rambølls rapport C-rap-001 1350035233,
revisjon 1, 21.01.21 Saltnessand,

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med
planlegging av nytt boligfelt på Saltnessand i Skaun
kommune. Planområdet er utsatt for støy fra
eksisterende E39 fra broen over elven Vigda i øst og
avkjøringen til Vigdalsvegen i vest. Med eksisterende
skjerm langs brua på 1,2 m ligger deler av området i
gul støysone, og delvis i rød støysone. Det er
dermed avvik fra retningslinjen T-1442:2016, som er
gjort gjeldende i KPA til kommunen.
Det er behov for avbøtende tiltak for å innfri
retningslinjen.
Uteoppholdsarealer på bakkeplan
Det er utført beregninger med en støyskjerm langs
E39, som en forlengelse av eksisterende

skjerm/rekkverk på brua. Skjermen må minst være
2,2 m høy og 130 m lang (stopper ca. 15 m fra
bussholdeplassen på avkjøringsrampen). Med
foreslått tiltak vil alle boenheter i plan 1 ha tilgang til
skjermet uteoppholdsarealer på bakkeplan.
Uteoppholdsarealer i øvrige etasjer
Flere blokkleiligheter vil ha støynivåer som ligger
over Lden 60 dB. For å tilfredsstille krav om stille
uteoppholdsareal er det nødvendig med innglassing
av balkong. Leiligheter med Lden-nivåer mellom 55
og 60 dB må påregnes tiltak i form av
innglassing/høyt rekkverk/absorbenter avhengig av
plassering på balkong. Dette må detaljeres i neste
fase.
Stille side
Alle rekkehusene vil ha en stille side i 1. og 2. etasje.
Flere av blokkleilighetene er avhengig av tiltak på
balkonger på å oppnå krav om stille side. Dette vil i
praksis være en dempet fasade. Ved utforming av
tiltak og arbeid med planløsning må akustiker
involveres slik at krav om stille side innfris.
Innendørs støynivå
Innendørs støynivå i oppholdsrom må ikke overstige
LAeq24t 30 dB. Det må utføres detaljerte
beregninger når plantegning er utarbeidet for å
vurdere lydkrav på vinduer.

36 og
37

Støy og støvproblemer knyttet til trafikk i
anleggs- og byggeperioden

Før anleggs- og byggearbeider igangsettes, må det
utarbeides planer som viser hvordan støyproblemer
kan reduseres til et akseptabelt nivå, ikke minst ved
at støyende arbeider kun utføres i angitte tidspunkt.
Støvproblemer må løses ved vanning og kosting.

