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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for «Del av Solbakken» er det gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om
ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven § 4-3).
Planområdet omfatter både eneboligtomter, en eiendom bebygget med matbutikk og leiligheter,
samt areal mellom eiendommene og gang-/sykkelveien langs fylkesvei 152. Boligeiendommene er i
dag bebygget med seks eneboliger med felles adkomstvei fra Solbakken. Forretningseiendommen
har atkomst fra Idrettsveien.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på eiendommene. I Idrettsveien 1 legger
planforslaget til rette for utbygging av matbutikk i underetasjen, med parkering og boliger i etasjene
over. Til sammen planlegges det for en utbygging med inntil 135 boliger innenfor planområdet.
ROS-analysen er utført av Asplan Viak AS ved Cornelia Solheim, basert på referat fra oppstartsmøte
med Ås kommune, foreliggende illustrasjoner fra Element arkitekter og Alliance arkitekter, innspill fra
brannteknisk konsulent, geotekniker og VA-ingeniør i plangruppen. Kvalitetssikring er gjennomført av
Jannicken Throndsen.
Det er svært liten risiko i planområdet, følgende hendelser identifisert som relevante:
• Urban flom/overvann
• Større ulykke på hovedveier
• Brann i transportmiddel
• Forhold ved utbyggingsformålet – påvirkning på omkringliggende områder, overvann
Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema, jf.
kapittel 5. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller,
statistikk og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise
med kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under. Alle hendelser havner i grønt område
og risikoreduserende tiltak er derfor ikke nødvendig.

Uønsket hendelse

Risiko

Kommentar
•

Liv/ helse

Stabilitet

Materielle
verdier

Urban flom/overvann

Sikres ved at overvann fordrøyes innenfor
planområdet og at påslipp til kommunalt
overvannsnett skjer i samsvar med
kommunens retningslinjer
Byggegrenser medfører at bygninger plasseres
minimum 20 m fra fv. 152
Byggegrenser medfører at bygninger plasseres
minimum 20 m fra fv. 152
Ivaretas ved prosjektering og gjennomføring
av overvannstiltak iht. krav i
planbestemmelsene

Større ulykke på
hovedveier
Brann i transportmiddel
Forhold ved
utbyggingsformålet –
påvirkning på
omkringliggende områder
- overvann
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1

INNLEDNING

Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og
eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt,
og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).
Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven,
jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget.
Arealet som detaljreguleres ligger i Idrettsveien 1 og Solbakken 1, 3, 5 og 7 a/b i Ås kommune, ca.
600 meter øst for Ås sentrum. Idrettsveien 1 er bygget ut med forretning og leiligheter, Solbakken
eiendommene inneholder eneboliger med tilhørende hager. Fv. 152 Sentralveien går langs den
sørlige grensen av planområdet. I kommuneplan for Ås 2015-2027 er arealet i Solbakken avsatt til
boligformål, mens Idrettsveien 1 er avsatt til næringsformål.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på eiendommene. I Idrettsveien 1 legger
planforslaget til rette for utbygging av matbutikk i underetasjen, med parkering og ca. 53 boliger i
etasjene over. I Solbakken 3-5 planlegges det en utbygging med ca. 49 private boliger i leilighetsbygg.
I Solbakken 1 og 7a + 7b er det vist til sammen 31 små boenheter i samme type leilighetsbygg som i
Solbakken 3-5. Den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet skal rives.
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2

METODE

ROS-analysen omfatter:
•
•
•
•
•
•

Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges klimapåslag for relevante naturforhold
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet,
eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre
det kan gi virkninger i permanent fase. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom
kravene i TEK17.
Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROSanalyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.

Beskrive planområdet (kap. 3)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)
Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROSanalyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer osv. (se kilder).

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av
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de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og
områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og
konsekvens.
Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av
kategoriene i tabell 1.
Tabell 1: Sannsynlighetskategorier

SANNSYNLIGHET
Høy
Middels
Lav

TIDSINTERVALL
Oftere enn 1 gang i løpet
av 10 år
1 gang i løpet av 10-100
år
Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

SANNSYNLIGHET PR. ÅR
> 10 %
1-10 %
< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes som enten små, middels eller store, som vist i tabell 2.
Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Stabilitet
Materielle verdier

Store
Ulykke med dødsfall eller
personskade som
medfører varig mén;
mange skadd
System settes varig ut av
drift.
Uopprettelig skade på
eiendom

Middels

Små

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/ få/små
skader

System settes ut av drift
over lengre tid
Alvorlig skade på eiendom

Systembrudd er
uvesentlig
Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisa i tabell 3. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Tabell 3: Risikomatrise

KONSEKVENSER

SANNSYNLIGHET

Små

Middels

Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til
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framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser
for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom
som kan medføre fare for menneskeliv (S).
Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for
øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere
forklaring av forskriftens krav.
Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv.
Sikkerhetsklasse
Største nominelle
Konsekvens Type byggverk
flom
årlige sannsynlighet
F1
1/20
Liten
Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)
(20-års flom)
F2
1/200
Middels
Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. bolig,
(200-års flom)
fritidsbolig campinghytte, skole og barnehage,
kontorbygg, industribygg)
F3
1/1000
Stor
Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, sykehus,
(1000-års flom)
brannstasjon, politistasjon, sivilforsvarsanlegg,
avfallsdeponier som kan gi forurensningsfare)
Tabell 1: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv.
Sikkerhetsklasse
Største nominelle
Konsekvens
Type byggverk
flom
årlige sannsynlighet
S1
S2

1/100
1/1000

Liten
Middels

S3

1/5000

Stor
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Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)
Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 personer
eller der det er middels økonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger, kjedede
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Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer
enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal
beredskapsinstitusjon)
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Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke-akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.
Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen
Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket
hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens

Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.

Sannsynlighet

Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos
befolkningen.

System

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet

Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.
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3

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1. Planområdet og planforslaget
Planområdet «Del av Solbakken» ligger sentralt nær Ås sentrum, langs fylkesvei 152 Sentralveien, se
Figur 2. Planområdet er på ca. 10,6 dekar inkludert veien Solbakken og fortau langs Idrettsveien. I
tillegg til veiareal består planområdet av en forretningseiendom, fem eneboligtomter, en felles
avkjørsel, og areal mellom boligtomtene og fylkesveien.
På nabotomtene i nord og øst er det eneboliger, mens i vest grenser området til Idrettsveien som er
en viktigskolevei. Langs hele den sørlige tomtegrensen går det en gang- og sykkelvei langs
fylkesveien. I nord ligger Ås stadion, en modulskole som pr. i dag benyttes som midlertidige lokaler
for Åsgård skole, samt Ås ungdomsskole.

Figur 2 Dagens situasjon i planområdet. Til høyre flyfoto av planområdet.

Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 135 boenheter fordelt på et kombinert
forretnings/boligbygg i 2-6 etasjer og leilighetsbygg i 3-4 etasjer.
De illustrerte byggene viser et stort volum i de nederste etasjene i Idrettsveien 1, med oppdeling i
mindre volum og utearealer på lokk og tak i de øvre etasjene. I Solbakken 3-5 er det vist
leilighetsbygg oppdelt i små volum rundt et felles tun, der alle leilighetene har dagslys fra tre sider.
Atkomst til leilighetene er via svalganger. På de laveste takene planlegges det tilgjengelige
takterrasser og på de høyeste volumene skal det være rene vegeterte flater.
I figur 3 vises forslag til plankart og i figur 4 vises illustrasjonsplan for prosjektet.
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Figur 3 Forslag til plankart for Del av Solbakken (datert 19.03.2021)

Figur 4 Forslag til illustrasjonsplan for alle feltene innenfor planen Del av Solbakken (datert 19.03.2021)
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3.2. Naturgitte forhold og omgivelser
Terrenget i planområdet er skrånende fra øst til vest. Helningen går fra ca. 3° i vest til ca. 8° i øst.
Planområdet består i sin helhet av bebygget areal, asfalt, plen og gruset veiareal. Det er et fåtall trær
og busker innenfor planområdet. For øvrig er de nære omgivelsene i tilknytning til planområdet
dekket av bygninger (primært eneboliger), gater/veier, asfalterte plasser og hager. Deler av
planområdet er utsatt for trafikkstøy.
Fv. 152 Sentralveien går langs den sørlige grensen av planområdet. Fv. 152 hadde i 2019 en
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10410 kjøretøy/døgn, hvorav 8 % er lange kjøretøy (kilde: NVDB). På
strekningen av fv. 152 forbi planområdet, mellom Sentralholtet og krysset med Idrettsveien, er det
registrert 11 ulykker med lettere personskade (kilde: NVBD).
Solbakken er en boligvei med mulighet for gjennomkjøring via Solveien til Holstadveien eller via
Fjellveien til Tårnveien, den har primært trafikk til boligene. Disse boligveiene har ikke fortau.
Idrettsveien gir kjøreadkomst til Ås stadion og Ås ungdomsskole samt midlertidig modulskole. Det er
gjennomkjøringsmuligheter til Langbakken via Tårnveien i nord. Veien har fortau langs vestsiden. Det
er utarbeidet en trafikkutredning hvor trafikksikkerhet og forholdet til myke trafikkanter i
Idrettsveien er vurdert.

3.3. Sårbarhet i området
Flom og stormflo
Planområdet ligger ikke innenfor NVEs aktsomhetkart for flom og er ikke i nærheten av sjøen. Arealet
inngår ikke i hensynssone Flomfare (elveflom) i kommuneplanens arealdel.
Overvannet i planområdet følger flomveier som vist i figur 5.

Figur 5 Flomveier omkring «Del av Solbakken»

Skred og steinsprang
Planområdet ligger ikke innenfor NVEs aktsomhetkart for jord-, snø-, stein- eller flomskred.
Planområdet ligger innenfor kartlagt område i NVEs kart over kvikkleire, men er areal under marin
grense. I kartet vises ingen faregradssone, altså løsneområde for skred eller utløpsområde. Det er
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uført grunnboringer i planområdet. Geoteknisk rådgiver har vurderte områdestabiliteten til å være
tilfredsstillende og grunnundersøkelsene viser at det ikke er kvikkleire i området. Planområdet ligger
ikke innenfor NVEs aktsomhetkart for steinsprang.
Radon
Planområdet ligger innenfor sone med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon i NGUs kart og i
grønn sone, dvs. lav sannsynlighet for høye radonverdier, i Statens stråleverns kartleggingsrapport
fra Ås kommune, se figur 7.

Figur 7 Utsnitt som viser radon-forhold i planområdet. Kilder: http://geo.ngu.no/kart/radon/ (til venstre) og Statens
stråleverns rapport «Kartlegging av radon i Ås kommune» (til høyre)

Grunnforurensning
Det er ingen indikasjoner på at det forekommer forurenset grunn i planområdet.
Støy
Planområdet er utsatt for støy fra fv. 152. Det er utført støyutredning for de skisserte tiltakene i
Solbakken 3-5 og Idrettsveien 1. Denne viser at deler av planområdet havner i rød og gul støysone.

3.4. Relevante forhold i overordnet ROS-analyse
Det er utarbeidet en overordnet ROS-analyse i forbindelse med gjeldende kommuneplan for Ås 20152027, vedtatt 02.09.2015. Følgende hendelser er sjekket ut:
• Ekstremvær
• Overvann/urban flom
• Togulykke som medfører fare lenger enn 500 m fra toglinjen
• Kvikkleire
• Radon
• Økt trafikkbelastning
Det er også utført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, vedtatt 23.10.019. Del av Solbakken ligger ikke
innenfor denne områdereguleringen, men analysen er likevel gjennomgått med tanke på mulig
relevans for planområdet. Følgende hendelser er sjekket ut:
• Nedbørsutsatt over tid
• Vann/ledningsbrudd
• Trafikkulykker
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4

UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante
for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av uønskede
hendelser:
•
•
•

Oppstartsmøte med kommunen
Innspill fra relevante fagpersoner i prosjektgruppa
Gjennomgang av overordnede kommunale ROS-analyser

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 6: Uønskede hendelser

Nr Hendelse
1 Urban flom/overvann

2

Større ulykke på
hovedveier

3

Brann i transportmiddel

4

Forhold ved
utbyggingsformålet –
påvirkning på
omkringliggende
områder

Begrunnelse
Økt andel harde flater etter utbygging kan
medføre større avrenning ved store
nedbørsmengder
Ulykker på fv. 152 Sentralveien kan
medføre konsekvenser for planområdet,
siden det ligger helt inntil
Brann i kjøretøy på fv. 152 Sentralveien
kan medføre konsekvenser for
planområdet, siden det ligger helt inntil.
Brann i tog på Østfoldbanen kan medføre
behov for evakuering.
Økt andel harde flater etter utbygging kan
medføre større avrenning ved store
nedbørsmengder. Planområdet drener
naturlig til tilgrensende arealer slik at
manglende overvannshåndtering vil gå
utover naboer.
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5

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver
hendelse.
Tabell 7: Analyseskjema for uønskede hendelser.

NR. 1

UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann

Beskrivelse

Økt andel harde flater kan medføre større avrenning ved store nedbørsmengder

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaring fra beboere i området, kommunens flomfarekart/kart over flomveier, overvannsnotat
knyttet til planforslaget, referat fra oppstartsmøte med Ås kommune, kommuneplan ROS, krav om
blågrønn faktor på 0,8.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X

Konsekvens

Store

Middels

Årviss flom i tilstøtende veier er ikke tatt med ettersom
disse er kortvarige og uten konsekvenser. Flom av en
størrelse som gir skader er lite sannsynlig, men mulig,
siden planområdet ligger relativt langt ned i et skrånende
terreng
Begrunnelse
Risiko

Små

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

NR. 2

En flom vil ikke påvirke infrastrukturen i og
rundt planområdet.

Sikre i planbestemmelsene at overvann fordrøyes innenfor planområdet i samsvar med
kommunens norm for overvannshåndtering, og at påslipp til kommunalt overvannsnett skjer i
samsvar med kommunens retningslinjer. Det er ikke behov for ytterligere risikoreduserende tiltak.

UØNSKET HENDELSE: Større ulykker på hovedveier

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Ulykker på fv. 152 Sentralveien kan medføre konsekvenser for planområdet i og med at veien ligger
helt inntil.
Ulykkesstatistikk (NVDB)
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens
Liv og helse

Store

Middels

Risikoreduserende tiltak

Små

X

Stabilitet
Materielle verdier

Det er lav fartsgrense forbi planområdet, 40 km/t.
Strekningen er ikke spesielt ulykkesutsatt og i registrerte
ulykker de siste årene er det kun lettere skader.
Sannsynligheten for at kjøretøy kjører ut og treffer
bebyggelse og/eller personer i planområdet anses som
svært liten.
Begrunnelse
Risiko

X
X
Byggegrenser medfører at bygninger plasseres minimum 20 m fra fv. 152. Det er ikke behov for
risikoreduserende tiltak.
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NR. 3

UØNSKET HENDELSE: Brann i transportmiddel

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Brann i transportmiddel på fv. 152 kan medføre konsekvenser for planområdet i og med at veien
ligger helt inntil. Brann i tog på Østfoldbanen kan medføre behov for evakuering.
Trafikktall og ulykkes statistikk fra SVV (NVDB)
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Det er kjent at branner kan forekomme i kjøretøy og tog,
men det er lite sannsynlig at dette skjer rett ved
planområdet.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Røyk/avgasser fra brann kan påvirke
spesielt utsatte grupper

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Konsekvens

Store

Risikoreduserende tiltak

NR. 4

Middels

Små

Byggegrenser medfører at bygninger plasseres minimum 20 m fra fv. 152. Planområdet ligger
forholdsvis langt unna toglinjen (ca. 500 m på det nærmeste). Det er ikke behov for
risikoreduserende tiltak.

UØNSKET HENDELSE: Forhold ved utbyggingsformålet – påvirkning på omkringliggende områder

Beskrivelse

Utbygging kan medføre større avrenning til naboene ved store nedbørsmengder.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kommunens kart over flomveier, notat om overvann
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Planområdet drener naturlig til tilgrensende arealer slik at
manglende overvannshåndtering kan gå utover naboer
som ligger lavere i terrenget. Utbyggingsområdet er lite og
risikoen for at tiltaket bidrar til økt flom anses som
begrenset dersom kommunens krav til
overvannshåndtering følges.
Begrunnelse
Risiko

X

Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Ivaretas ved prosjektering og gjennomføring av overvannstiltak iht. kommunens norm for
håndtering av overvann, krav om dette er lagt inn i planbestemmelsene. Det er ikke behov for
ytterligere risikoreduserende tiltak.
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Oppsummering av risiko

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko. Siden alle uønskede hendelser havner i grønne områder er det ikke
behov for risikoreduserende tiltak.

6.1. Risiko for liv og helse
Tabell 8: Oppsummering av risiko for liv og helse

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

1, 4
3

2

6.2. Risiko for stabilitet
Tabell 9: Oppsummering av risiko for stabilitet

KONSEKVENSER FOR STABILITET

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

1, 4
2, 3

6.3. Risiko for materielle verdier
Tabell 10: Oppsummering av risiko for materielle verdier

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

1, 4
3

2
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Vedlegg

VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017).

UØNSKEDE HENDELSER

Naturhendelser

AKTUELL?
Ja –
vurderes
i kap. 4
Nei (begrunnes her)

Ekstremvær
Storm og orkan

Nei

Lyn- og tordenvær

Nei

Flom
Flom i sjø og vassdrag

Nei

Urban flom/overvann
Stormflo
Skred
Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø)

Andre
uønskede
hendelser

Ja
Nei

Generell fare i hele Ås, men
planområdet er ikke spesielt
utsatt.
Generell fare i hele Ås, men
planområdet er ikke spesielt
utsatt.
Ligger ikke nær sjø eller
vassdrag.
Ligger ikke nær sjø.

Nei

Grunnboringer viser at det ikke
finnes kvikkleire i planområdet.
Helningsgraden i planområdet
og arealet rundt er under det
som gir fare for andre typer
skred, jf. NVEs aktsomhetskart.

Skog- og lyngbrann
Skogbrann

Nei

Lyngbrann

Nei

Tiltaket ligger i utbygd område
uten skog.
Tiltaket ligger i utbygd område
uten lyngvegetasjon.

Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)
Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer

Ja
Nei

Akutt forurensning

Nei

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)
Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)
Brann i bygninger og anlegg (sykehus,
sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,

Nei
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Ja
Nei

Tiltaket omfatter ikke bruk av
farlige stoffer. Tiltaket er ikke
lokalisert ved fabrikk/aktivitet
som benytter farlige stoffer.
Planforslaget omfatter ikke
etablering av tiltak med risiko
for akutt forurensning. Ingen
aktivitet i nærområdet som kan
forårsake akutt forurensning.
Som i rubrikken over.

Det er ingen slike objekter i
eller nær planområdet
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fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet

Nei

Eksplosjon i tankanlegg

Nei

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager

Nei

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd
Nei

Forhold
ved
utbyggingsformålet

Finnes ikke slik aktivitet i
nærområdet.
Finnes ikke slike anlegg i
nærområdet.
Finnes ikke slike anlegg i
nærområdet.

Distribusjon av forurenset drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer og varer
Svikt i nød- og redningstjenesten

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Om utbyggingen medfører nye risiko/sårbarhetsforhold i planområdet
Om det er forhold ved utbyggingsformålet som
kan påvirke omkringliggende områder

Nei

Finnes ikke slike anlegg i
nærområdet.
Kommunalt vann
Ikke mer enn ved andre boliger
Ikke mer enn ved andre boliger
Ikke mer enn ved andre boliger
Se punkt om flom
Påvirker ikke slike forhold
Planområdet ligger sentralt
med kort avstand til redningstjenester. Nærmeste
brannstasjon ligger i
Drøbakveien 191, ca. 5 km fra
planområdet. Ski sykehus og
Follo politistasjon ligger mellom
8 og 10 km unna. Avstandene
gir kort innsatstid.
Påvirker ikke slike forhold

Ja

Overvann
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