
JULI 2017
AF GRUPPEN NORGE AS

ROS-ANALYSE JØSLEN 
NÆRINGSOMRÅDE





JULI 2017
AF GRUPPEN NORGE AS

ROS-ANALYSE JØSLEN 
NÆRINGSOMRÅDE

 

ADRESSE COWI AS

Kobberslagerstredet 2

Kråkerøy

Postboks 123

1601 Fredrikstad

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.

A077420 1

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

1 7. juli 2017 ROS Jølsen Næringsområde Kjell Arne 
Skagemo

Rune Skarstein





 
ROS-ANALYSE JØSLEN NÆRINGSOMRÅDE 5

INNHOLD
1 Sammendrag 7

2 Områdebeskrivelse 8

3 Metode 10
3.1 Vurderingskriterier 10
3.2 Risikomatrise 12
3.3 Gjennomføring og organisering 12

4 Fareidentifikasjon 13
4.1 Naturrisiko 15
4.2 Virksomhetsrisiko 15

5 Oppsummering og konklusjon 20

6 Kilder 22





 
ROS-ANALYSE JØSLEN NÆRINGSOMRÅDE 7

1 Sammendrag
I forbindelse med konsekvensutredning for planområdet Jølsen Næringsområde i 

Fet kommune, er det utarbeidet en ROS-analyse i henhold til bestemmelse i § 4-

3 i plan- og bygningsloven. Risikoanalysen har identifisert 11 relevante 

risikotemaer som er vurdert i denne rapporten; flom, overvann, steinsprang, 

biologisk mangfold, fremmede arter, kulturlandskap og kulturminner, rekreasjon 

og friluftsliv, grunnforurensning, vannforurensning, støy, luftforurensning.

Tiltaket vil medføre at naturtypen gråor-heggeskog vil gå tapt i planområdet.

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 

ROS-analysen avdekker.
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2 Områdebeskrivelse

Planområdet ligger mellom Jølsenåsen og Jølsen gård nordvest i Fet kommune, 

se Figur 1. Området omfatter ca 314 daa. Avstanden til Fetsund og Lillestrøm 

sentrum er i luftlinje henholdsvis ca 4,5 km og 3 km.

Figur 1. Oversiktskart over planområdet (kartkilde - kart.finn.no).

Arealet ligger i et jordbruks- og skogsområde, med spredt bolig- og 

gårdsbebyggelse, samt noe næring. I næringsområdet er Jølsen Miljøpark 

etablert, et behandlingsanlegg for gjenvinning av gravemasser og tungt 

riveavfall. 

Planområdet er vist i Figur 2. Figuren viser også gjeldende reguleringsplan, som 

ligger inne i planområdet. Eksisterende regulert området inkludert etablerte og 

godkjente aktiviteter, omtales videre som alternativ 0. Utvikling av hele 
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planområdet omtales om alternativ 1. I nordre del av planområde, utenfor 

gjeldene reguleringsplan, er det planlagt et deponi for overskuddsmasser fra det 

eksisterende avfallsbehandlingsanlegget.

Figur 2. Venstre: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, planområdet markert med 

rød strek (kartkilde - Fet kommune).                                              

Høyre: Reguleringsplanen "Jølsen næringsområde gnr 1, bnr 1" – 

alternativ 0. Planområdet, alternativ 1, markert med rød strek (kartkilde - 

Fet kommune).
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3 Metode
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og 

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:

” … Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 

risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik 

analyse. 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 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det 

kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. 

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av 

sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er 
aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor 
sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten 
sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

3.1 Vurderingskriterier
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som er 
beskrevet i temaveilederen "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging 
av risiko og sårbarhet", utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB, 2011). Gradering av sannsynlighet, konsekvens og risiko følger 
betegnelsene i samme publikasjon. Videre er veilederen ROS-analyser i 
arealplanleggingen, utgitt av Plan- og temautvalget i Oslo og Akershus, lagt til 
grunn.

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". ROS-
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analysen er utført under forutsetning av at utbygging gjennomføres i henhold til 
forslaget. 

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 
potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før 
endelig risiko kan fastslås. Kriterier for sannsynlighet og konsekvens er gitt i 
Tabell 1 og Tabell 2.

Tabell 1 Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe.

Betegnelse Frekvens Vekt

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4

Tabell 2 Kriterier for konsekvensgrad for områdene Mennesker, liv og helse (A), 

Miljø (B) og Materielle verdier, økonomiske tap og samfunnsviktige 

funksjoner (C).

Betegnelse

Mennesker, 

liv og helse 

(A)

Miljø (B)

Materielle verdier 

Økonomiske tap

Samfunnsviktige 

funksjoner (C)

Vekt

Ufarlig Ingen 

personskade

Ingen skade Ingen skade 

Driftsstans / reparasjoner 

< 1 uke.

1

En viss fare Få og små 

personskader

Mindre skader, 

lokale skader

Mindre lokal skade på og 

ikke umiddelbart behov for 

reparasjoner, eventuelt 

mulig utbedring på kort 

tid.

Driftsstans / reparasjoner

 < 3 uker.

2

Kritisk Alvorlige 

personskader

Omfattende 

skader, regionale 

konsekvenser 

med 

restitusjonstid < 

1 år.

Betydelig skader 

Driftsstans / reparasjoner

> 3 uker.
3

Farlig Alvorlige 

skader/en 

Alvorlige skader, 

regionale 

Alvorlige skader.

Driftsstans / reparasjoner
4
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død. konsekvenser 

med 

restitusjonstid > 

1 år

> 3 mnd.

Katastrofalt En eller flere 

døde.

Svært alvorlige og 

langvarige 

skader, 

uopprettelig 

miljøskade

Fullstendig skader

Driftsstans / reparasjoner 

> 1 år. 5

3.2 Risikomatrise
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i en 

risikomatrise, se 

Tabell 3. Rødt felt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å 
redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko der 
sannsynlighetsreduserende tiltak, og/eller konsekvensreduserende tiltak, bør 
vurderes for å redusere samlet risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

Risikomatrisen vil på oversiktsnivå være beheftet med betydelig usikkerhet. Det 
faktiske risikonivået kan være både større eller mindre. Det er derfor lagt en 
konservativ "føre var" holdning til grunn når hendelser i gule ruter vurderes 
dersom usikkerheten er knyttet til om hendelsen kunne vært plassert rød rute.

Tabell 3 Risikomatrise

Ufarlig

(1)

En viss 

fare

(2)

Kritisk

(3) 

Farlig

(4)

Kata-

strofalt

(6)

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

Lav risiko Middels risiko Høy risiko

3.3 Gjennomføring og organisering
ROS-analysen er basert på fagrapporter utarbeidet til konsekvensutredningen 

for Jølsen Næringsområde og offentlig tilgjengelig data. Det er lagt vekt på hvor 

egnet området er for etablering av tiltaket og hendelser som kan oppstå når 

tiltaket blir gjennomført.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Fareidentifikasjon
I dette kapitlet er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst 
betydning i en ROS-analyse, samt forhold som kan være spesielt relevante for 
den aktuelle planen – se Tabell 4.

Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, 

virksomhetsrisiko, og risiko knyttet til infrastruktur (som forsynings- og 

beredskapsrisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske 

samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele og 

beredskapsutrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som 

berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med 

planleggingen for øvrig.

Tabell 4 Oversikt over relevante farer. Stikkord med uthevet skrift blir vurdert 

videre i ROS-analysen.

Farer knyttet til naturrisiko.

Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc.

Flom Steindalsbekken går gjennom området. 

Deler av bekken skal lukkes. Dette 

medfører fare for flom.

Overvann Terrenget endres. Overflaten tettes, 

området fylles med avfall. Dette medfører 

fare for overvann og forurenset overvann. 

Kvikkleire Ikke noen registrerte kvikkleireforekomster 

i planområdet (Miljøstaus.no). Det er også 

gjennomført prøveboringer uten at det er 

funnet kvikkleire (NGI 2017), og det antas 

at dette gjelder helt planområdet. 

Steinsprang Kan forekomme (Miljøstaus.no, NGI 2017)

Overflateskred Det er en potensiell fare for løsmasseskred 

ifølge Miljøstaus.no. Etter 

befaring/rapportering av NGI, er det 

konkludert med at overflateskred ikke er 

særlig relevant (NGI 2017, skredfare).

Radon Moderat til lav radonfare (Miljøstaus.no). 

Planen legger til rette for næring, 
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avfallsbehandling og deponi. Radon anses 

ikke som noen fare.

Farer knyttet til virksomhetsrisiko.

Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse 

disse

Biologisk mangfold Konsekvensene for naturmangfoldet der 

deponiet anlegges vurderes som negativ 

(COWI 2017, natur). Særlig berørt er 

Steindalsbekken og gråor-heggeskogen 

nord i planområdet.

Fremmede arter Det finnes fremmede arter i planområdet 

(COWI 2017, natur).

Kulturlandskap Tiltaket medfører en liten negativ 

konsekvens for kulturminner (COWI 2017, 

kulturminner og – miljø)

Kulturminner Tiltaket medfører en liten negativ 

konsekvens for kulturminner (COWI 2017, 

kulturminner og – miljø)

Rekreasjon og friluftsliv Liten til middels negativ konsekvens for 

rekreasjon og friluftsliv (COWI 2017, 

landskapsanalyse)

Grunnforurensning Behandling og deponering av avfall kan 

medføre grunnforurensning (Rambøll 2017, 

forurensning)

Vannforurensning Behandling og deponering av avfall kan 

medføre vannforurensning

Støy Utbygging av massedeponiet vil medføre 

noe økt støynivå på nærmeste boliger til 

planområdet (COWI 2017, Støy).

Luftforurensning Avfallsbehandlingen kan medføre 

støvutslipp (Rambøll 2017, 

luftforurensning). Luftforurensning fra 

trafikk anses ikke som relevant ettersom 

alternativ 1 medfører mindre trafikk en 

alternativ 0. 

Trafikkulykker Realisering av planforslaget vil medføre 

mindre trafikk i forhold til dagen situasjon 

(COWI 2017, trafikkanalyse). Alternativ 1 

medfører dermed mindre risiko enn 

alternativ 0. Fare for trafikkulykker 

vurderes derfor ikke nærmere. 

Andre forhold som har vært vurdert, men som ikke er funnet å være relevante 

er for eksempel skog- og gressbrann, sterk vind, erosjon, jordskjelv, snøskred, 

klimaendringer, farlig avfall, farlig gods, kraftforsyning, masseutvinning. 
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4.1 Naturrisiko

4.1.1 Flom og overvann
Det skal gjennomføres delvis lukking av Steindalsbekken. Det er gjennomført 

beregninger som tar hensyn til nedbør med 200 års gjentaksintervall, ekstra 

overflateavrenning som følge av oppfyllingen og masseoverdekking på 40 meter. 

Planlagte tiltak medfører liten sannsynlighet for flom (det forutsettes at tiltakene 

gjennomføres). En flom kan medføre mindre lokale skader. 

Overvann kan bidra til avrenning fra næringsområdet og fra deponerte masser 

og dermed bidra til utslipp av forurensende stoffer fra området. Det er blant 

annet planlagt fangdammer for å motvirke dette.

Risikomatrise, se Tabell 5.

Tabell 5 Risikomatrise flom og overvann

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Flom som medfører skade 

på materielle verdier 
C

Lite sannsynlig 

(1)
En viss fare (2) Lav (2)

Overvann som medfører 

skade på miljø
B

Lite sannsynlig 

(1)
En viss fare (2) Lav (2)

4.1.2 Steinsprang
Det er fare for steinsprang innenfor området som er planlagt til deponi 

(Miljøstaus.no, NGI 2017). Steinsprang vil kunne medføre store konsekvenser 

for mennesker, liv og helse. Liv kan gå tapt ved større steinsprang. Det legges 

til grunn at anbefalte tiltak i NGIs rapport for å minimere sannsynligheten for 

steinsprang gjennomføres. Risikomatrise, se Tabell 6. 

Tabell 6 Risikomatrise steinsprang

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Skade på mennesker pga 

steinsprang
A

Lite sannsynlig 

(1)
Farlig (4)

Middels 

risiko (4)

4.2 Virksomhetsrisiko

4.2.1 Biologisk mangfold og fremmede arter

Steindalsbekken

Tiltaket vil føre til en lukking av 300 meter av Steindalsbekken i deponiområdet, 

og en åpning av bekken på 240 meter langs næringsområdet i henholdt til 

gjeldene reguleringsplan (0- alternativet). Ny bekketrase er 20 meter bred. I 

gjeldene plan er bekketraseen 12 meter. På strekningen med nytt bekkeløp vil 

kvaliteten på bekkeløpet bli vesentlig bedre enn føringer i gjeldene 
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reguleringsplan. Vannmiljøhensyn blir vektlagt i større grad i planforslaget 

sammenlignet med 0-aternativet. Forbedringer i bekkedraget ved eksisterende 

næringsområde synes på denne måten å oppveie tapet av bekkedraget i 

planlagt deponiområde.

Viktige naturtyper

Det er registrert flere viktige naturtyper i området (COWI 2017, natur). Spesielt 

viktig er gråor-heggeskogen nord i planområdet, se Figur 3. Hele naturtypen vil 

gå tapt ved gjennomføring av tiltaket. Se risikomatrise Tabell 7.  

Figur 3. Registrert naturmangfold Jølsen Næringsområde (COWI 2017, natur). 
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Fremmede arter

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til 

områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot 

naturmangfoldet i Norge. Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre 

økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Det er registrert 2 

fremmede arter i planområdet, kurvpil og kanadagullris (COWI 2017, natur). 

Artsdatabanken omtaler disse to artene henholdsvis som arter som utgjør en 

potensielt høy risiko og svært høy risiko. Ved utkjøring av masser kan artene 

spres videre. Fremmede arter bør bekjempes og de skal ikke spres videre. Tiltak 

er foreslått (COWI 2017, natur). Se risikomatrise Tabell 7.

Tabell 7 Risikomatrise biologisk mangfold og fremmede arter

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Tap av svært viktig 

naturtype (gråor-

heggeskog)

B
Meget 

sannsynlig (4)
Kritisk (3)

Høy 

risiko 

(12)

Spredning av fremmede 

arter ved masse- 

håndtering, uten tiltak

B Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)

Spredning av fremmede 

arter ved masse- 

håndtering, med tiltak

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Middels 

risiko (4)

4.2.2 Kulturlandskap og -minner
Rapport om kulturminner og –miljøer (COWI 2017) konkluderer med at 

utviklingen av planområdet vil gi en liten negativ konsekvens for 

kulturminneverdiene, mest på grunn av redusert avstand mellom 

næringsområdet og kulturminnene. Se risikomatrise Tabell 8.Tabell 7

Tabell 8 Risikomatrise kulturlandskap og -minner

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Reduksjon i verdi av 

kulturminner
B Sannsynlig (3) En viss fare (2)

Middels 

risiko (6)

4.2.3 Rekreasjon og friluftsliv
Tiltaket ligger i overgangen mellom åpent kulturlandskap og skogsområder og 

området benyttes i noen grad til friluftsområde. Ulemper med gjennomføring av 

planen knyttes til berøring av naturområdet i nord (COWI 2017, landskap). 

Ulempene kan avbøtes med å sikre god tilgang til skogsområdene ellers. 

Tabell 9 Risikomatrise rekreasjon og friluftsliv

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Redusert mulighet til 

rekreasjon og friluftsliv
A Sannsynlig (3) Ufarlig (1)

Lav 

risiko (3)
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4.2.4 Forurensning
Grunn- og vannforurensning

Området skal brukes til avfallshåndtering og deponi. Dette medfører fare for 

forurensning av grunn og grunnvann. Ved slik aktivitet følger det spesifikke krav 

og det kreves egne tillatelser for utslipp etter forurensningsloven. Krav og vilkår 

til avfallsbehandling, utforming av deponiet og stabilisering av deponiproduktet, 

skal hindre grunn- og vannforurensning. Det samme gjelder for kontroll med 

overflateavrenning for å hindre spredning av forurensning med overvannet. Ved 

store nedbørstilfeller vil det være større sannsynlighet for at det vil bli avrenning 

til nærområdet og bekken som kan medføre forurensning. Det skal ikke 

håndteres eller deponeres farlig avfall i området, noe som medfører at 

konsekvensen av et utslipp blir mindre. For risikomatrise, se Tabell 10.

Luftforurensning og støy

I rapport om luftforurensning er det forventet lav sannsynlighet for overskridelse 

av grenseverdier for svevestøv. Få beboere som kan bli berørt (Rambøll 2017, 

luftforurensning). For risikomatrise, se Tabell 10.

Som følge av etablering av deponiet, vil det bli mindre behov for transport ut av 

området (COWI 2017, trafikk). Dette vil trekke i positiv retning både for 

luftforurensning og støy. 

Støy

Utbygging av massedeponiet i forskjellige delområder vil medføre noe økt 

støynivå på nærmeste boliger til planområdet på Løkka og Steindalen, men det 

er bare aktiviteter i steg 3 som kan gi overskridelse av støynivå i henhold til T-

1442/2016 på boligen på Løkka, se Figur 4 (COWI 2017, støyutredning). 

Støykonsekvenser av planforslaget vurderes samlet til å ha liten til middels 

negativ støykonsekvens for nærliggende område. For risikomatrise, se Tabell 10.
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Figur 4 Stegvis utbygging av deponiet (kartkilde, COWI).

Tabell 10 Risikomatrise forurensning

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Forurensning av grunn 

pga utslipp fra 

næringsområdet og 

deponiet

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav 

risiko (4)

Forurensning av 

grunnvann pga utslipp 

fra næringsområdet og 

deponiet

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav 

risiko (4)

Forurensning av 

bekkenvann pga 

avrenning fra 

næringsområdet og 

deponiet

B Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)

Forurensing av luft pga 

aktivitet fra 

næringsområdet og 

deponiet 

A
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav 

risiko (4)

Støyplager på grunn av 

aktivitet fra 

næringsområdet og 

deponiet

A Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)
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5 Oppsummering og konklusjon
Tabell 11 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss 

risiko i analysen. 

Verdifull gråor-heggeskogen nord i området vil gå tapt. For øvrig er området 

egnet for gjennomføring og etablering av tiltaket med tanke på at det ikke 

medfører uakseptabel risiko for liv og helse, miljø eller økonomiske verdier.

Tabell 11 Oppsummering av vurderte hendelser

Risikotema/hendelse Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Flom som medfører 

skade på materielle 

verdier 

C
Lite sannsynlig 

(1)
En viss fare (2) Lav (2)

Overvann som medfører 

skade på miljø
B

Lite sannsynlig 

(1)
En viss fare (2) Lav (2)

Skade på mennesker pga 

steinsprang
A

Lite sannsynlig 

(1)
Farlig (4)

Middels 

risiko (4)

Tap av svært viktig 

naturtype (gråor-

heggeskog)

B
Meget 

sannsynlig (4)
Kritisk (3)

Høy risiko 

(12)

Spredning av fremmede 

arter ved masse- 

håndtering, uten tiltak

B Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)

Spredning av fremmede 

arter ved masse- 

håndtering, med tiltak

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Middels 

risiko (4)

Reduksjon i verdi av 

kulturminner
B Sannsynlig (3) En viss fare (2)

Middels 

risiko (6)

Redusert mulighet til 

rekreasjon og friluftsliv
A Sannsynlig (3) Ufarlig (1)

Lav risiko 

(3)

Forurensning av grunn 

pga utslipp fra 

næringsområdet og 

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav risiko 

(4)
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deponiet

Forurensning av 

grunnvann pga utslipp 

fra næringsområdet og 

deponiet

B
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav risiko 

(4)

Forurensning av 

bekkenvann pga 

avrenning fra 

næringsområdet og 

deponiet

B Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)

Forurensing av luft pga 

aktivitet fra 

næringsområdet og 

deponiet 

A
Mindre 

sannsynlig (2)
En viss fare (2)

Lav risiko 

(4)

Støyplager på grunn av 

aktivitet fra 

næringsområdet og 

deponiet

A Sannsynlig (3) En viss fare (2)
Middels 

risiko (6)
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6 Kilder
Artsdatabanken: http://www.artsdatabanken.no.

COWI 2017 kulturminner og -miljø: Jølsen næringsområde, temarapport nyere 

tids kulturminner og kulturmiljø.

COWI 2017, landskap: Temautredning landskapsbilde og friluftsliv - KU for 

Jølsen næringsområde.

COWI 2017, natur: Jølsen Næringspark, fagrapport naturmangfold.

COWI 2017, støy: Jølsen miljøpark, støyutredning.

COWI 2017, trafikk: Trafikkanalyse Jølsen miljøpark.

Miljøstatus.no: http://www.miljostatus.no, (flere offentlige etater med 

miljøansvar bidrar til data i miljøstatus).

NGI 2017, skredfare: Jølsen Næringspark – reguleringsplan. Skredfare – 

evalueringsrapport.

Rambøll 2017, forurensning: Temanotat og miljørisikovurdering forurensning i 

grunn og vannmiljø.

Rambøll 2017, luftforurensning: Temarapport Jølsen Næringsområdet – 

luftforurensning.

T-1442/2016: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
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