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1. Innledning 
Det er et mål at planlegging ikke skal medføre uønskede konsekvenser for samfunnet eller utfordre 
den enkeltes trygghet og eiendom. Samfunnsverdiene og konsekvenstypene beskrives med bakgrunn 
i dette, og disse brukes som utgangspunkt for ROS-analysen. 

 

Figur 1–1: Samfunnsverdier og konsekvenstyper 

Uønskede hendelser som skal tas med i ROS-analysen må ha vurdering av konsekvens som er rettet 
mot konsekvenstyper i Figur 1–1. 

En ROS-analyse er en vurdering av: 
- Mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 
- Sannsynligheten for at det uønskede hendelsen vil inntreffe 
- Sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 
- Hvilke konsekvenser hendelsen vil få 
- Usikkerheten ved vurderingene 

Viktige begreper: 

Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelsen inntreffe i planområdet innenfor 
et visst tidsrom. 

Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. barrierer, 
og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde eller utbyggingsformålet. 

Usikkerhet: Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 

Barrierer: Eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller 
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Tiltak: I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere 
risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

  



2. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger i Tynset sentrum.  Arealet er på ca. 27,6 daa, og ligger mellom Fv. 30 Ringveien og 
Rørosbanen. Området inneholder tre mindre torg, delt opp av veier, samt kollektivterminal, 
parkeringsområder og stasjonen med tilhørende bygninger og rådhuset.  

I kommunedelplanen (KDP) for Tynset tettsted er det satt at gjeldende reguleringsplaner skal gjelde, 
unntatt der det er motstrid mellom ny og gammel plan. Der skal KDP gjelde. 

Gjeldende plan regulerer stasjonsbygningen til forretning/kontor, torgene til en blanding av park, 
parkeringsplass og annen veigrunn, parkering- og bussareal til kollektivanlegg og Rådhuset til 
offentlig administrativt bygg og forretning.  

Bussene ankommer i hovedsak dagens bussterminal i sentrum fra sør etter å ha vært innom 
bussterminalen til skolene. Dagens bussterminal er for smal til at bussene kan snu sørover med riktig 
vinkel ut på Fv.222/Kongsveien, slik at siktlinjer ved utkjøring er et problem. Det hender at bussene 
må rygge inne på terminalområdet.  

 

Utbyggingsformålet 
Ca. 4,4 daa av området reguleres til kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtraseer for å hensynta kollektivknutepunkt, ganglinjer og parkering innenfor 
arealformålet. Videre er det regulert inn en busslomme på sørøstsiden av Kongsveien for å 
muliggjøre gateløsning for bussholdeplass. Dette er for å skape rom til en endring av 
kollektivknutepunktet. Det er to forskjellige alternativer til denne endringen.  

1. alternativ er en terminal med snumulighet og er mer plasskrevende.  

2. alternativ er en gateløsning med busslommer uten snumulighet som medfører at  trafikken må gå 
gjennom sentrumsgatene. 

  
Tynset torg, Kulturtorget, arealene sør for Rådhuset samt arealene rundt Stajonsbygget reguleres til 
park og  torgareal. Det gjøres enkelte justeringer bak rådhuset i forbindelse med utbygging av 2. 
etasje for ny helsetjeneste, med tilhørende justering av parkering/atkomst. Ny plan regulerer inn 
bolig i stasjonsbygningen for å inkludere eksisterende bruk i planen. Forøvrig gjøres det ingen større 
justeringer i planområdet.  

Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 
Ut fra aktsomhets- og faresonekart produsert av NVE, og fraværet av skred eller flomhendelser innen 
planområdet ser overvannsproblematikk ut til å være det største naturproblemet i området.  

3. Identifisering av mulige uønskede hendelser 
Det gjøres først en vurdering av hvilke risiko- og sårbarhetsforhold som er relevante for området og 
som vil kunne føre til uønskede hendelser. I tabellen under er denne vurderingen dokumentert.  

KATEGORIER RISIKO- OG 
SÅRBARHETSFORHOLD 

RELEVANT KOMMENTAR 

Sterk vind Nei Lite utsatt 
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Bølger/bølgehøyde Nei Ikke relevant 



Snø/is Ja 
Glatt veg. Kan redusere 
fremkommelighet i området. Kan 
føre til ulykker. 

Frost/tele/sprengkulde Nei Forventes ikke å ha noen 
påvirkning. 

Nedbørmangel Nei Vil ikke ha konsekvens for 
området. 

Store nedbørsmengder Ja 

Det forventes hyppigere og 
kraftigere regn som følge av 
klimaendringene. Kan skape 
overvannsproblematikk.  

Stormflo Nei Ikke relevant 
Flom i sjø/vassdrag Nei Det er ingen bekkefar i området. 

Urban flom/overvann Ja 
Økt nedbørsmengde og fortetting 
av området vil kunne skape 
overvannsproblem. 

Havnivåstigning Nei Ikke relevant 
Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, 
snø), inkludert 
sekundærvirkninger 

Nei Det er ikke registrert skredfare i 
området. 

Erosjon Nei  

Radon Ja 
Det er ikke gjort undersøkelser 
med tanke på radon i området. 
Ivaretas gjennom TEK 17. 

te
 fo

rh
ol

d 

Skog- og lyngbrann Nei Ikke relevant 

Samferdselsårer som veg, 
jernbane, luftfart og skipsfart. Ja 

Fv. 2222 går gjennom 
planområdet og er 
hovedferdselsåren gjennom 
byen. 

Infrastrukturer for forsyninger av 
vann, avløps- og 
overvannshåndtering, energi, 
gass og telekommunikasjon. 

Ja Området har vann/avløp, strøm 
og fibertilgang.  

Tjenester som skoler, 
barnehager, helseinstitusjoner, 
nød- og redningstjenester. 

Ja 

Legesenteret ligger i rådhuset. 
Arealer er avsatt til utrykning. 
Fortau og gangvei gjennom 
planområdet er skolevei for 
barneskole-, ungdomsskole- og 
videregåendeelever. 
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Ivaretakelse av sårbare grupper. Ja 

Planområdet er sentrum i byen, 
med alle kommunens tjenester i 
rådhuset. Planområdet må være 
tilgjengelig for sårbare grupper. 
Dette er dekt i bestemmelser 
2.1.2. Universell utforming. 
 

N æ
ri Samlokalisering i 

næringsområder. Nei Ikke relevant 



Virksomheter som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer. 

Ja Kommunen forvalter kritiske 
infrastrukturer fra rådhuset. 

Virksomheter som håndterer 
farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter. 

Ja 

All tungtransport over 3,6 m kan 
ikke kjøre undergangen i 
Ringveien. Resultatet er at all 
tungtransport kjører Kongsveien-
Brugata pga. 
jernbaneovergangen. Hva 
næringstransporten frakter 
gjennom Tynset sentrum er ikke 
kartlagt.   

Støygenererende virksomheter Ja 

Transportnæringen, spesifikt 
tungtransport som beskrevet 
ovenfor, jernbanen, samt annen 
personbiltrafikk gjennom 
planområdet. 

ng
sv

irk
so

m
he

t 

Damanlegg. Nei Ikke relevant 
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Utbygging medfører nye risiko- 
og sårbarhetsforhold i 
planområdet. 

Ja 
Endring av trafikkmønster pga. 
kollektivområde kan endre 
trafikksikkerheten i planområdet. 

Risiko og sårbarhet i 
omkringliggende områder som 
kan påvirke utbyggingsformålet 
og planområdet. 

Ja Jernbaneovergangen ligger rett 
utenfor planområdet. 
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Forhold ved utbyggingsformålet 
som kan påvirke omkringliggende 
områder. 

Ja 

Endring i trafikkmønster pga. 
endret kollektivområde kan 
påvirke sårbarheten til 
jernbaneovergangen.  

Forholdene over påvirker 
hverandre, og medfører økt risiko 
og sårbarhet i planområdet. 

Ja  
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Naturgitte forhold og effekt av 
klimaendringer. Ja Klimaendringer kan føre til 

overvannsproblematikk. 
 

Etter at risiko- og sårbarhetsforholdene er vurdert, må det vurderes hvilke uønskede hendelser disse 
vil kunne føre til. 

TYPE HENDELSE UØNSKEDE HENDELSER RELEVANT KOMMENTAR 
Ulykker i næringsområder 
med samlokalisering av 
flere virksomheter som 
håndterer farlige stoffer 
og/eller farlig avfall 

Nei Der er ikke næringsvirksomhet i 
området. 

ST
O

RE
 U

LY
KK

ER
 

Tr
an

sp
or

t –
 

næ
rin

gs
vi

rk
so

m
he

t/
in

d
us

tr
i -

 b
ra

nn
 

Brann/eksplosjon, utslipp 
av farlige stoffer, akutt 
forurensing 

Ja 

Kan forekomme ved 
trafikkulykker i sammenheng med 
tungtransport gjennom 
planområdet. 



Brann i bygninger og 
anlegg Ja Det kan bli brann i bygninger og 

anlegg. 

Større ulykker (veg, bane, 
sjø, luft) Ja 

Endring av 
kollektivknutepunktsløsning kan 
generere mer trafikk gjennom 
sentrum. Dette kan føre til større 
ulykker. 

Andre hendelser   

Overvann Ja Det er få permeable flater i 
området. 

Flom i store vassdrag 
(nedbørfelt >20 km2) Nei Området grenser ikke til store 

vassdrag. 
Flom i små vassdrag 
(nedbørfelt <20 km2) Nei Området har ingen bekkefar eller 

vassdrag. 
Erosjon (langs vassdrag 
og kyst) Nei Området har ingen bekkefar eller 

vassdrag. 
Skred i bratt terreng 
Løsmasseskred 
(jordskred) 
Flomskred 
Snøskred 
Sørpeskred 
Steinsprang/steinskred 

Nei Det er ikke registrert fare for 
dette i området. 

Fjellskred (med flodbølge 
som mulig følge) Nei Det er ikke registrert fare for 

dette i området. 
Kvikkleireskred (i områder 
med marine avsetninger) Nei Det er ingen marine avsetninger i 

området. 
Stormflo i kombinasjon 
med havnivåstigning Nei Ikke relevant 

Skog- og lyngbrann 
(tørke) Nei Det er ikke skog og lyng innenfor 

planområdet. 
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Andre hendelser   

 

4. Vurdering av risiko og sårbarhet 
Etter at de uønskede hendelsene er identifisert vurderes disse. Dette er gjort i tabellene under, det 
er en tabell for hver hendelse. 

Kriteriene brukt ved vurdering av sannsynlighet og konsekvens i denne ROS-analysen er følgende: 

 Høy Middels Lav/Små 
Sannsynlighet Oftere enn 1 gang i 

løpet av 10 år. 
 
> 10 % per år. 

1 gang i løpet av 
10-100 år. 
 
1-10 % per år. 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 
100 år. 
< 1 % per år. 

Liv og helse > 100 berørte, 5 
dødsfall 

20-100 berørte, 1-5 
dødsfall 

< 20 berørte, 0 
dødsfall 

Konsekvens 

Stabilitet > 100 berørte 
Evakuering/Stengt 
område (flere uker) 

20-100 berørte < 20 berørte 
Redusert 
fremkommelighet 



Evakuering/ 
Midlertidig stengt 
område (i timer) 

Materielle verdier > 15 millioner tapt 1-15 millioner tapt < 1 million tapt 
 

NR. 1  UØNSKET HENDELSE:  Eksplosjon 
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Eksplosjon av gasser i området pga. næringstransport og privat kjøring. Trafikkulykker er omtalt i 
hendelse 4. 
 
Kan videre føre til brann. Dette er omtalt i hendelse nr. 3. 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Eksplosjonsfarlige materialer i kombinasjon med brann eller høyt trykk, forårsaket av kollisjon. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Fartsgrense på 50 km/t. 
Hevet gangfelt, 2 stk. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Bebyggelse blir skadet/ødelagt i eksplosjon.  
Kan føre til brann (hendelse nr. 3). 
Kan føre til helsefare/dødsfall hvis det er personer i eksplosjonssonen. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
   X Sjeldnere enn 1 gang i 

løpet av 100 år. 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er usikkert hvilken næringstransport som beveger seg gjennom området, men det forutsettes 
at lover og forskrifter i henhold til eksplosjonsfarlig materialer følges og at dette vil forhindre en 
høy sannsynlighet. Fartsgrense (50 km/t) er også relativt lav. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Kan føre til helseskade og 
dødsfall. 

Stabilitet 
 X   

Kan redusere 
fremkommelighet og føre 
til evakuering.  

Materielle verdier  X   Skade på bebyggelse og 
kjøretøy. Kan gå helt tapt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Dersom det er personer i eksplosjonssonen vil det kunne føre til helseskade eller dødsfall. 
Eksplosjonen kan redusere fremkommelighet, ved at det blir skade på vegsystemet eller at det vil 
ligge objekter i vegbanen. Om vei blokkeres kan trafikk omdirigeres til Ringveien, Telneset, Auma 
eller Alvdal. 
 
Eksplosjon kan føre til av områder/bygg i nærheten må evakueres.  
 



Dersom det er bygg og kjøretøy i eksplosjonssonen vil det kunne føre til at dette skades eller 
ødelegges. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Middels Det er ikke klart hvilke transportnæringer som 

vil kjøre transport gjennom området, og 
dermed også ikke hva og hvor mye som ville 
kunne eksplodere. 
 
Det er ikke registrert ulykker med 
tungtransport innenfor planområdet, men 
endret kollektivknutepunkt vil kunne endre 
trafikkmønsteret i sentrum, øke mengden kryss 
og øke trafikkmengden gjennom spesifikke 
gater. 
 
Om undergangen i Ringveien blir utbedret, vil 
tungtrafikken forsvinne fra planområdet. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Forebygging av eksplosjonsfare/forsvarlig 
håndtering av eksplosjonsfarlige materialer 

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, 
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff, TEK17 og andre relevante lover og 
forskrifter. 

Sette ned fartsgrensen til sentrumsområdet for 
å trygge bevegelsen til myke trafikanter. F.eks. 
til 40 eller 30 km/t. 

Sende forespørsel til Statens Vegvesen om å 
sette ned fartsgrensen på Fylkesvei 2222. 

Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for å 
kanalisere tungtransport ut av torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 
71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021. 

Sette krav til utforming for nye 
veger/kryss/bussholdeplasser/avkjørsler. 

Bestemmelse som setter krav til utforming av 
nye veger, kryss, bussholdeplasser og avkjørsler 
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

 

NR. 2 UØNSKET HENDELSE: Forurensing 
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Utslipp av forurensende materialer ved transport.  
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Det går hull i kontainer til materialet, under transport eller ved kollisjon.  
(Trafikkulykker er omtalt i hendelse 4.) 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Fartsgrense 50 km/t. 



Hevet gangfelt, 2 stk. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Kan føre til helsefare/dødsfall dersom personer blir eksponert. 
Tilgjengelighet blir vesentlig redusert, men trafikk kan omdirigeres til Ringveien, Telneset, Auma 
eller Alvdal. 
Eksponert bebyggelse og utstyr kan måte kondemneres.  
Naturmangfoldet i Tjønnområdet kan ødelegges, samt at områder innenfor Tjønnområdet kan bli 
uegnet til dyrking. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
   X Sjeldnere enn 1 gang i 

løpet av 100 år. 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er usikkert hva som vil transporteres gjennom området, men det forutsettes at lover og 
forskrifter i henhold til forurensende materialer følges og at dette vil forhindre en høy 
sannsynlighet. Fartsgrense (50 km/t) er også relativt lav. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse 
X    

Kan i verste fall føre til 
mange helseskader og 
dødsfall. 

Stabilitet 
X    

Kan føre til evakuering. 
Tilgjengelighet blir 
vesentlig redusert. 

Materielle verdier 
X    

Bebyggelse og utstyr kan 
måte kondemneres. 
Dyrka mark kan gå tapt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Kan føre til helsefare/dødsfall dersom personer blir eksponert for materialet. Dersom 
forurensingen sprer seg i luft og vann kan dette føre til at mange personer blir eksponert. 
Området vil kunne bli avstengt til faren er nøytralisert/stoppet. Avhengig av type forurensing kan 
dette vare over lengre perioder. 
Dersom materialet ikke kan nøytraliseres/forurensingen ikke kan stoppes kan bebyggelse og utstyr 
måte kondemneres. Dyrka mark nedstrøms kan bli forurenset og uegnet til dyrking. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Middels Det er ikke klart hvilke transportnæringer som 

vil kjøre transport gjennom området og 
dermed også ikke hva og hvor mye 
forurensende materialer som kan komme i 
området. Konsekvensene av utslipp vil dermed 
også være usikre. 
 
Det er ikke registrert ulykker med 
tungtransport innenfor planområdet, men 
endret kollektivknutepunkt vil kunne endre 
trafikkmønsteret i sentrum, øke mengden kryss 
og øke trafikkmengden gjennom spesifikke 
gater. 
 



Om undergangen i Ringveien blir utbedret, vil 
tungtrafikken forsvinne fra planområdet. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Forsvarlig håndtering av forurensende 
materialer. 

I henhold til forurensningsloven, 
forurensningsforskriften og andre relevante 
lover og forskrifter. 

Sette krav til utforming for nye 
veger/kryss/bussholdeplasser/avkjørsler. 

Bestemmelse som setter krav til utforming av 
nye veger, kryss, bussholdeplasser og avkjørsler 
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for å 
kanalisere tungtransport ut av torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 
71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021. 

Sette ned fartsgrensen til sentrumsområdet for 
å trygge bevegelsen til myke trafikanter. F.eks. 
til 40 eller 30 km/t. 

Sende forespørsel til Statens Vegvesen om å 
sette ned fartsgrensen på Fylkesvei 2222. 

 

NR. 3 UØNSKET HENDELSE:  Brann i bygg/anlegg 
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Bebyggelse/anlegg blir skadet/ødelagt av brann 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Elektrisk problem 
Matlaging o.l. 
Brannspredning fra kollisjon, samt eksplosjon (hendelse 1) 
Åpen ild 
Hærverk 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Brannvarslingssystem 
Sprinkleranlegg i deler av eksisterende bygg 
Branntrapp i eksisterende Rådhus. 
Fartsgrense 50 km/t 
Hevede gangfelt, 2 stk. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Bebyggelse blir skadet/ødelagt av brann. 
Skadene vil øke med tiden det brenner. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
   X Sjeldnere enn 1 gang i 

løpet av 100 år. 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Det eneste nye bygget er ett venterom, og det er god avstand mellom byggene innenfor planen. 
Dette er derimot i kjernen av byen, og en brann som sprer seg kan påvirke mange hus.  



 
Kollisjon kan føre til brann, som kan spre seg. Dette er ikke registrert i planområdet. Fartsgrense 
(50 km/t) er også relativt lav. 
 
Brann kan oppstå oftere enn dette, men de fleste branner fører ikke til nevnbare konsekvenser. 
Dette fordi at de blir slukket eller dør ut før de har fått gjort skader.  
Det velges å ikke regne med disse hendelsene her og sannsynligheten vil dermed være lav.  
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Kan i verste fall føre til 
helseskade og dødsfall. 

Stabilitet 
 X   

Kan redusere 
fremkommelighet og føre 
til evakuering. 

Materielle verdier 
X    

Brannskader på 
bebyggelse og utstyr. Kan 
gå helt tapt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Dersom det er personer i bygget når det brenner kan dette føre til skader/dødsfall.  
Dersom brannen får tak vil fremkommeligheten til området kunne reduseres og bygget, og 
muligens tilliggende bygg, vil måte evakueres. 
Bebyggelse og utstyr vil få skader eller ødelegges, dette vil komme an på hvor lenge det brenner 
og hvor mye bebyggelsen tåler. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Lav Det er ikke registrert store branner i Tynset 

sentrum, og det er stor avstand mellom 
byggene i planen. Det er ingen boligbygg 
innenfor planområdet utenom eksisterende 
leilighet i stajonsbygget. 
 
Kollisjoner som har ført til brann eller 
eksplosjoner er heller ikke registrert. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Brannforebygging. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, 

forskrift om brannforebygging, TEK17 og andre 
relevante lover og forskrifter. 

Bæreevne og stabilitet ved brann og andre 
sikringstiltak ved brann. 

I henhold til TEK17 og andre relevante lover og 
forskrifter. 

Tilgang til slukkevann. Bestemmelse i plan om tilgang til slokkevann 
gjennom kommunal vannforsyning. Se 
bestemmelse 2.1.5. 

Sette ned fartsgrensen til sentrumsområdet til 
40 eller 30 km/t. 

Sende forespørsel til Statens Vegvesen om å 
sette ned fartsgrensen på Fylkesvei 2222. 

Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for å 
kanalisere tungtransport ut av torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 



71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021.. 

 

NR. 4 UØNSKET HENDELSE:  Trafikkulykke 
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Trafikkulykke på vegnett eller i avkjørsel/kryss. 
 
Kjøretøy kan frakte farlige stoff og en kollisjon kan føre til eksplosjon, forurensing og/eller brann. 
Dette er omtalt i henholdsvis hendelse nr. 1, 2 og 3. 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Glatte veger 
Dårlig sikt 
Uforutsette hindringer  
Uoppmerksomhet av fører 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Fartsgrense på 50 km/t. 
Hevet gangfelt, 2 stk. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Personer involvert i ulykke kan bli skadet/drept 
Kjøretøy, samt eventuelle hinder, kan skades/ødelegges.  
Vegen kan bli stengt av kjøretøy i vegbanen. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
 X   Oftere enn 1 gang i løpet 

av 10 år. 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er 4 registrerte ulykker på Fv. 2222 Kongsveien innenfor planområdet. 3 av disse er kollisjoner 
med myke trafikanter/fotgjengere på gangfelt. Den siste er kollisjon med motorsykkel hvor en av 
enhetene har tatt en venstresving foran kjørende i motsatt retning i Kongsveien/Torvgatakrysset. 
Disse kollisjonene skjedde i 1986, 2001, 2007 og 2009. Den siste registrerte ulykken skjedde inne 
på handelstorget, hvor en fotgjenger krysset parkeringsplassen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy 
i 2012. Alle kollisjonene skjedde på høylys dag med god sikt, hvorav en er på glatt føre. 
 
ÅDT for fv. 2222 Kongsveien er 3500. Torvgata er mer i bruk for bedriftene og boende i gata, og 
brukes lite til gjennomkjøring. Begge gatene har fartsgrense 50 km/t. 
 
Ombygging av kollektivknutepunktet kan medføre endret trafikkmønster, og økt trafikk gjennom 
sentrum og over jernbaneovergangen. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Kan føre til helseskade og 
dødsfall. 

Stabilitet   X  Kan redusere 
fremkommelighet. 



Materielle verdier 
  X  

Kjøretøy, samt 
hindringer, kan få skader 
eller bli ødelagt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Fotgjengere kan bli skadet eller drept i ulykken. 
Fører, samt eventuelle passasjerer kan bli skadet eller drept i ulykken. 
Kjøretøy involvert i ulykke kan stenge vegen, inntil hjelpe-/redningsmannskap ankommer og kan 
flytte/trekke kjøretøyene ut av vegbanen. Om vei blokkeres kan trafikk omdirigeres til Ringveien, 
Telneset, Auma eller Alvdal. 
Kjøretøy kan bli ødelagt, det kan også eventuell last og hindringer. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Høy Registrerte ulykker/kollisjoner viser tydelig 

hvem som er mest utsatt i området. 
 
Det planlegges nytt kollektivknutepunkt i 
området som vil kunne endre trafikkmønsteret, 
skape flere kryss og øke trafikken gjennom 
spesifikke gater. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Sette krav til utforming for nye 
veger/kryss/bussholdeplasser/avkjørsler. 

Bestemmelse som setter krav til utforming av 
nye veger, kryss, bussholdeplasser og avkjørsler 
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

Sette ned fartsgrensen til sentrumsområdet for 
å trygge bevegelsen til myke trafikanter. F.eks. 
til 40 eller 30 km/t. 

Sende forespørsel til Statens Vegvesen om å 
sette ned fartsgrensen på Fylkesvei 2222.  

Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for å 
kanalisere tungtransport ut av torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 
71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021. 

 

NR. 5 UØNSKET HENDELSE: Overvann  
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Utbygging vil gi færre permeable dekker, dette kan føre til oversvømmelse. 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Mer nedbør. 
Færre permeable flater.  
EKSISTERENDE BARRIERER 
Offentlig system med god kapasitet for håndtering av overvann. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Klimaendringer kan føre til økt mengde overvann i sentrum. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 



   X Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100år 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Sannsynligheten er vurdert for at det vil bli større oppsamlinger av vann.  
 
Oppsamling av overvann kan oppstå oftere enn dette, men de fleste tilfeller fører ikke til nevnbare 
konsekvenser. Det velges å ikke regne med disse hendelsene her og sannsynligheten vil dermed 
være lav. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse    X  
Stabilitet   X  Fremkommelighet kan 

reduseres i mindre tid. 
Materielle verdier   X  Vannskader på 

bebyggelse og utstyr. 
Samlet begrunnelse av konsekvens 
Oversvømmelse kan skape materielle tap i form av vannskader på bygg og utstyr. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Lav Det er krav om håndtering av overvann i 

sentrum, enten på egen tomt eller ved 
tilkobling til eksisterende offentlig 
overvannsystem. Se bestemmelse 2.1.4. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Systemer for håndtering av overvann Det er et kommunalt overvannssystem med 

god kapasitet i sentrum som tar unna 
overvann. Plan setter krav til 
overvannshåndtering. 

 

NR. 6 UØNSKET HENDELSE: Støy fra veg 
Beskrivelse av uønsket hendelse 
Fv. 2222 Kongsveien genererer støy, over anbefalt nivå for uteoppholdsareal for støyfølsom 
bebyggelse. 
OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK17) 

SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei - - 
ÅRSAKER 
Støy generert ved næringstransport og annen privat kjøring. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
 
SÅRBARHETSVURDERING 
Kan føre til helseskade dersom personer blir eksponert for høyt støynivå over lengre perioder. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
  X  1-10 % per år. 
Begrunnelse for sannsynlighet 



Alle torgområdene ligger innenfor gul støysone. Deler av torgene ligger også innenfor rød 
støysone. Torg som plass for opphold bør ikke overstige krav til uteoppholdsareal for støyfølsom 
bebyggelse (boliger, fritidsboliger, barnehager/skoler, sykehus og pleieinstitusjoner) .  
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Kan i verste fall føre til 
helseskade. 

Stabilitet    X  
Materielle verdier 

  X  

Om det blir mye støy kan 
verdien av nærliggende 
eiendommer blir mindre 
– vanskeligere å få solgt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Kan føre til helseskade dersom personer blir eksponert for høyt støynivå. 
Mye støy kan føre til at bebyggelse kan bli vanskelig å få solgt, og at salgsprisen blir mindre. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Middels Det planlegges nytt kollektivknutepunkt i 

området som vil kunne endre trafikkmønsteret, 
skape flere kryss og øke trafikken gjennom 
spesifikke gater. 
 
Hvis undergangen i Fv. 30 Ringveien blir 
utbedret, vil tungtransport kanaliseres ut av 
planområdet og redusere støymengden. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for å 
kanalisere tungtransport ut av torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 
71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021. 

Grenser for støy - støyskjerming Bestemmelse om at Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016, skal gjelde for støyfølsom 
bebyggelse. Skjerming av de enkelte offentlige 
utearealene vil ikke være heldig for 
sentrumsutforming og trivsel da det er mange 
mindre arealer.  For offentlige oppholdsarealer 
vil det viktigste tiltaket være ny undergang 
under jernbanen, som vil medføre at 
tungtrafikken vil gå utenom sentrum.  

 



5. Oppsummering 
Risikomatrisene under sammenstiller vurderingene som er gjort, i tabellene under punkt 4, for 
sannsynlighet og konsekvenser for de tre konsekvenstypene: Liv og helse, Stabilitet og Materielle 
verdier. Tallene i matrisene viser til nummeret brukt i tabellene. 
 

 

Risikomatrise for liv og helse: 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 Små Middels Høy 
Høy 
>10% 

 4  

Middels 
1-10% 

 6  

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

Lav 
<1% 

 1, 3 2 

 

Risikomatrise for stabilitet: 

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 Små Middels Høy 
Høy 
>10% 

4   

Middels 
1-10% 

   

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

Lav 
<1% 

5 1, 3 2 

 

Risikomatrise for materielle verdier: 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 Små Middels Høy 
Høy 
>10% 

4   

Middels 
1-10% 

6   

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

Lav 
<1% 

5 1 2, 3 

 

Ved hjelp av risikomatrisene ser man hvor den største risikoen ligger. Med tanke på liv og helse er 
det hendelse 2 (forurensning), 4 (trafikkulykke) og 6 (Støy fra veg). Med tanke på stabilitet er det 
hendelse 2 og 4. Med tanke på materielle verdier er det hendelse 2, 3 (Brann i bygg/anlegg) og 4. Det 
er disse hendelsene som det er viktigst å gjøre tiltak på for å redusere risikoen. 



Det er satt opp tiltak for alle hendelsene som er vurdert og hovedvekten av tiltakene omhandler 
eksisterende lovverk, bestemmelser til plan eller allerede planlagte tiltak. Søknad om endring av 
fartsgrense er ikke videreført i plan, men foreslått her som ett risikodempende tiltak for å sikre myke 
trafikanter. 

Tiltakene som er lagt inn i tabellene under punkt 4, vurdering av risiko og sårbarhet, tas samlet inn 
her: 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
NR. Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 

kommunen etc. 
1 Forebygging av eksplosjonsfare/forsvarlig 

håndtering av eksplosjonsfarlige 
materialer 

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, 
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff, TEK17 og andre relevante lover og 
forskrifter. 

1, 2, 3 
og 4 

Sette ned fartsgrensen til 
sentrumsområdet for å trygge 
bevegelsen til myke trafikanter. F.eks. til 
40 eller 30 km/t. 

Sende forespørsel til Statens Vegvesen om å 
sette ned fartsgrensen på Fylkesvei 2222. 

1, 2, 3, 
4 og 6 

Utbedre undergang i Fv. 30 Ringveien, for 
å kanalisere tungtransport ut av 
torgområdene. 

Fv. 30. Jernbaneundergang Tynset sentrum 
inkl. gang- og sykkelveg er listet som planlagt 
tiltak i Handlingsprogram for fylkesveger, 
Hedmark 2018 – 2021 (2023). Det er avsatt 
71,8 millioner til dette prosjektet. Videre er ny 
undergang innspilt som tiltak med prioritet 1 i 
Tynset kommune til Handlingsprogrammet for 
2022-25, som vedtas høsten 2021. 

1, 2 og 
4 

Sette krav til utforming for nye 
veger/kryss/bussholdeplasser/avkjørsler. 

Bestemmelse som setter krav til utforming av 
nye veger, kryss, bussholdeplasser og 
avkjørsler i henhold til Statens vegvesens 
håndbok N100. 

2 Forsvarlig håndtering av forurensende 
materialer. 

I henhold til forurensningsloven, 
forurensningsforskriften og andre relevante 
lover og forskrifter. 

3 Brannforebygging. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, 
forskrift om brannforebygging, TEK17 og 
andre relevante lover og forskrifter. 

3 Bæreevne og stabilitet ved brann og 
andre sikringstiltak ved brann. 

I henhold til TEK17 og andre relevante lover og 
forskrifter. 

3 Tilgang til slukkevann. Bestemmelse i plan om tilgang til slokkevann 
gjennom kommunal vannforsyning. Se 
bestemmelse 2.1.5. 

5 Systemer for håndtering av overvann Det er et kommunalt overvannssystem med 
god kapasitet i sentrum som tar unna 
overvann. Plan setter krav til 
overvannshåndtering. 

6 Grenser for støy – støyskjerming. Bestemmelse om at Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016, skal gjelde for støyfølsom 
bebyggelse. For offentlige oppholdsarealer vil 
det viktigste tiltaket være ny undergang under 



jernbanen, som vil medføre at tungtrafikken 
vil gå utenom sentrum. 


