
ROS-SJEKKLISTE reguleringsplan for Torstumoen 
 
            

 
Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner 
Sjekklisten er utfylt for reguleringsplan for Torstumoen 
 
NATURRISIKO Problemstillinger: 
  

Skred/Ras/ustabil grunn (Snø, is, stein, 
leire, jord, fjell) 

Skred eller ras anses ikke å være aktuell 
problemstilling i området.   

Flom i vassdrag Området er ikke regnet å være flomutsatt. 

Stormflo Ikke relevant 

Vind-/ekstremnedbør Ingen endring i risiko. 

Skog/lyngbrann Området grenser inn til mindre skogsområder, men 
tiltaket vil ikke endre risikoen for skog/lyngbrann 

Radon  

 

VIRKSOMHETSRISIKO  
Virksomheter med fare for brann eller 
eksplosjon 

Ikke relevant 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen akutt 
forurensing 

Ikke relevant 

Transport av farlig gods Tiltaket ligger i god avstand fra transportårer som kan 
føre slik gods .  Ingen endring i risiko. 

Avfallsområder/deponier/Forurenset grunn Det anses lite sannsynlig at det er forurenset grunn som 
blir berørt av tiltaket, og det vil ikke bli etablert 
aktivitet som vi føre til forurensing av grunnen. 

Dambruddsberegninger Ikke relevant 

Elektromagnetiske felt Ikke relevant 

Trafikkfare Trafikksikkerheten er vurdert.  Tiltaket vil føre til noe 
økt trafikk i det lokale vegnettet på Torstu, men det 
anses at dette ikke vil medføre vesentlig økt risiko.  
Generelt bør det gjennomføres en vurdering av 
trafikksikkerheten i det lokale vegnettet på Torstu 

Skipsfart Ikke relevant 

Spesiell fare for terror eller kriminalitet Ingen endring 

 
 
 

BEREDSKAPSTILTAK AV 
BETYDNING FOR 
AREALPLANLEGGING 

 

Utrykningstid brannvesen Brannvesen er lokalisert på Dokka, kjøretid mindre enn 
5 minutter 

Utrykningstid ambulanse Ambulanse er stasjonert Dokka, kjøretid mindre enn 5 
minutter 

Vanntrykkssoner/slukkevannskapasitet OK 

 
 
 

 

 



SÅRBARE OBJEKTER  Vil planforslaget kunne gi økt risiko for: 
Natur Ingen naturvernområder berøres.  Ingen endring i risiko 

for skade på naturmiljø 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Ikke relevant. 

Kulturminner Ingen kjente 

Viktige offentlige bygninger Ikke relevant 

Trafikk-knutepunkt Ingen økt risiko 

El-forsyning Ingen økt risiko 

Tunneler, broer Ingen økt risiko 

Hovednett, gass Ikke relevant 

Drikkevannsforsyning Ingen økt risiko 

Avløp Ingen økt risiko 

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Ingen økt risiko 

 
 


