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Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reguleringsplan for 

Nygårdsveien 24 og 33. Reguleringsplanen legger til rette for næringsbygg og ny 

boligbebyggelse, og analysen er utarbeidet med utgangspunkt i planlagt arealbruk.  

Det er registrert tre mulige uønskede hendelser i området. Disse omfatter overvannsflom, 

trafikkulykke med myk trafikant og påvirkning fra ulykke på E18. 

For overvannsflom vil det være nødvendig med ytterligere faglige vurderinger for å finne de 

riktige tiltakene for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Det er satt krav i planen om at  

løsning for overvann skal godkjennes før det gis rammetillatelse, og kommunen kan dermed 

ivareta dette hensynet.  

Hensynet til trafikkulykke med myk trafikant og muligheten for påvirkning fra ulykke ved E18 

er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og bestemmelser 

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. 

Ingen av de forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor 

risiko at de skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 

forbindelse med reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33 i Ås kommune. Reguleringsplanen 

legger til rette for utbygging av næringsbygg og boligbebyggelse. Figur 1-1 viser et oversiktskart med 

lokalisering av planområdet.  

 

Figur 1-1 Oversiktskart med lokalisering av planområdet 

 

1.1 Formål 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med 

regulering og bygging av næringsbygg og boliger i Nygårdsveien 24 og 33. 

Mer konkret er formålet følgende:  

• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over 

de uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  
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1.2 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en 

ROS-analyse ved planer for utbygging. 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: 

«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. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 

for å avverge skade og tap». 

 

1.3 Avgrensinger 

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller 

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal 

inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• Tiltak som utgjør fare for miljø er ikke en del av denne analysen. Disse forutsettes fanget opp i 

det generelle planarbeidet, gjennom konsekvensutredninger og miljøoppfølgingsprogram 

• Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 

behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å 

forebygge risiko.  
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2 Metode 

2.1 Begreper og definisjoner 

Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller 

varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse. 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet. 

DSBs veileder tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for alle mulige uønskede hendelser. 

Konsekvens skal vurderes for de tre konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Risiko er en vurdering av sannsynligheten for at en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og 

usikkerhetene knyttet til dette. muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. 

Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger: 

• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

• hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

• usikkerheten ved vurderingene.  

 

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere, og 

evnen til gjenopprettelse. 

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere risiko 

og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger. 

 

2.2 Generell beskrivelse av metode  

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke 

risiko og sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi 

et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I denne analysen 

brukes metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. 

Illustrasjonen nedenfor viser trinnene i ROS-analysen og beskriver hvor de forskjellige elementene er 

omtalt i denne rapporten. 
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Figur 2-1. Trinnene i ROS-analysen (kilde, DSB; 2017) 

2.3 Sannsynlighetsvurdering  

I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil 

en vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe. Sannsynlighet brukes som et mål på 

hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i det aktuelle planområdet, 

innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.  Tabell 2-1 viser sannsynlighetskategoriene som 

benyttes. 

Tabell 2-1. Sannsynlighetskategorier for planROS (kilde, DSB; 2017) 

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET 
(PER ÅR) 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10–100 år 1–10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 

 

2.4 Konsekvensvurdering  

I forbindelse med at det gjøres en vurdering av sannsynlighet for om en hendelse vil inntreffe gjøres 

det også en vurdering av konsekvensene av en tenkt hendelse. Konsekvensene deles inn i ulike 

konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 

alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Konsekvenskategoriene  i 

denne analysen er tilpasset til reguleringsplaner for mindre områder og tiltak.  Det er brukt følgende 

konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:  

Kapittel 3
• Beskrivelse av planområdet

Kapittel 4
• Identifisere mulige uønskede hendelser

Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet)

Kapittel 5
• Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Kapittel 6
• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
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Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre 

som kan bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  

Konsekvenskategoriene er vist i Tabell 2-2 

Tabell 2-2 Konsekvenskategorier for liv og helse.  

K Konsekvens-
kategorier 

Skader  Forklaring 

K1 Høy  >2 
Personskade som medfører død eller varig 
men; mange skadde 

K2 Middels 1-2 
Behandlingskrevende skader 
 

K3 Lav  1-2 
Få/små skader 
 

 

Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt 

av hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på 

mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. Tabell 2-3 viser 

konsekvenskategorier for stabilitet.  

Tabell 2-3 Konsekvenskategorier for stabilitet.  

K Konsekvens-
kategorier 

Forstyrrelser i dagliglivet  

K1 Høy  
Ikke mulighet til å komme seg til jobb/skole/osv. den dagen det skjer 
en hendelse / Stengt tunnel/veg/bro i flere dager 

K2 Middels 
Lang kø på veg til jobb/skole/osv. på grunn av stengt tunnel/veg/bro 
ved en hendelse / Stengt tunnel/veg/bro i en dag 

K3 Lav  
Kø på veg til jobb/skole/osv. på grunn av hendelse og påfølgende tapt 
arbeidstid / Stengt tunnel/veg/bro i noen timer 

 

Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede 

hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen. Konsekvenskategorier for 

materielle verdier er vist i Tabell 2-4 

Tabell 2-4 Konsekvenskategorier for materielle verdier.  

K Konsekvens-
kategorier 

Økonomisk tap/materielle verdier 

K1 Høy  
Større skade på infrastruktur eller bygg 
 

K2 Middels 
Skade på en eller flere bygninger eller på infrastruktur 
 

K3 Lav  
Uvesentlig eller liten skade på biler, bygninger eller veg 
 

 

2.5 Risikomatrise  

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et 

risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en 

risikomatrise. Risikomatrisen (Tabell 2-5) som benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli presentert en risikomatrise for hver 

konsekvenstype i sammendraget.  
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Tabell 2-5 Risikomatrise (DSB, 2017).  

 KONSEKVENSER FOR <konsekvenstype> 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10% 

 

    

Lav <1%     

2.6 Metode i dette prosjektet  

ROS-analysen er utarbeidet på bakgrunn av data innhentet fra ulike fagdatabaser, og informasjon 

innhentet i forbindelse med planarbeidet for området. Formålet med innhenting av data var å 

kartlegge mulige hendelser som kan inntreffe. Opplysningene er kvalitetssjekket av tiltakshaver og 

plankonsulent.  
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3 Beskrivelse av planområdet og planforslaget  

3.1 Planområdet 

 
Figur 3-1 Planområdet som varslet ved oppstart. Kilde: IN’BY (Arkitekt) 

 

Planområdet er i underkant av 8 daa, og ligger i nærhet til Nygårdskrysset og Da Vincibrua i Ås 

kommune. Området grenser til boligbebyggelse i nord på østsiden for Nygårdsveien og syd for 

Nordbyveien og mot næringsbebyggelse i nord på vestsiden av Nygårdsveien. Området grenser mot 

E18 og innfartsparkering for busstopp. Det er regulert en utvidelse av E 18 inntil planområdet, men 

denne vil komme på vestsiden av E18, bort fra planområdet. Vest for E18 er det store 

sammenhengende landbruksområder, og et viktig kulturlandskap opp mot Nordby kirke.  

Området er hovedsakelig skogbevokst, men er omgitt av en rekke harde flater som vei, 

parkeringsområder og området rundt næringsbebyggelsen.  

På grunn av nærheten til E18 er området støyutsatt.  

Området er tidligere regulert til motell i «Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del 

av Nygård/Nordvang som reguleres til byggeområde for motell» fra 1990. 
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Figur 3-2 Flyfoto av planområdet. Kilde: Ås kommune. Kommunekart.com 

 

3.2 Planlagt tiltak 
På eiendommen 103/3 som ligger ut mot E 18 planlegges det et næringsbygg på 2000 m2 BRA som blir 
liggende som en skjerm mot E18. Dette området reguleres til bebyggelse for forretning med plasskrevende 
varer, industri og lager med tilhørende administrasjon. Det tillates ikke kontor eller detaljhandel. På 
eiendommen 103/ 165 planlegges det boligbebyggelse i form av rekkehus og leilighetsbygg. Det planlegges 
4000 m2 BRA fordelt på 40-50 boliger. Atkomst til området planlegges via Nygårdsveien. Næringsareal og 
boligområde kan bygges ut uavhengig av hverandre. Foreløpig plankart for område er illustrert i Figur 3-3. 
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Figur 3-3 Utkast til plankart 30.4.2020 

 

3.3 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 
Det er gjort en vurdering av tiltakets sikkerhet for kvikkleireskred. Bebyggelsen i området er vurdert å 
ligge i sikkerhetsklasse K4, da det er planlagt 40-50 boenheter og et større næringsbygg i området.  
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4 Mulige uønskede hendelser 

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og 

potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risiko-identifiseringen danner grunnlag 

for hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes 

nærmere i kap 5.    

4.1 Risikoidentifisering  

 

 Forhold som 
kartlegges 

Relevant 
for 
tiltaket 

Kommentar Omtalt i 
kap. 5  

 
NATURRISIKO 
 

Skredfare/ras/ 
Ustabil grunn 
(snø, is, stein, 
leire, jord og 
fjell) 

Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei 
Området er ikke 
tilstrekkelig bratt til at 
dette er en aktuell 
problemstilling.  

 

Er området geoteknisk 
ustabilt? 
Er det fare for 
utglidning/setninger på 
tilgrensende område 
med masseutskiftning, 
varig eller midlertidig 
senkning av grunnvann 
mv.? 

Nei Det er marine 
strandavsetninger og hav- 
og fjordavsetninger i 
planområdet. Det er utført 
en vurdering av 
områdestabilitet som 
konkluderer med at det 
ikke er reell fare for 
områdeskred i området, og 
at det ikke ligger i 
sannsynlig utløpsområde 
for skred.  

 

Flom/storflom Er området utsatt for 
springflo/flom i 
sjø/havnivåstigning? 

Nei For langt fra sjøen.   

Er området utsatt for 
flom i elv/bekk? (lukket 
bekk?) 

Nei Ingen vassdrag i 
planområdet. 

 

Kan drenering føre til 
oversvømmelser i 
nedenforliggende 
områder?  

Ja E18 er det laveste punktet 
i området.  

5.1 

Ekstremvær Kan området være 
ekstra eksponert for 
økende 
vind/ekstremnedbør?  

Ja Klimaprofil for Oslo og 
Akershus peker på at 
episoder med kraftig 
nedbør øker vesentlig i 
intensitet og hyppighet og 
risiko for overvannsflom 
øker. Det bil bli en økning 
av områder med harde 
flater i tiltaksområdet. 
 

5.1 
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Skog/lyngbrann Kan område være 
eksponert for skog eller 
lyngbrann?  

Nei Området er i dag 
skogbevokst, men ligger 
ikke i tilknytning til annen 
skog eller lyng, og en 
brann vil ikke kunne spres 
til området eller spres 
videre. 

 

Regulerte vann Er det åpent vann i 
nærheten, med spesiell 
fare for usikker is eller 
drukning?  

Nei Ikke aktuelt  

Terreng- 
formasjoner 

Finnes det 
terrengformasjoner som 
utgjør en spesiell fare? 
(stup etc.) 

Nei Ikke aktuelt  

Radon Er det fare for stråling 
fra radon 

Nei Lav risiko i henhold til 
NGUs kart 

 

 
 
 

 Forhold som 
kartlegges 

Relevant 
for 
tiltaket 

Kommentar Omtalt i kap. 
5  

 
SAMFUNNSSIKKERHET 
 

Kritisk 
infrastruktur 

Fins det faktorer i og 
rundt planområdet som 
gjør at det er økt risiko 
for bortfall av 
elektrisitet, data, og TV-
anlegg, vannforsyning, 
renovasjon/spillvann 
Veier, broer og tuneller 
(særlig der det ikke er 
alternativ adkomst) 
Er tiltaket ekstra sårbart 
for bortfall av kritisk 
infrastruktur?   

Nei Planområdet ligger 
nær både gang- og 
bilbro over E18, men 
det er flere atkomster 
til området. 

 

Høyspent/ 
energiforsyning 

Vil tiltaket endre 
(svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området?  
 

Ja Nye bygninger vil 
kreve økt 
strømforsyning. 
Tiltakshaver er i 
dialog med Hafslund. 

Sikres via 
dialog 

Brann og 
redning 

Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)?  
 

Ja Kravene til 
brannvann er oppfylt 
med 
50 liter/sekund  

 

Har området bare en 
mulig adkomstrute for 
brannbil?  

Nei Tilgang både fra 
rundkjøring på 154 
og Nordbyveien. 
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Terror og 
sabotasje 

Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje/terrormål?  
Er det terrormål i 
nærheten? 

Nei Ikke aktuelt  

 

 Forhold som 
kartlegges 

Relevant 
for 
tiltaket 

Kommentar Omtalt i 
kap. 5 

 
TRAFIKK 
 

Ulykkespunkt Er det kjente 
ulykkespunkt på 
transportnettet i 
området?  

Ja Det er flere registrerte 
ulykker med bil og MC på 
Nordbyveien som blir en 
mulig atkomst ned mot 
området.  
 
Ulykker på E18 anses ikke 
som å være relevante 

Nei. 
Hovedatkomst 
blir 
Nygårdsveien. 
Nordbyveien 
reguleres med 
g/s vei. Andre 
utfordringer 
her kan ikke 
løses i denne 
planen. 

Farlig gods Er det transport av 
farlig gods gjennom 
området?  
Foregår det 
fyllings/tømming av 
farlig gods i 
området?  

Nei Ikke aktuelt  

Myke 
trafikanter 

Er det spesielle farer 
forbundet med bruk 
av transportnettet for 
gående, syklende og 
kjørende innenfor 
området? (Ved 
kryssing av vei, 
dårlig sikt, komplisert 
trafikkbilde, lite lys, 
høy 
fart/fartsgrense?) 
Til barnehage/skole 
Til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg 
Til forretninger 
Til busstopp 
 

Ja Utkjøringen fra 
innfartsparkeringen ved 
bussholdeplassen ut i 
krysset 
Nygårdsveien/Nordbyveien 
kan være uoversiktlig.  
 
 

5.2 

Ulykker i 
nærliggende 
transportårer 

Vil utilsiktede 
hendelser som kan 
inntreffe på 
nærliggende 
transportårer utgjøre 

Ja Større hendelser på E18 
som kollisjoner eller andre 
ulykker der som fører til 
eksplosjon, gassutslipp 

5.3 
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en risiko for 
området?  
Hendelser på vei 
Hendelser på 
jernbane  
Hendelser på 
sjø/vann/elv 
Hendelser i luften 
 

eller farlig røyk vil kunne 
påvirke området.  

 
 

 Forhold som 
kartlegges 

Relevant 
for 
tiltaket 

Kommentar Omtalt i 
kap. 5 

 
VIRKSOMHETSRISIKO 
 

Tidligere 
bruk 

Er området (sjø/land) 
påvirket/forurenset fra 
tidligere 
virksomheter?  
Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 
Militære anlegg, 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer? 
Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.? 
Landbruk/gartneri?  

Nei Det er ikke registrert 
forurensning i 
Miljødirektoratets database 
grunnforurensning.no. 
Historiske flyfoto viser at 
eiendommen har vært 
brukt til landbruk siden 50-
tallet, men at det etter hvert 
har blitt skogbevokst.  
Området har ifølge eier og 
bruker vært i bruk til lagring 
av stein, kvist og rene 
masser. 

Ikke 
mistanke om 
forurens- 
ning.  

Virksomheter 
med fare for 
brann og 
eksplosjon 

Er det virksomheter i 
nærheten som kan 
medføre en fare for 
tiltaket? 

Nei Nærliggende virksomheter 
er bilbutikker og boliger.  

 

Vil tiltaket øke fare for 
brann og eksplosjon? 

Nei   

Virksomheter 
med fare for 
kjemikalie- 
utslipp eller 
annen akutt 
forurensing 

Er det virksomheter i 
nærheten som kan 
medføre en fare for 
kjemikalieutslipp eller 
annen forurensning?  

Nei Det kan forekomme mindre 
utslipp av olje og 
kjemikalier fra bilverksted i 
nærheten, men dette vil 
være begrenset i omfang, 
og vil ikke nå planområdet. 

 

Vil tiltaket øke fare for 
forurensing?  

Nei Dersom næringen som 
etableres i området vil øke 
faren for forurensning må 
dette håndteres etter 
forurensningsloven.  

 

Høyspent Går det 
høyspentmaster eller 
jordkabler gjennom 
området?  

Nei   

Er det spesiell 
klatrefare i 
forbindelse med 
master?  
 

Nei Ingen master i området  



   

 
 

ROS-ANALYSE. NYGÅRDSVEIEN 24 OG 33 SIDE 17 AV 25  

 

 
 

 



   

 
 

ROS-ANALYSE. NYGÅRDSVEIEN 24 OG 33 SIDE 18 AV 25  

 

 
 

5 Vurdering av risiko og sårbarhet  

Identifiserte uønskede hendelser i kap. 4.1 er vurdert nærmere igjennom analyseskjema for hver 

hendelse.   

5.1 Hendelse 1: Overvannsflom 

NR. 1 NAVN PÅ HENDELSE   Overvannsflom 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Store nedbørsmengder over kort tid kan føre til flom nederst i planområdet, og i verste fall på E18. 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

-  -  Det settes ikke sikkerhetsklasse for 

overvannsflom. 

ÅRSAKER  

Klimaendringer kan føre til økte nedbørsmengder over kort tid. Mange harde flater vil øke risikoen for flom. 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Planområdet er i dag ubebygget, med naturlige permeable flater, delvis med mye trær. Vann vil i 

nåsituasjon trenge ned i bakken og tas opp av vegetasjon. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Boliger og næringsbygg er sårbare for flom, særlig parkeringskjeller er sårbar. Vann kan eventuelt flomme 

videre ut på E18.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  x  Kan skje oftere enn hver 100 år.  

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Sannsynlighet for overvannsflom øker med klimaendringene 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-

TYPER 

HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   x  Flom av denne typen forårsaker i liten 

grad skade på mennesker. 

Stabilitet    x  Dersom veg blir oversvømt kan dette 

føre til forsinkelser noen timer. 

Materielle verdier   x   Hendelsen kan medføre skade på flere 

boliger/bygninger, men neppe 

ødelegge disse.  
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Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvensene er begrenset fordi planområdet er relativt lite. Det er ikke infrastruktur av betydning for 

omkringliggende områder i planområdet. Dersom overvannsflom når E18 vil konskevensen kunne være 

stor for trafikken i området, men kun i en kort tidsperiode. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Konsekvensene av klimaendringene er usikre, og prognosene 

er ikke på lokalt nivå 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Overvannshåndteringen i planområdet 

dimensjoneres etter en regnhendelse 

med gjentaksintervall lik 200 år, 

tilsvarende en ekstrem regnhendelse.  

 

Planlegge for å håndtere overvann etter 

tre-trinnsstrategien for 

overvannshåndtering 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Reguleringsbestemmelsene § 5.6 har krav til lokal 

overvannshåndtering, og stiller krav til at denne ikke medfører 

økt vannføring i vassdrag eller ulempe for nedenforliggende 

eiendom (E18). Nødvendige overvannsavløp skal fremgå som 

en del av detaljutforming. Andel tette flater skal minimeres og 

flomveger sikres. 

Reguleringsbestemmelsene § 5.7 setter krav til en blågrønn 

faktor på 0,8  

Reguleringsbestemmelsene § 13 setter krav om at løsning for 

vann- og avløp og overvann skal godkjennes av Ås kommune 

teknisk avdeling før det kan gis rammetillatelse  

 

5.2 Hendelse 3: Trafikkuhell med myk trafikant 
 

NR. 2 NAVN PÅ HENDELSE   Trafikkuhell med myk trafikant 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Påkjørsel av myk trafikant i krysset Nordbyveien/Nygårdsveien der innfartsparkering og gående fra 

bussholdeplass langs E18 kommer ut.  

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

- -  

ÅRSAKER  

Trafikkbildet er komplekst med mange punkter for kryssing av veg.  

EKSISTERENDE BARRIERER  

Etablert fortau langs Nordbyveien, og gang-sykkelveg  ut til bussholdeplassen. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Myke trafikanter er sårbare.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  x  1 gang i løpet av 10–100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet:  
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Ingen registrerte hendelser, men ut fra trafikkbildet kan dette skje 
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KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-

TYPER 

HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse  x   Påkjørsel vil skje i lav fart, og kan 

forårsake skade, men neppe død eller 

alvorlig skade 

Stabilitet     x  

Materielle verdier    x  Lav fart og sammenstøt med myk 

trafikant kan gi mindre skade på bil 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Lav fart i situasjonen begrenser konsekvens 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Høy Ingen data på hendelser i dette området 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Bygge fortau eller gang-sykkelvei som 

leder til tydelige krysninger av veien for 

myke trafikanter. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Det er regulert inn fortau langs østsiden av Nygårdsveien og 

nordsiden av Nordbyveien, og i § 14.15 er det lagt inn 

rekkefølgebestemmelse om at fortau langs Nordbyveien og 

fotgjengerovergang skal være etablert før bebyggelsen tas i 

bruk.  

§ 5.14 setter krav til frisikt ved utkjørsler i hht Statens 

Vegvesens norm 

 

5.3 Hendelse 3: Ulykke på E18 
. 

NR. 3 NAVN PÅ HENDELSE   Større trafikkuhell med eksplosjon/utslipp på E18. 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Kollisjon som involverer tungtransport med farlig gods og medfører eksplosjon eller giftig gassutvikling, slik 

at røyk, gass eller biter fra eksplosjon når planområdet 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

-  -  

ÅRSAKER  

Trafikkuhell som involverer transport av farlig gods. 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Planområdet er ikke bebygget i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING  
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Bygninger med varig opphold vil være sårbare  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  x  Sannsynlig at det skjer med 10 -100 års intervall. 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Det er mye tungtransport og transport av farlig avfall på E 18. 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-

TYPER 

HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   x  Gass, røyk, eksplosjonsfragmenter 

eller høy lyd vil kunne gi begrensede 

skader på enkeltpersoner. 

Stabilitet   x   En ulykke på E18 kan føre til 

omkjøringer og forsinkelser. 

Materielle verdier     X Ligger ikke nær nok E18 til at det er 

sannsynlig med materiell skader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

 Konsekvensen er begrenset grunnet avstanden til en eventuell hendelse. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Vanskelig å forutse forløp av denne typen hendelser. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Støyskjerm og næringsbygg vil skjerme 

boliger og utearealer fra 

eksplosjonsfragmenter, og delvis for 

røyk og gass 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Krav til støyskjerming vil kunne minske risiko for 

konsekvensene av en hendelse på E 18.  
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6 Hvordan påvirker analysen planlagt tiltak? 

6.1 Sammenstilling  

Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i 6, Tabell 6-2 og Tabell 6-3. 

Det er skilt mellom konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Tabell 6-1. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.  

 KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

   1) Overvannsflom 

2) Trafikkuhell med myk 

trafikant 

3) Ulykke på E18 

Middels 1-10% 

 

 2 1,3 

Lav <1% 

 

   

 

Tabell 6-2. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.  

 KONSEKVENSER FOR STABILITET 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

   1) Overvannsflom 

2) Trafikkuhell med myk 

trafikant 

3) Ulykke på E18 

Middels 1-10% 

 

 3 1 

Lav <1% 

 

   

 Hendelse 2) anses ikke å være relevant for stabilitet. 

Tabell 6-3. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

 KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS  SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

   1) Overvannsflom 

2) Trafikkuhell med myk 

trafikant 

3) Ulykke på E18 

Middels 1-10% 

 

 1 2 

Lav <1% 

 

   

Hendelse 3) anses ikke å være relevant for materielle verdier innenfor planområdet 
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6.2 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en nærmere vurdering av om det er 

tiltak som er aktuelle for å redusere risiko og sårbarhet.  

Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i videre prosess:  

Hendelse Tiltak Oppfølging gjennom 

planverktøy eller annet 

Risikobilde etter 

tiltak 

1 

Overvannsflom 

Overvannshåndteringen 

i planområdet 

dimensjoneres etter en 

regnhendelse med 

gjentaksintervall lik 200 

år, tilsvarende en 

ekstrem regnhendelse.  

 

Planlegge for å 

håndtere overvann etter 

tre-trinnsstrategien for 

overvannshåndtering. 

Reguleringsbestemmelsene § 

5.6 har krav til lokal 

overvannshåndtering og § 5.7 

sier at blågrønn faktor på 0,8 

skal tilstrebes § 13 stiller krav 

til godkjenning av løsning for 

VA og overvann. 

 

 

Vesentlig redusert. 

2  

Trafikkuhell 

med myk 

trafikant 

Bygge fortau eller gang-

sykkelvei som leder til 

tydelige krysninger av 

veien for myke 

trafikanter. 

Fortau er innregulert i 

plankartet. Det er satt krav til 

sikt og utforming av avkjørsel 

Tilfredsstillende 

redusert. 

3 

Ulykke på E18 

Boliger og utearealer 

beskyttes av 

næringsbygget som 

ligger som en skjerm, 

evt. av 

støyvoll/støygjerde. 

Innregulert i plankartet. Krav 

til støynivå medvirker til 

løsninger som begrenser 

risikoen.  

Tilfredsstillende 

redusert. 
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6.3 Oppsummering 

Det er registrert tre mulige uønskede hendelser i området. Disse omfatter overvannsflom, 

trafikkulykke med myk trafikant og påvirkning fra ulykke på E18. 

For overvannsflom vil det være nødvendig med ytterligere faglige vurderinger for å finne de riktige 

tiltakene for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Risikobildet bør være avklart før det gis 

rammetillatelse, og tiltakene må være klare før det gis igangsettingstillatelse til bygging. Ved 

gjennomføring av tiltakene som er lagt inn i plan anses risikoen for å være tilfredsstillende redusert. 

Hensynet til trafikkulykke med myk trafikant og muligheten for påvirkning fra ulykke ved E18 er 

tilfredsstillende ivaretatt igjennom plankart og bestemmelser, mens påvirkningen fra en ulykke på 

E18 begrenses både av valg av formål (næringsbygg) og ved oppføring av støyskjerm, slik det er satt 

krav om.  

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Ingen av de 

forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at 

tiltaket ikke bør gjennomføres.  
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