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 SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 9 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet og/eller materielle verdier. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområdet på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

 
(1) Flom fra nedbørshendelser (overvann)  

(2) Skred grunnet løsmasser eller kvikkleire  

(3) Bæreevne og setningsforhold 

(4) Radongass 

(5) Støy fra trafikk 

(6) Luftforurensing 

(7) Stråling fra høyspent 

(8) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(9) Trafikkulykker, andre 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger. 
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 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og formål 
Rambøll Norge AS er engasjert av Vollskogen AS som ønsker å fremme detaljregulering for 

Vollskogen, gårds- og bruksnummer 36/1 og 36/3 i Ås kommune. Hensikten med 

detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av inntil 200 boliger, med tilhørende leke- 

og uteoppholdsarealer, teknisk infrastruktur og veisystem på deler av skogsarealene i Vollskogen i 

Ås kommune. Det vil tilrettelegges for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, i felt, med 

en variasjon av boligtypologier og boligstørrelser, som er tilpasset områdets stedegenhet. 

Boligområdene vil ha nærhet til Ås sentrum og NMBU, samtidig som de er plassert i naturlige 

omgivelser.  

 

Planforslaget skal også tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs Pentagonveien og 

Nedre Pentagonvei, fra Herumveien og frem til Vollskogen. Planen regulerer også skolevei fra 

Vollskogen, via Vollveien, og videre mot Brønnerud skole.  

 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. 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. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at 

planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med 

ROS-analysen. 
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 METODE 

3.1 Innledning 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), og er tilpasset andre veiledere og maler 

og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 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. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Beskrivelse av analyseobjekt (planområdet). 

2) Identifisere mulige uønskede hendelser (fareidentifisering) 

3) Vurdere risiko og sårbarhet (risikoanalyse) 

4) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (risikoevaluering) 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

3.2 Trinn 1: Beskrive planområdet 

Beskrivelse av planområdet er første trinn i ROS-analysen. Det innhentes informasjon om krav, 

egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og omkringliggende 

områder.  

 

Beskrivelsen gir grunnlag for å identifisere mulige uønskede hendelser. 

3.3 Trinn 2: Identifisering av uønskede hendelser 

Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser. Mulige hendelser kan 

grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. For å identifisere mulige uønskede 

hendelser benyttes en sjekkliste (se sjekkliste i bunnen av dokumentet). 

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet. 

 

De mulige uønskede hendelsene skal beskrives så konkret som mulig, herunder omfanget av 

hendelsene og hvor i planområdet de inntreffer.  
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De identifiserte risikoene angis uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i sjekklisten er 

identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som 

ikke ansees som aktuelle utredes ikke videre. 

3.4 Trinn 3: Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser 

Trinn tre i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. De 

uønskede hendelsene vurderes med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, 

sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

 

Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse vil inntreffe i det 

aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom. Vurderingen er på bakgrunn av beskrivelsen av 

planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede 

hendelser i fremtiden. Vurderingen gis en forklaring.  

 

Tabell 1: Kriterier for vurdering av sannsynlighet. 

Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 
(regelmessig eller konstant påvirkning) 

1 gang i løpet av 20 år 1 gang i løpet av 100 år 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1 gang i løpet av 200 år 1 gang i løpet av 1000 år 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 1 gang i løpet av 1000 år 1 gang i løpet av 5000 år 

 

Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 

eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser av den uønskede hendelsen. 

 

Vurdering av konsekvens 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 

utbyggingsformålet. I analysen vurderes det hvilke konsekvenser de uønskede hendelsene kan få 

for: (1) liv og helse, (2) stabilitet, og (3) materielle verdier.  

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige 

belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

 

Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen 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. 

 

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 

av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 

 

Siden det er store forskjeller mellom planområder og utbyggingsformål er det ikke satt 

grenseverdier for de ulike konsekvenskategoriene. Konsekvenskategoriene må tilpasses 

kommunen og planområdet. Eksempel på konsekvenskategorier er gitt nedenfor. 
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Tabell 2: Kriterier for vurdering av konsekvens. 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
Store Liv og helse: Dødelig skade, en til flere personer 

Stabilitet: Varige skader på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap >10 mill. kroner 

Middels Liv og helse: Alvorlig personskade(r) 
Stabilitet: Skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap 1-10 mill. kroner 

Små Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap <1 mill. kroner 

 

3.5 Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde 

Risiko- og sårbarhetsvurderingene for alle de uønskede hendelsene kan oppsummeres i 

matriseform.  

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 

Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 

sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

Tabell 3: Risikomatrise 

 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

 Små Middels Store 

Høy 
   

Middels 
   

Lav 
   

 

3.6 Trinn 4: Risikoreduserende tiltak 

Trinn fire i ROS-analysen er å identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette gjøres på 

bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen.  

 

Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  

 

For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget vil det være hensiktsmessig å koble aktuelle 

tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål).  

3.7 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 
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• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet og materielle verdier. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 

dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 
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 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

4.1 Dagens situasjon 

Vollskogen ligger ved studentbyen Pentagon vest for Ås sentrum, og tett på Norges miljø- og 

biovitenskaplige universitet, NMBU. Planområdet er ubebygd og består i dag primært av skog.  

Planområdet omfatter også Pentagonveien/Nedre Pentagonvei fra Herumveien til Vollskogen, 

samt et landbruksområde vest for Vollskogen hvor det skal anlegges skolevei mot Brønnerud 

skole.  
 

 

Figur 1. Illustrasjonen gir en oversikt over planområdet.  

 

4.2 Planlagte tiltak 
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av ca. 290 boliger, med 

tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, teknisk infrastruktur og veisystem på deler av 

skogsarealene i Vollskogen i Ås kommune. Det vil tilrettelegges for konsentrert og frittliggende 

småhusbebyggelse, i felt, med en variasjon av boligtypologier og boligstørrelser, som er tilpasset 

områdets stedegenhet.  

 

Planforslaget skal også tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs Pentagonveien og 

Nedre Pentagonvei, fra Herumveien og frem til Vollskogen. Planen regulerer også skolevei fra 

Vollskogen, via Vollveien, og videre mot Brønnerud skole.  
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Figur 2. Utsnitt av planforslagets plankart.  
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 FAREIDENTIFISERING 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten for risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet i henhold 

til DSBs sjekkliste. Tabellen nedenfor angir uønskede hendelsene/risikoer som er vurdert. 

 

  Forhold Til stede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Nei 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Ja 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Nei 

3 Snøskred/ isras Nei 

4 Flom fra vassdrag Nei 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering) 

Ja  

6 Bæreevne og setningsforhold Ja 

7 Radongass Ja 

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei  

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei  

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Nei 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei  

13 Akuttutslipp til grunn Nei  

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Nei  

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 

eksplosivlager 

Nei  

17 Støv og støy fra industri Nei  

18 Støv og støy fra trafikk Ja 

19 Stråling fra høyspent Ja 

20 Andre kilder for uønsket stråling Nei  

Transport, er det fare for: 

21 Ulykke med farlig gods  Nei  

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

23 Trafikkulykker, møteulykker Nei 

24 Trafikkulykker, utforkjøring Nei  

25 Trafikkulykker, andre  Ja 

26 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 

nødetater 

Nei 

27 Trafikkulykke i tunnel Nei  

28 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei  
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  Forhold Til stede 

29 Svikt i nød- og redningstjenesten Nei  

30 Skipskollisjon Nei  

31 Grunnstøting med skip Nei  

Lek/ fritid 

32 Ulykke under lek/ fritid Nei  

33 Drukningsulykke Nei  

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

34 Havn, kaianlegg Nei  

35 Sykehus/-hjem, kirke Nei  

36 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei  

37 Kraftforsyning Nei  

38 Vannforsyning Nei  

39 Forsvarsområde Nei  

40 Tilfluktsrom Nei  

41 Område for idrett/ lek Nei  

42 Park, rekreasjonsområder Nei 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei  

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT Nei  

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) Nei  

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, idretts-

haller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store 

arbeidsplasser, verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei  

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei  

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 

usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Nei 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare 

Nei  

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei  

 

Følgende ni (9) temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes 

videre i analysen: 

 
1. Flom fra nedbørshendelser (overvann)  

2. Skred grunnet løsmasser eller kvikkleire  

3. Bæreevne og setningsforhold 

4. Radongass 

5. Støy fra trafikk 

6. Luftforurensing 

7. Stråling fra høyspent 

8. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

9. Trafikkulykker, andre 
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 RISIKOANALYSE 

6.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 

 FLOM FRA NEDBØRHENDELSER (OVERVANN) 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Flom som følge av nedbørshendelser eller ved svikt i avløps- eller 

overvannshåndteringsanlegg.  

 

Årsak(er): Store nedbørsmengder, snøsmelting, høy grunnvannstand, terrengform og svikt i 

overvannshåndteringsanlegg kan gjøre at det kan samles mye overvann i deler 

planområdet.  

Eksisterende 

barrierer: 

Planområdet er i dag ubebygd, og består derfor av permeable overflater. Inne på 

planområdet er det etablert flere dreneringsgrøfter i sammenheng med tidligere 

skogbruk.  

Sårbarhetsvurdering: Store deler av det varslede planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetssområde for 

flom. Terrenget er forholdsvis flatt, og ligger i en dalbunn mellom mer høytliggende 

åser i øst og vest. Det er også gjennomført grunnvannsundersøkelser som viser at 

grunnvannet står høyt over store deler av planområdet. Følgelig vil området være 

sårbart for oppstuving av overvann. Planforslaget gir flere harde flater som ikke 

infiltrerer vann like godt som vegetasjon, da området går fra et ubebygd skogsområde 

til boligområde.  

 

 

Figur 3: Aktsomhetskart for flom. Hentet fra NVE. 
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Vurdering av 

sannsynlighet: 

Store deler av planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetsområder for flom (NVE, 

2021). Det vil i hovedsak være store nedbørsmengder/ekstremvær som vil kunne 

medføre forsinkelser i infiltreringen og videre oppsamling av overvann. Tiltaket øker 

andelen tette flater og sannsynligheten for en uønsket overvannshendelse vurderes til 

middels.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Oppsamling av overvann vil i all hovedsak påvirke materielle verdier i form av skade 

på bebyggelse. Ved store nedbørshendelser der grunnen ikke klarer å infiltrere raskt 

nok vil vann bli stående og videre medføre skader på bebyggelse. Siden en potensiell 

flomhendelse kan berøre mange boliger, samt veier anses konsekvensene for 

materielle verdier å være middels. Konsekvensene for stabilitet anses som små.  

Usikkerhet: Det er utarbeidet en VAO-rammeplan som følger planforslaget og ligger til grunn for 

vurderingene. Det vil imidlertid alltid være en viss usikkerhet ved naturhendelser, som 

følge av for eksempel framtidige klimaendringer.  

  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 Svikt i 
overvannshåndteri
ng 

Middels Liv og helse -  

Stabilitet Små  

Materiell verdi Middels  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
• Unngå å plassere bygg i de mest 

flomutsatte områdene. 

• Tilrettelegge for et overordnet 

overvannskonsept. 

• Lokal overvannshåndtering. 

• Dersom det etableres kjellere, bør de 

bygges vanntette. 

• Prosjektering av overvannsløsninger 

f.eks. regnbed, åpne 

dreneringsgrøfter, nedgravde 

magasiner. 

 

• Ivaretas gjennom planløsning. 

• Ivaretas gjennom blå-grønne planområder. 

• Krav i planbestemmelsene. 

• Må hensyntas ved byggesøknad ifm. eventuell 

boligutbygging. 

• Gjennomføres i prosjektfasen. 
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 SKRED GRUNNET LØSMASSER ELLER KVIKKLEIRE  

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

 

 

Ras eller andre hendelser knyttet til kvikkleire eller løsmasser som medfører 

ødeleggelse av bygg og infrastruktur.  

 

Årsak(er): Store nedbørsmengder, erosjon. Økt belastning i form av for eksempel ny 

bebyggelse eller anleggsarbeid. 

 

 

Sårbarhetsvurdering: Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for verken kvikkleire eller 

skred, se figur nedenfor. Planområdet er innenfor marin grense, og består av 

marin leire. Grunnen består primært av tykk havavsetning samt marin 

strandavsetning og randmorene.  

 

Vollskogen er i kommuneplanens arealdel markert med hensynssone _310 som 

indikerer ras- og skredfare. Det er derfor gjennomført grunnundersøkelser. Iht. 

grunnundersøkelsene er det ingen tegn på sprøbruddsmateriale (Rambøll, 2018). 

Med bakgrunn i dette vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende. Rambølls 

vurdering er at planområdet ikke ligger innenfor en faresone for skred, og at 

tiltaket ikke vil berøres av et potensielt områdeskred. På bakgrunn av lokale 

grunnforhold og topografi inngår heller ikke tomten i et potensielt løsneområde.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Planområdet ligger under marin grense, men geoteknisk rapport konkluderer 

med at området ikke ligger i eller i umiddelbar nærhet til kartlagt faresone for 

kvikkleire. Sannsynligheten vurderes derfor som lav.  

Figur 4: Kartet viser kvikkelireutsatte områder tilknyttet planområdet markert med 

lilla skraverte polygoner. Planområdet består av marin havavsetning, men er ikke 

markert som utsatt. 
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Vurdering av 

konsekvenser: 

Et eventuelt skred kan gi konsekvenser for både liv og helse, materielle verdier 

og stabilitet. 

  

Planområdet planlegges for boliger og anses derfor som sårbart overfor et 

eventuelt skred. I verste tilfelle kan et skred ta liv. Med bakgrunn i de stedlige 

topografiske forholdene vurderes likevel sjansen for at et potensielt skred vil ta 

liv som liten. Konsekvensen for liv og helse vurderes derfor til middels. 

 

For stabilitet kan skred medføre skade på eller tap av samfunnsfunksjoner som 

vannforsyning, strøm, fremkommelighet mm., avhengig av skredets utstrekning 

og alvorlighetsgrad. Konsekvensen vurderes til middels.  

  

For materielle verdier kan et skred medføre setningsskader og/eller betydelig 

skade på bebyggelse, i verste tilfelle totalødeleggelse. Da et skred potensielt kan 

påvirke mange boliger, samt infrastruktur, vil de økonomiske konsekvensene 

også kunne bli betydelige (> 10 mill. kr.). Konsekvensen vurderes derfor til 

store.  

 

Usikkerhet: Lav. 

Geoteknisk rapport konkluderer med at selv om området ligger under marin 

grense, er det lite sannsynlig at det vil forekomme kvikkleire-skred eller ras i 

planområdet.  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Kvikkleireskred Lav 

Liv og helse Middels  

Stabilitet Middels  

Materiell verdi Store  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak 

 

Oppfølging gjennom planverktøy 

• Følge opp prosjekteringsforutsetninger 

fra geoteknisk rapport.  

• Gjennomføre ytterligere undersøkelser 

for å ivareta lokal stabilitet.  

• Følges opp gjennom prosjektering.  

 

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser. 

Følges opp i forbindelse med byggesak. 
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 BÆREEVNE OG SETNINGSFORHOLD 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Svikt i bæreevne som videre kan skape setningsskader for nye bygg og 

konstruksjoner.  

 

Årsak(er): Store nedbørsmengder, erosjon.  

 

Sårbarhetsvurdering: NGU-kartet viser at grunnforholdene innenfor områder består primært av tykk 

havavsetning (NGU, 2020). Det er utført en geoteknisk vurdering som har målt 

dybden til fjell (Rambøll, 2018). Totalsonderingene ble avsluttet etter inntruffet 

berg på 0.7 – 8.7 m. Det ble ikke påvist sprøbruddmateriale. Grunnforholdene 

er ifølge rapporten gode. Videre viser vurderingen at planområdet heller ikke 

ligger innenfor et potensielt løsneområde. 

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Basert på 

grunnundersøkelsene vurderes det at nye bygg kan direktefundamenteres. 

Sannsynligheten vurderes derfor som lav.  

Figur 5: Illustrasjonene viser grunnforhold innenfor planområdet. Lyseblå 

indikerer at grunnen består av tykk havavsetning, rosa er bart fjell, grå indikerer 

tynn hav-/strandavsetning, mørkeblå indikerer marin strandavsetning og grønn 

indikerer at grunnen består av randmorene. 
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Vurdering av 

konsekvenser: 

For liv og helse kan hendelsen i verste tilfelle medføre tap av liv ved en 

totalkollaps. Med bakgrunn i den geotekniske vurderingen og topografiske 

forhold anses tap av liv som usannsynlig. Konsekvensene vurderes derfor til 

middels.  

 

For stabilitet vurderes konsekvensene som små da svikt i bæreevne 

hovedsakelig vil påvirke en enkelt tomt.  

 

For materielle verdier vil konsekvensen være skade på bygninger, eller i verste 

tilfelle totalkollaps. Konsekvensen vurderes til middels. 

 

Usikkerhet: Lav. 

Geoteknisk rapport konkluderer med at grunnforholdene i planområdet er gode, 

og at det ikke vil oppstå hendelser så lenge fundamenteringen er riktig. Men 

det anbefales supplerende grunnundersøkelser for detaljprosjekteringen.  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 Svikt i bæreevne Lav 

Liv og helse Middels  

Stabilitet Små  

Materiell verdi Middels  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak 

 

Oppfølging gjennom planverktøy 

• Følge opp og tilpasse fundamentering 

iht. geoteknisk rapport og anbefaling.  

 

• Gjennomføre ytterligere undersøkelser 

i forbindelse med byggesak.  

 

 

• Følges opp gjennom prosjektering.  

 

 

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser. 

Følges opp i forbindelse med byggesak. 
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 RADONGASS 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Årsak(er): 

Forekomst av radon i bebyggelse. 

 

 

 

Radongass dannes i berggrunnen og i jordsmonn og kan sive inn i 

bygninger, og gassen kan skade innemiljø. 

Sårbarhetsvurdering: Planforslaget medfører etablering av boligbebyggelse. Bygg der mennesker 

skal ha varig opphold, slik som boligbebyggelse, vil være sårbare for 

radongass.  

 

Store deler av planområdet er innenfor aktsomhetssone "moderat til lav" for 

radon, men det er også noen deler som går under "høy" aktsomhetssone for 

radon (NGU, 2020).  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Store deler av planområdet er innenfor aktsomhetssone "moderat til lav" for 

radon. Likevel er det tilfeller av "høy" aktsomhet. Ny bebyggelse vil ha tiltak 

mot radon iht. gjeldende tekniske forskrift. Så lenge tiltak i forbindelse med 

radongass ivaretas i plan og utbyggingsfase vurderes sannsynligheten til lav.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Radongass kan være farlig for liv og helse til dem som bor i bygg med 

radongass. Det er ifølge veiledningsteksten til TEK17 § 13-5 (1) ingen nedre 

terskelverdi for når helsefaren slår inn. Konsekvensen må derfor vurderes til 

store.  

 

Usikkerhet: Middels.  

Aksomhetskart for radon er utarbeidet av Miljødirektoratet og blir oppdatert 

jevnlig. Sikring av bygg mot radon gjøres ofte som en forholdsregel ved 

bygging av ny bebyggelse  

 

 

 

Figur 6: Figuren viser radon-aktsomheten innenfor planområdet. 

Lilla markering tilsier særlig høy-aktsomhet, rosa tilsier høy-

aktsomhet, mens gul tilsier moderat til lav aktsomhet. 
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 Radon Lav 

Liv og helse Stor  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Avbøtende tiltak som radonduk eller 

lufting av bygg – krav fremgår av 

TEK17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Følges opp i forbindelse med prosjektering og 

byggesak.  
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 STØY FRA TRAFIKK 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Støy generert av trafikk.  

 

 

Årsak(er): Veitrafikk.  

 

 

Sårbarhetsvurdering: Tiltaket legger opp til boligbebyggelse, som er et støyfølsomt bruksformål.   

Vollskogen ligger i nærhet til både E6 og Fv152, som begge er potensielle 

støykilder. Selv om planområdet ikke grenser direkte til disse støykildene, er 

effekten utredet av fagpersoner innen akustikk. Utredningen viser at 

planområdet ikke berøres verken av disse eller andre støykilder (Rambøll, 2021). 

Interntrafikken i planområdet er såpass liten at den ikke vil medføre støynivåer 

som utgjør en risiko for helse. 

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Planområdet ligger ikke innenfor støyutsatte områder langs vei. Totalt vurderes 

sannsynlighet for støy og støy fra trafikk til lav.   

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Å bo i støyutsatte områder kan i utgangspunktet utgjøre en fare for helse. Støy 

vil i midlertidig ikke utgjøre en fare for fremtidig beboere innenfor planområdet, 

og konsekvensen vurderes derfor til små.   

Usikkerhet: Lav.  
 
 

  

Figur 7: Illustrasjonen viser planområdet i sammenheng med 

eksisterende støykilder. Blå farge illustrerer over 75 db, lilla 70-75 

db, rød 65-70 db, oransje 60-65 db, gul 55-60 db og grønn 50-55 

db (4). 
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 Støy Lav 

Liv og helse Små  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet  
Tiltak 

 

• Prosjektering og oppføring av bebyggelse 

iht. anbefalte støytiltak.  

Oppfølging gjennom planverktøy 

 

• Følges opp i forbindelse med prosjektering og 

byggesak.  
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 LUFTFORURENSING 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

 

Årsak(er): 

  

Luftforurensing innenfor planområdet som gir dårlig luftkvalitet og kan være 

helseskadelig. 

 

 

Nærhet til trafikkerte veier, eller vedfyring.  

 

Sårbarhetsvurdering:  Dårlig luftkvalitet kan bidra til å forverre enkelte sykdommer. Dårlig 

luftkvalitet i et boligområde kan derfor potensielt være skadelig.  

 

Vollskogen ligger nært til både E6 og Fv152, som begge er mulige 

luftforurensningskilder. Ås ligger derfor innenfor oransje sone hvor verdiene 

ligger mellom 0,0385445-0,214503 NOx – utslipp til luft. Videre er den østlige 

delen av området preget av utslipp fra vedfyring, men dette er av mindre 

betydning (Miljødirektoratet, 2020). 

 

Godt inneklima sikres gjennom TEK17.  

 

    

Vurdering av 

sannsynlighet: 

 Luftforurensing er noe som omgir de fleste hver dag. Innenfor planområdet 

anes sannsynligheten til å være lav.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

 Konsekvensen for personer med nedsatt allmenfunksjon kan være store. 

Derfor settes konsekvensen til middels.  

 

Usikkerhet:  Middels. 

Kart over NOx-utslipp til luft er utarbeidet av miljødirektoratet og blir 

oppdatert jevnlig.   

Figur 8: Illustrasjonen viser planområdet i sammenheng med eksisterende 

luftforurensing i forbindelse med vedfyring. Illustrasjonen viser at østlige 

del av planområdet blir påvirket i mindre grad (4). 
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 Luftforurensing Lav 

Liv og helse Middels  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging gjennom planverktøy 

 

Tiltak: 

• Plassering av bebyggelse og uteareal på en 

gunstig måte for å sikre god luftkvalitet.  

• Tiltak i gjeldende teknisk forskrift for å sikre 

gode inneklima 

 

Oppfølging gjennom planverktøy: 

 

• Følges opp i forbindelse med prosjektering og 

byggesak. 

• Ivaretas gjennom gjeldende teknisk forskrift 
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 STRÅLING FRA HØYSPENT  

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

 

Årsak(er): 

  

 

Stråling fra høyspent som medfører skade på beboere i det fremtidige 

boligområdet. 

 

Om bebyggelse og oppholdsarealer plasseres for nærmere høyspent vil det 

potensielt kunne medføre skade på brukere og beboere i området.   

 
 

Sårbarhetsvurdering  I dagens situasjon strekker det seg en 22kV høyspentluftledning gjennom den 

nord-vestre delen av området.  

Figur 9. Illustrasjonen viser høyspentledningen som går gjennom planområdet.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

 
 

En høyspentluftledning vil kunne øke sannsynligheten for at beboere eller 

brukere utsettes for stråling. Kommuneplanen (Ås kommune, 2016) legger 

føringer om at det ved etablering av boliger, barnehager, skoler og 

utelekearealer og andre rekreasjonsområder nær høyspentledning skal foretas 

en utredning av virkningene dersom det elektromagnetiske feltet ved 

gjennomsnittlig årlig strømbelastning er over 0,4 µT (mikrotesla).  

 

Videre fremgår det av veilederen Bebyggelse nær høyspenningsanlegg- 

informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg (Statens strålevern, 2017) 

følgende: 

«Nær en 22 kV ledning oppnås som regel et magnetfelt - nivå under 0,4 µT 

10–20 meter fra nærmeste line. For en 132 kV ledning oppnås 0,4 µT 30–40 

meter fra nær - meste line, mens for en 420 kV ledning må man i noen tilfeller 

opp i 80–100 meter for å komme ned i 0,4 µT». 

 

Boligene i planen er plassert i god avstand til høyspentanlegget med tanke på 

veileder for Bebyggelse nær høyspenningsanlegg. Dette medfører at 

sannsynligheten vurderes til lav.       
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Vurdering av 

konsekvenser: 

 Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for 

elektromagnetisk så lenge verdiene er lavere enn 200 μT. Temaet er likevel 

mye omdiskutert. Bakgrunnen for dette kommer primært fra en studie fra 

1970-tallet, som viste en mulig økt risiko for leukemi blant barn som ble utsatt 

for stråling fra kraftledning, med magnetfelt over 0,4 μT, over ett år. Denne 

studien utløste en rekke nye studier som har konkludert med at man ikke kan 

utelukke en sammenheng, men også andre studier som har konkludert med at 

det ikke er en reell sammenheng (Statens strålevern, 2017).  

 

Planen er tilpasset høyspentluftledningen og konsekvensen settes til middels 

for liv og helse.  

 

Usikkerhet: 

Risikoanalyse 

  

 

Middels. 

 

 

 

 
ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 
Stråling fra 
høyspent 

Lav 

Liv og helse Middels  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 
 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging gjennom planverktøy 

 

Tiltak: 

• Plassere boliger og uteoppholdsareal med 

tilstrekkelig avstand til høyspentsluftledning. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 

 

• Følge opp i videre planlegging. Benytte 

hensynssone H370-Høyspentsanlegg (inkl. 

høyspenningskabel) i plankartet.  
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 TRAFIKKULYKKER, PÅKJØRSEL AV MYKE TRAFIKANTER 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

 

Årsak(er): 

  

 

Påkjørsel av myke trafikanter med kjøretøy (personbil, varebil/tungtransport).  

 

 

Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken og oversiktlige og/eller 

forvirrende kjøreforhold kan være medvirkende årsaker til påkjørsler.  

 
 

Sårbarhetsvurdering:  I dagens situasjon er det ikke fortau langs nedre Nedre Pentaonvei som går 

ut. Dette bidrar til å gjøre myke trafikanter sårbare. Herumveien har en 

fartsgrense på 50km/t (Statens vegvesen, 2020). Pentagonveien er en 

avkjøringsvei ned til parkeringsplassen tilknyttet studentlandsbyen Pentagon. 

Det er derfor naturlig lav hastighet på 30 km/t på denne veien. Drøbaksveien 

(Fv152) har derimot en fartsgrense på 50 km/t og en ÅDT på 11506. Langs 

Pentagonsveien er det ikke registrert noen ulykker, mens langs Herumsveien 

er det registrert to sykkelulykker de siste 15 årene. Ingen av ulykkene har 

vært alvorlige. Planforslaget medfører trafikkøkning, men vil samtidig 

tilrettelegge for myke trafikanter med gang- og sykkelvei, samt fortau.  

 

  

Figur 10. De grønne sirklene illustrerer en trafikkulykke. Ulykkene kan være alt 

fra påkjørsel av myk trafikant til møteulykker.  Sykkelulykkene er markert med 

rød sirkel. 

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

 
 

I dag har Pentagonsveien lav trafikkmengde, og lav hastighet. Etablering av 

boligbebyggelse innenfor planområdet vil gi en høyere trafikkandel langs 

Pentagonsveien enn dagens situasjon. Med utgangspunkt i en økt trafikkvekst 

vil det derfor være nødvendig å tilrettelegge for myke trafikanter langs nedre 

del av Pentagonsveien hvor det i dag ikke er etablert fortau. Sannsynlighet for 

at påkjørsel skjer etter opparbeidet fortau, gang- og sykkelvei og andre 

tilrettelagte tiltak for myke trafikanter vurderes til lav.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

 En ulykke mellom kjøretøy og fotgjenger/syklist kan i verste tilfelle medføre 

dødsfall, til tross for at hastigheten i Nedre Pentagonvei er lav. Konsekvensen 

vurderes til stor.  
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Usikkerhet: 

 

 

 

 

Risikoanalyse 

 Middels. 

Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. Flere 

ulike faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige 

konsekvens er vurdert som små personskader, mens alvorligste konsekvens 

vil medføre alvorlige personskader eller dødsfall. Dette vil også sannsynligvis 

inntreffe først ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte 

parter.  

 

 

 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 
Trafikkulykker. 
Myke trafikanter 

Lav 

Liv og helse Store  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet  

Tiltak  

 

• Opprette fortau eller andre 

tilrettelagte tiltak for myke 

trafikanter. 

• Sikre frisikt i kryss. 

• Tilrettelegge for bilfrie soner på 

byggefeltene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging gjennom planverktøy  

 

• Sikres gjennom plankart og 

reguleringsbestemmelser.  

 

• Sikret i plankart og gjennom 

bestemmelser.  

• Følges opp i forbindelse med 

prosjektering. 
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 TRAFIKKULYKKER, ANDRE 
 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

 

Årsak(er): 

  

 

Trafikkuhell, møteulykker eller påkjørsel i kryss Herumveien X Drøbakveien, 

Herumveien X Pentagonveien eller langs Pentagonveien.  

 

 

Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken og oversiktlige og/eller 

forvirrende kjøreforhold kan være medvirkende årsaker til påkjørsler.  

 

 

Sårbarhetsvurdering:  I dagens situasjon har det ikke vært møteulykker langs Pentagonveien. 

Herumveien har en fartsgrense på 50km/t, og det er langs denne strekningen 

registrert 3 ulykker de siste 15 årene. En av ulykkene var en MC-ulykke som 

involverte en enhet, med uklart forløp. Drøbaksveien (Fv152) har derimot en 

fartsgrense på 50 km/t og en ÅDT på 11506 (Statens vegvesen, 2020).  

 

 

Figur 11. De grønne sirklene illustrerer en trafikkulykke. Ulykkene kan være alt 

fra påkjørsel av myk trafikant til møteulykker. MC-ulykken er markert med rød 

sirkel. 

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

 

 

Det er ikke registrert ulykker i Pentagonsveien (Statens vegvesen, 2020). 

Ulykkesfrekvensen i krysset mellom Pentagonveien og Herumveien er lav. Det 

samme gjelder for krysset mellom Drøbakveien og Herumveien. Dette kan 

indikere at trafikksikkerheten i dagens situasjon er god. Sannsynligheten 

vurderes derfor til lav.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

 Trafikkulykker har potensiale til å medføre alvorlige personskader eller 

dødsfall. Utfallet av en trafikkulykke vil være avhengig av en rekke faktorer – 

slik som hastighet, bruk av sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm osv), vær og 

føreforhold. Hastigheten er lav langs Pentagonsveien og det er ikke registrerte 

ulykker langs veien. Konsekvensen vurderes derfor til middels for liv og helse.  

 

Usikkerhet: 

 

 

 Middels. 

Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. Flere 

ulike faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige 

konsekvens er vurdert som små personskader, mens alvorligste konsekvens 

vil medføre alvorlige personskader eller dødsfall. Dette vil også sannsynligvis 

inntreffe først ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte 

parter.  
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Risikoanalyse 

 

 

 

 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 
Trafikkulykker, 

møteulykker 
Lav 

Liv og helse Middels  

Stabilitet -  

Materiell verdi -  

 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet  

Tiltak  Oppfølging gjennom planverktøy  

 

• Ivareta frisikt ved adkomst til ny 

bebyggelse. 

  

 

 

Oppfølging gjennom planverktøy  

 

• Følge opp i videre planlegging samt 

legge det inn i plankart og 

bestemmelser.  
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 RISIKOEVALUERING 

7.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 

Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 12. Risikonivået er vurdert 

etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 

 

 KONSEKVENS 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
  Små Middels Store 

Høy    

Middels 
 1  

Lav 
5 3, 6, 7 og 9  2, 4 og 8 

Figur 12: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i 

Tabell 4. 

Tabell 4: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 
Flom fra nedbørshendelser.  

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

2 
Skred grunnet løsmasser eller kvikkleire.  

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

3 
Bæreevne og setningsforhold. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

4 
Radongass. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

5 
Støy fra trafikk. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

6 
Luftforurensing. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

7 Stråling fra høyspent. 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

 

8 

Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 

9 
Trafikkulykker, møteulykker. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materiell verdi 
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7.2 Foreslåtte tiltak 

Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 15 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom planlegging, 

ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i forbindelse med byggesøknad. 

Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet 

og konsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes 

allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det 

detaljnivå som foreligger for prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de 

kartlagte aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell 5. 

 

Tabell 5: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Flom fra 
nedbørshendelser.  

 

• Unngå å plassere bygg i de 

mest flomutsatte 

områdene. 

• Tilrettelegge et overordnet 

overvannskonsept 

• Bestemmelser om lokal 

overvannshåndtering. 

• Dersom det etableres 

kjellere, bør de bygges 

vanntette. 

• Prosjektering av 

overvannsløsninger f.eks. 

regnbed, åpne 

dreneringsgrøfter, 

nedgravde magasiner. 

• Bør ivaretas gjennom 

planløsning. 

• Bør ivaretas gjennom 

planløsning. 

• Legges inn i 

planbestemmelsene. 

 

• Må hensyntas ved 

byggesøknad ifm. 

eventuell boligutbygging. 

• Gjennomføres i 

prosjektfasen. 

2 Skred grunnet løsmasser 

eller kvikkleire  

 

• Følge opp 

prosjekteringsforutsetninger 

fra geoteknisk rapport.  

• Gjennomføre ytterligere 

undersøkelser for å ivareta 

lokal stabilitet.  

• Følges opp gjennom 

prosjektering.  

• Sikres gjennom 

reguleringsbestemmelser. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesak. 

3 Bæreevne og 

setningsforhold 

 

• Følge opp og tilpasse 

fundamentering iht. 

geoteknisk rapport og 

anbefaling.  

• Gjennomføre ytterligere 

undersøkelser i forbindelse 

med byggesak.  

• Følges opp gjennom 

prosjektering.  

 

Sikres gjennom 

reguleringsbestemmelser. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesak. 

4 Radongass 

 

• Avbøtende tiltak som 

radonduk eller lufting av 

bygg – krav fremgår av 

TEK17.  

• Følges opp i forbindelse 

med prosjektering og 

byggesak.  

5 Støy fra trafikk 

 

• Prosjektering og oppføring 

av bebyggelse iht. anbefalte 

støytiltak.  

• Følges opp i forbindelse med 

prosjektering og byggesak.  

 

6 Luftforurensing 

 

• Plassering av bebyggelse og 

uteareal på en gunstig måte for 

å sikre god luftkvalitet.  

• Følges opp i forbindelse 

med prosjektering og 

byggesak. 
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ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 
• Tiltak i gjeldende teknisk 

forskrift for å sikre gode 

inneklima 

 

• Ivaretas gjennom 

gjeldende teknisk 

forskrift 

7 Stråling fra høyspent • Plassere boliger og 

uteoppholdsarealer med 

tilstrekkelig avstand til 

høyspenningsluftledning.  

 

• Følge opp i videre 

planlegging. Benytte 

hensynssone H370- 

Høyspenningsanlegg 

(Inkl høyspenningskabel) 

i plankartet. 

8 Trafikkulykker, påkjørsel 

av myke trafikanter 

 

• Opprette fortau eller andre 

tilrettelagte tiltak for myke 

trafikanter. 

• Sikre frisikt i kryss. 

• Tilrettelegge for bilfrie 

soner på byggefeltene 

• Sikres gjennom plankart 

og 

reguleringsbestemmelser.  

 

• Sikret i plankart og 

gjennom bestemmelser.  

• Følges opp i forbindelse 

med prosjektering. 

9 Trafikkulykker, andre 

 

• Ivareta frisikt ved adkomst 

til ny bebyggelse. 

 

• Følge opp i videre 

planlegging samt legge 

det inn i plankart og 

bestemmelser. 
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 KONKLUSJON 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 9 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

 
(1) Flom fra nedbørshendelser (overvann)  

(2) Skred grunnet løsmasser eller kvikkleire  

(3) Bæreevne og setningsforhold 

(4) Radongass 

(5) Støy fra trafikk 

(6) Luftforurensing 

(7) Stråling fra høyspent 

(8) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(9) Trafikkulykker, andre 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger 
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