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UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 

 

Ja - 
vurderes 
i kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-
hendelser 

Ekstremvær 
Storm og orkan Nei Ikke spesielt utsatt 
Lyn- og tordenvær Nei Ikke spesielt utsatt 
Flom  
Flom i sjø og vassdrag Nei Ikke spesielt utsatt.  
Urban flom/overvann Ja Overflatevann skal håndteres.  
Stormflo Nei Ikke aktuelt. 
Skred 
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) Ja Grunnundersøkelser 

forutsettes.  
Skog- og lyngbrann 
Skogbrann Nei Urbant område 
Lyngbrann Nei Urbant område 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) Ja Vegsystem skal forbedres. 

Potensiell fare for ulykke på 
bane og veg.  

Næringsvirksomhet/industri 
Utslipp av farlige stoffer Ja Potensiell fare ved fjerning av 

eksisterende virksomheter i 
anleggsfase (for eksempel 
bensinstasjon, verksted), fra 
eventuelle virksomheter som 
skal bevares i planområdet, 
samt eventuelt fra naboskap 
(for eksempel tilliggende 
industri). 
 

Akutt forurensning Ja Potensiell fare ved fjerning av 
eksisterende virksomheter i 
anleggsfase (for eksempel 
bensinstasjon, verksted), fra 
eventuelle virksomheter som 
skal bevares i planområdet, 
samt eventuelt fra naboskap 
(for eksempel tilliggende 
industri). 
 

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri) 

Ja Potensiell fare ved fjerning av 
eksisterende virksomheter i 
anleggsfase (for eksempel 
bensinstasjon, verksted), fra 
eventuelle virksomheter som 
skal bevares i planområdet, 
samt eventuelt fra naboskap 
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(for eksempel tilliggende 
industri). 
 

Brann 
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) Ja Potensiell fare for brann på 

bane og veg. 
Brann i bygninger og anlegg (sykehus, 
sykehjem, skole, barnehage, 
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

Ja Planlegges skole, barnehage) og 
hotell innenfor planområdet. 
Vil bli stilt høye krav til 
brannprosjektering av bygg og 
anlegg.  
 
Også aktuelt å vurdere opp mot 
idrettshaller/tribuneanlegg, 
store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet 
kulturminne. 

Eksplosjon 
Eksplosjon i industrivirksomhet Ja Potensiell fare fra anlegg i 

planområdet (spesielt i 
anleggsfase) og fra naboer til 
planområdet (industri). 

Eksplosjon i tankanlegg Nei Industrivirksomhet forutsettes 
flyttet ut av området. 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Nei Ikke relevant for planområdet. 
Annet 
Dambrudd Nei Ikke relevant for planområdet. 
Distribusjon av forurenset drikkevann Ja Ladebekkens kulvert går under 

planområdet (anleggsfase og 
tilgjengelighet ved ev. 
driftsbrudd). 

Bortfall av energiforsyning, fjernvarme Ja Bortfall av kritisk infrastruktur 
vil potensielt kunne skape store 
ulemper for ethvert område og 
enhver virksomhet. Men 
planområdet rommer ikke 
kritisk infrastruktur, og 
bebyggelsen vil ikke rammes 
hardere enn øvrig bebyggelse i 
nærområde ved et slikt frafall. 
Det er heller ikke noe som 
tilsier at gjennomføringsfasen 
av bebyggelsen vil medføre 
spesiell risiko for at et slikt 
tilfelle inntreffer.   

Sannsynlighetsgraden påvirkes 
lite av reguleringsplanen og de 
foreslåtte arealbruk. Faren for 
hendelsen er størst i 
forbindelse med anleggsarbeid. 
Det er svært lite sannsynlig at 
brudd på telekommunikasjon 
samtidig vil ramme 
fastlinjetelefon, mobilnett og 
internettforbindelser. I de 
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fleste tilfeller av bortfall i 
telekommunikasjonen vil 
dermed alternative 
kommunikasjonsmidler kunne 
benyttes.   

Bortfall av telekom/IKT Ja Se over 
Svikt i vannforsyning Ja Se over 
Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering Ja I forbindelse med utvikling av 

planområdet, vil eksisterende 
ledningsnett 
tilpasses/flyttes/endres. Det 
forutsettes dialog med 
Trondheim kommune i 
forbindelse med 
reguleringsplan og byggeplan.   

Svikt i fremkommelighet for personer og varer Ja Alternative kjøreruter i 
anleggsfase vil være 
gjennomførbart.  

Svikt i nød- og redningstjenesten  I anleggsfasen vil det kunne bli 
noe redusert fremkommelighet 
i området for 
utrykningskjøretøy.  

Alternative kjøreruter i 
anleggsfase vil være 
gjennomførbart. 

 
Tilsiktede 
hendelser 
 
 

Terrorisme 
Terrorangrep Ja Både skole og hotell kan være 

potensielle terrormål 
(+knutepunkt, større 
handelsareal) 

Sabotasje av kritisk infrastruktur Ja Ikke kritisk infrastruktur 
innenfor planområdet.  

(Evt. Ladebekkens kulvert). 
Digitale rom Nei Ikke aktuelt 

 

 

 

 


