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FORORD
Hensikten med en ROS-analyse er å sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn blir integrert i
planleggingen, slik at omfang og skader av uønskede hendelser i anleggs- og driftsfase reduseres.

ROS-analysen er utarbeidet i henhold til prinsippene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)
metodikk slik den er beskrevet i veileder om kommunale ROS-analyser (1). Innhenting av bakgrunnsdata og
rapportskriving er utført av PG Campus Ås.

Denne ROS-analysen er utarbeidet i forbindelse med forslag om mindre endring av reguleringsplanen for
Campus Ås. Analysen tar kun for seg temaer som er relevante for endringen av reguleringsplanen. Det vises for
øvrig til ROS-analysen og planforslaget med konsekvensutredning for gjeldende reguleringsplan for Campus Ås,
vedtatt i 2012.

Skøyen, 17.03.2014
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1 Innledning og bakgrunn
Bakgrunn

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål:

”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.”

Planforslaget er nærmere beskrevet i kapittel 2.

1.1 Overordnede planer

1.1.1 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Ås, 2011-2023, arealdelen, vedtatt 06.04.2011

Arealene sør for fv. 152, Drøbakveien er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
(LNFR-område).

1.1.2 Gjeldende regulering

Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt 20.06.2012 og revidert 12.09.2012
Arealene på nordsiden av fv. 152, Drøbakveien omfattes av reguleringsplanen for Campus Ås.
Området er i all hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg – Offentlig eller privat tjenesteyting. Nord
for Skogsdammen er det regulert park mot Sørhellinga. Områdene øst og vest for Meierikrysset er
gitt hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Meieribygget, Urbygningen og Tårnbygningen, samt
parkanlegget mot fv. 152 Drøbakveien er båndlagt etter lov om kulturminner. Det er rekkefølgekrav
om utbedring av Meierikrysset og bussholdeplasser langs fv. 152 før det kan gis igangsettingstillatelse
til byggetiltak over 1000 m² BRA.

Reguleringsplan for NLH – Sentralområdet, vedtatt 29.04.1992

Fv. 152, Drøbakveien, er avsatt til kjørevei, annen veigrunn – grøntareal, samt park
(bevaringsområde).

Reguleringsplan for Damstykket, NLH, vedtatt 28.01.1980

Arealene mot Drøbakveien er avsatt til bilparkering, samt parkanlegg med friområde i sjø og vassdrag
(Skogsdammen). GG-hallen (idrettshall) og Studentsamfunnet er regulert til offentlige bygg –
forsamlingslokaler.

Varsel om oppstart av fredningssak etter kulturminneloven, brev fra Riksantikvaren av 30.05.2012

Det igangsettes fredningssak for Universitetet for miljø- og biovitenskap etter kulturminnelovens
§ 15. Meieribygningen, Meierimuseet i Kirkeveien 2, Tårnbygningen, Urbygningen og Circus, samt
utomhusområdene mot fv. 152 Drøbakveien er blant arealene som foreslås fredet. Formålet med
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fredningen er å sikre bebyggelse og parkanlegg som et kulturmiljø med stor utdanningshistorisk og
arkitekturhistorisk verdi.

1.2 Avgrensning av ROS-analysen
Planutvidelsen gjelder tiltak langs fv. 152. Det er tidligere utført ROS-analyse for det opprinnelige
planområdet. Denne ROS-analysen gjelder området som berøres av planutvidelsen.

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker,
miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen.

Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner,
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes.

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering. Dette ivaretas av lovverk og
forskrifter generelt.

ROS-analysen for planutvidelsen konsentrerer seg om en gjennomgang og utsjekking av generelle
risikoforhold knyttet til trafikksikkerhet og ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i
planmaterialet. Konkrete analyser for hvert tema gjøres kun der den første gjennomgangen viser at
det er potensial for stor risiko.

ROS-analysen tar således ikke for seg støy, luftforurensning, grunnforhold eller grunnforurensning da
dette anses å være tilstrekkelig utredet i planbeskrivelse med konsekvensutredning for gjeldende
reguleringsplan, samt i beskrivelsen til endring avreguleringsplan for Campus Ås. I tillegg er disse
temaene regulert av egne forskrifter og retningslinjer med krav til utredning.
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2 Planforslaget

2.1 Bakgrunn
Stortinget har vedtatt at Veterinærinstituttet (VI) og Norges Veterinærhøgskole (NVH) skal
samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). I forbindelse med
tilretteleggingen for samlokaliseringen ble reguleringsplan for Campus Ås behandlet med
kommunestyrevedtak 20.06.2012 og 12.09.2012.

Planen inneholder rekkefølgebestemmelser om at det skal etableres trafikksikker løsning for gående
og syklende ved Meierikrysset og bussholdeplasser langs fv. 152 med trafikksikker og effektiv
adkomst for gående og syklende, samt god fremkommelighet for busser, før det gis
igangsettingstillatelse til byggetiltak over 1000 kvm BRA innenfor planområdet.

Tiltakene som beskrives i rekkefølgebestemmelsene er av en slik karakter at det må utarbeides
reguleringsplan for fv. 152. Dette gjøres ved en utvidelse av reguleringsplanen for Campus Ås.

Reguleringsplanen fra 2012 viser ombygging av fv. 152 Drøbakveien ved Osloveien og Arboretveien,
men ikke andre tiltak som er krevet i rekkefølgebestemmelsene.

Gjeldende reguleringsplan langs fv. 152 Drøbakveien

2.2 Planforslag
Nye bussholdeplasser langs fv. 152 og ombygging av Meierikrysset medfører arealinngrep som ligger
utenfor den opprinnelige reguleringsplanens område.

Planområdet for Campus Ås utvides derfor til å omfatte fv. 152 Drøbakveien fra Arboretveien til
Meierikrysset/Skogsdammen, samt ca. 140 m av Herumveien. Området er vist på kart som ble
benyttet ved varsling av oppstart av planarbeid.
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Utvidelse av reguleringsplan for Campus Ås. Ny planavgrensning er noe mindre enn varslingsområdet.

Sikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper skal søkes ivaretatt på beste måte ut fra
områdets forutsetninger. Dette innebærer avveininger mellom trafikksikkerhet og god
trafikkavvikling, særlig kollektivtrafikk, kulturminneverninteresser og vern av dyrket mark.

Plasseringen av busstopp i området er vurdert, og holdeplassene flyttes for å gi et mer effektivt
tilbud. Regulert bussholdeplass for østgående buss ligger i dag øst for Osloveien, og flyttes til etter
kryss med Arboretveien. Det etableres ny holdeplassfor østgående buss øst for Meierikrysset.

Holdeplass for vestgående buss ligger i dag vis a vis Skogsdammen. Den nedlegges, og flyttes til vest
for Meierikrysset.

Rundkjøringen i Meierikrysset flyttes og utvides, slik at siktforhold og fartsdemping forbedres.
Krysset trekkes vekk fra Meieribygningen, og fv. 152 forskyves samtidig.

Gang- og sykkelveisystemet i krysset oppgraderes, med bredde 4 – 6 m, slik at kapasitet og sikkerhet
forbedres. Det anlegges også ny gang-/sykkelvei på østsiden av Herumveien.

Plasseringen av bussholdeplassene er vist på flyfoto under. ROS-analysen gjelder strekningen langs
fv. 152 med bussholdeplasser (oransje farge) og ombygde kryss (rundkjøringer).

Ny løsning for bussholdeplasser, Arboretveien - Meierikrysset
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3 Metode

3.1 Generell beskrivelse av metode
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser (1). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av
sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.

ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av hvilket planstadium man er på. Denne ROS-analysen
er utarbeidet i forbindelse med endring av reguleringsplan, og tar kun for seg temaer som er
relevante for planendringen. Det vises ellers til ROS-analysen som ble utarbeidet i forbindelse med
gjeldende reguleringsplan for Campus Ås.

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.

Hendelser kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige
funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for
tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller
kombinasjoner av slike forhold.

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås
hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet
klassifisering som vist i DSBs veileder.

Tabell 3-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe

Begrep Frekvens Vekt

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år. 1

Mindre sannsynlig
Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50
år.

2

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 3

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 4

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes.
Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter
forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og for
samfunnsviktige funksjoner.
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Tabell 3-2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse

Begrep Vekt A
Mennesker

B
Miljø

C
Samfunnsviktige funksjoner

Ufarlig 1 Ingen
personskader

Ingen
miljøskader

Systemer settes midlertidig ut
av drift. Ingen direkte skader,
kun mindre forsinkelser, ikke
behov for reservesystemer.

En viss fare 2
Få eller små
personskader

Mindre
miljøskader

Systemer settes midlertidig ut
av drift. Kan føre til skader
dersom det ikke finnes
reservesystemer/ alternativer.

Kritisk 3
Få men
alvorlige
personskader

Omfattende
skader på
miljøet

Driftstans i flere døgn. For
eks. ledningsbrudd i grunn og
luft.

Farlig 4
Opp til 5
døde

Alvorlige
skader på
miljøet

Systemet settes ut av drift for
lengre tid. Andre avhengige
systemer rammes midlertidig.

Katastrofalt 5

Over 5 døde
og 20
alvorlige
skadde

Svært
alvorlige og
langvarige
skader på
miljøet.

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent ut
av drift. Kombinasjon av flere
viktige funksjoner ute av drift.
Adkomst, strømforsyning,
vannforsyning.

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en
hendelse representerer.

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som
kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (oransje område) har store konsekvenser og stor
sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite
sannsynlige.

Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor oransje område, og vurderes dersom
hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge
tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen etter at
mottiltaket er vurdert.

Tabell 3-3: Risikomatrise, basert på uønskede hendelser

Konsekvens

Sannsynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig 4 8 12 16 20

Sannsynlig 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig 22
4

6 8
10

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5



PG CAMPUS ÅS Revisjon: 01
Dokumentnummer: PGCAas-PLAN-ENOT-101 Dato: 17.03.14
Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Side: 10 av 21

Mottiltak må iverksettes

Mottiltak bør vurderes

Utenfor risikoområdet

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller
skadebegrensende.
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4 Risikoforhold

4.1 Avgrensning av analysen – relevante temaer
I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROS-
analysen.

I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med
planlagte tiltak. Det er tatt utgangspunkt i «Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og
bebyggelsesplaner» som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps rapport
GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (2). Boksene som er markert med gult er vurdert
videre i rapporten.

NATURRISIKO Problemstillinger: Aktuelt?

Skred/Ras/ustabil grunn
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)
Flom i vassdrag
Stormflo
Vind-/ekstremnedbør

Utgjør risiko for ras, flom osv.
så stor fare at arealer ikke
bør bebygges? Nei

Bør det stilles krav om
spesielle tiltak ved bygging,
f.eks. sikring av kjellere mot
oversvømming?

Ikke relevant

Planlegges ny utbygging i
områder der veinettet er
utsatt for ras eller flom, slik at
bebyggelsen står i fare for å
bli isolert i perioder?

Nei

Vil ras utgjør noe fare for
planlagte kraftlinjer,
hovedvannledninger eller
annen ny infrastruktur?

Nei

Skog/lyngbrann Er det fare for omliggende
bebyggelse?

Ikke relevant

Radon Planlegges utbygging i
områder der det har vært
registrert høye verdier av
radon i grunn/bygninger?

Ikke relevant for
utendørsarealer

VIRKSOMHETSRISIKO

Virksomheter med fare for brann eller
eksplosjon

Ved planer om utbygging i
nærheten av slike anlegg må
risiko vurderes:
Er nyutbygging i området
forsvarlig?

Ja

Vil nyutbygging i nærheten
legge begrensninger på
eksisterende anleggs
mulighet for videreutvikling?

Nei
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Ved etablering av ny
virksomhet som utgjør
brannrisiko:
er det bebyggelse i nærheten
med spesielt stor fare for
brannspredning (f.eks. tett
trehusbebyggelse)?

Ny vei utgjør ingen
brannrisiko

Virksomheter med fare for
kjemikalieutslipp eller annen akutt
forurensing

Er nyutbygging i nærheten
forsvarlig?

Ja

Vil nyutbygging i nærheten
legge begrensninger på
eksisterende virksomhet?

Nei

Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til
utbygging nær vei, spesielt
hvis det foreligger
tilleggsrisiko som skredfare
eller høy hyppighet av
trafikkulykker.
Spesiell vurdering i forhold til
sårbare objekter som
drikkevannforsyning eller
helseinstitusjoner.

Trafikksikkerheten
bedres. Sjansen for
ulykker med farlig
gods blir dermed

redusert

Avfallsområder/deponier/
Forurenset grunn

Kan grunnen/sjøsedimenter
være forurenset fra tidligere
bruk (eks. ved planlagt endret
bruk av tidligere
industritomter)?

Nei,
grunnundersøkelser

ved gjeldende
reguleringsplan
avdekket ikke

forurenset grunn.
Sikres dessuten

gjennom forskrift.

Dambruddsberekninger Hvis det bygges ut i et
område som ligger innenfor
en dambruddssone, må NVE
vurdere om dammen må
forsterkes.

Ikke relevant

Elektromagnetiske felt Risiko bør vurderes dersom
det planlegges lokalisering av
bygg der mennesker
oppholder seg over lengre tid
nær slike felt

Ikke relevant

Trafikkfare Er trafikksikkerhet vurdert? Vurderes

Vil nye utbyggingsområder gi
økt trafikkbelastning på
veistrekninger som fra før har
mange trafikkulykker?

Vurderes

Eller på strekninger med
usikrede jernbanekryssinger?

Nei
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Skipsfart Vil farleder, strømforhold,
vindeksponering m.m. kunne
få innvirkning i forhold til
planer om sjønær utbygging.
Utslipp fra farlig last, oljesøl,
kollisjon mellom skip og
bygninger eller infrastruktur

Ikke relevant

Spesiell fare for terror eller kriminalitet Plassering av spesielt utsatt
virksomhet i forhold til vanlig
bebyggelse og spesielt
sårbare objekter, for
eksempel barnehager

Nei

Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og
lokalisering av institusjoner
vurderes i forhold til krav om
utrykningstid

Mulige utfordringer i
anleggsfasen.
I permanent

situasjon blir det
ingen vesentlig

endring i forhold til
dagens situasjon.

Utrykningstid ambulanse

Vanntrykkssoner/slukkevannskapasitet Slukkevannskapasitet må
vurderes ved planer om ny
utbygging

Bilbrann forutsettes
slukket ved hjelp av

tankbil/skum

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt
risiko for:

Natur Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons- og
friluftsområder

Kvitteres ut i
planbeskrivelsen

Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

Nei

Kulturminner Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

Kvitteres ut i
planbeskrivelsen

Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg
for viktige tekniske funksjoner

Nei

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon,
bussterminal, havn, flyplass

Strekningen som
reguleres er en

transportstrekning

El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger,
trafoer, dammer m.m. Ikke relevant

Tunneler, broer Finnes alternative
veiforbindelser?

Ikke relevant

Hovednett gass Finnes alternative
energikilder?

Ikke relevant

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder,
inntak, nedbørsfelt,
grunnvann m.m.

Ikke relevant
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Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner,
renseanlegg m.m.

Kummer er innmålt.
VA-ledninger

ivaretas i planene.
Tiltak ved graving

innarbeides

Informasjons- og
kommunikasjonsinstallasjoner

Fibernettverk, radio/TV-
stasjon, radio/TV-sender

Undersøkes før
bygging.

Følgende tema fra sjekklisten er vurdert som aktuelle for videre analyse:

• Trafikksikkerhet

For dette temaet er det gjort utfyllende risikovurderinger, se de følgende delkapitlene.

Andre tema som luftforurensning, støy, naturmangfold, kulturminneinteresser, grunnforhold
og grunnforurensning er det redegjort for i planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan med
konsekvensutredning. Disse tas derfor ikke opp på ny i risiko- og sårbarhetsanalysen for
endringen av reguleringsplanen.

4.2 Trafikksikkerhet

4.2.1 Dagens situasjon

Hovedatkomst til Campus Ås vil i framtida være fra krysset fv. 152 Drøbakveien X
Arboretveien. I tillegg vil en viktig atkomst for østre del av campus være fra Meierikrysset,
fv. 152 x fv. 56 Kirkeveien x Herumveien.

Gjennomsnittlig trafikkbelastning på fv. 152 Drøbakveien forbi Campus Ås er i dag ca. 10-
12 000 kjøretøy/døgn (ÅDT/årsdøgntrafikk). Fartsgrensen er 50 km/t.

Det er gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 152.

I 10-årsperioden 2003 – 2012 har det vært 10 politiregistrerte ulykker på strekningen
Vollebekk til Studentersamfunnet. Alle disse ulykkene er registrert som lettere skade.

I tillegg har det vært en dødsulykke i Kirkeveien, nord for Meierikrysset.

Langs fv. 152 mellom Meierikrysset og Vollebekk skjedde det to møteulykker mellom biler og
motorsykler. Det har ikke vært registrert ulykker med fotgjengere i løpet av de siste 10 åra. I
tre av ulykkene har syklister vært involvert, alle ved Meierikrysset. I to av disse ulykkene ble
syklister påkjørt i gangfelt, mens én sykkelulykke skjedde ved kjøring mot kjøreretningen i
rundkjøringen.

Meierikrysset er i dag ikke spesielt ulykkesbelastet, men da syklister har vært involvert i flere
ulykker er det viktig å legge til rette for god trafikksikkerhet for denne trafikantgruppen.
Dagens rundkjøring har beskjeden fartsdemping for bilene, og det er behov for bedre
avbøyning inn mot rundkjøringen. I tillegg bør gang-/sykkelveier inn mot kryss utformes med
tanke på fartsdemping og oppfattelse av vikeplikt.
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4.2.2 Fremtidig situasjon

Utviklingen av Campus Ås på nordsiden av fv. 152 ogutvidelse av studentbyen Pentagon på
sørsiden vil endre trafikksituasjonen. Vekst i antall studenter og ansatte vil medføre at enda
flere fotgjengere og syklister krysser Drøbakveien,spesielt i Meierikrysset.

Reguleringsplanen for Campus Ås legger opp til å stenge flere avkjørsler fra fv. 152. Fremtidige
atkomster vil primært være fra nytt kryss ved Arboretveien og fra Meierikrysset, som leder til
adkomst fra Kirkeveien. Dette vil gjøre trafikksituasjonen mer oversiktlig.

Planforslagets hensikt er å skape bedre trafikksikkerhet, særlig for gående og syklister, samt å
bedre forholdene for busser og busspassasjerer. Det foreslås bussholdeplasser ved
rundkjøringene ved Arboretveien og Meierikrysset. Plassering og utforming av holdeplassene
er valgt ut fra hensyn til trafikksikkerhet, kollektivbetjening, trafikkavvikling og å minimalisere
inngrep i verneverdig parkområde.

4.2.3 Uønskede hendelser i anleggsperioden

Tabell 4-1: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden, tema trafikkulykker

Trafikkulykker
Sann-
synlighet

Konsekvens * Risiko

A B C

1. Kollisjon anleggsmaskin – bil Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1) 4

2. Kollisjon anleggsmaskin – syklist Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

4

3. Kollisjon anleggsmaskin – gående Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

4

4. Hindringer for utrykningskjøretøyer Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

4

*) Konsekvens for A= Mennesker, B= Miljø, C= Samfunnsviktige funksjoner

Beskrivelse

Det er identifisert mulig uønsket hendelse der anleggstrafikken kolliderer med en annen
trafikantgruppe, samt en mulig hendelse der utrykningskjøretøy hindres i anleggsperioden.
Slike hendelser vurderes som mindre sannsynlig, men den kan utgjøre en viss fare for
mennesker. Hendelsene kommer innenfor grønn sone.

Begrunnelsen for at sannsynligheten er klassifisertsom «mindre sannsynlig» er at det vil
bli stilt strenge krav til entreprenør om trafikksikring under anleggsarbeidet.

Anleggsperioden er underlagt et omfattende regelverk. Før anleggsarbeidet starter opp vil
det for anleggsområder bli krevd utarbeidet miljøplan, HMS-plan, Sikker jobb analyse
(SJA), mm.
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Plan for arbeidsvarsling, sikring med rekkverk og gjerder, midlertidige anleggsveier og gs-
veier skal også utarbeides.

Avbøtende tiltak

I reguleringsplanen disponeres tilstrekkelig areal for anleggsarbeid/midlertidig inngrep langs
fv. 152 i anleggsperioden.

God planlegging av midlertidige trafikkløsninger, i samarbeid med byggherre, vegvesen, politi
og kollektivselskap.

God informasjon, skilting, nedsatt hastighet, oppmerking, rekkverk og gjerder mot
anleggsområder i anleggsperioden.

4.2.4 Uønskede hendelser i driftsperioden

Tabell 4-2: Oversikt over uønskede hendelser i driftsperioden, tema trafikkulykker

Trafikksikkerhet
Sann-
synlighet

Konsekvens Risiko

A B C

5. Kollisjon bil – bil Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

4

6. Kollisjon bil – syklist Mindre
sannsynlig
(2)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

4

7. Kollisjon bil – gående Lite
sannsynlig
(1)

En
viss
fare
(2)

Ufarlig
(1)

Ufarlig
(1)

2

8. Kollisjon syklist - syklist Lite
sannsynlig
(1)

En
viss
fare
(2)

Ufar
lig
(1)

Ufar
lig
(1)

2

9. Kollisjon syklist - gående Lite
sannsynlig
(1)

En
viss
fare
(2)

Ufar
lig
(1)

Ufar
lig
(1)

2

*) Konsekvens for A= Mennesker, B= Miljø, C= Samfunnsviktige funksjoner

Beskrivelse
Det er identifisert fem mulige uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med
permanent situasjon. Begrunnelsen for at disse er klassifisert med lav sannsynlighet, er at det
har vært få hendelser i siste 10-årsperiode, og at ombyggingen av fv. 152 vil gi bedre
trafikksikkerhet enn i dag. Dette gjelder både bedre siktforhold, større trafikkareal, bedre
fartsdemping og bedre geometrisk utforming.

En mulig uønsket hendelse i driftsfasen kan være atbiler kolliderer med hverandre. Farten på
strekningen vil imidlertid være lav, slik at denne hendelsen vil gi få alvorlige ulykker. Den andre
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hendelsen er at bil kolliderer med syklist. Dette vurderes som mindre sannsynlig, men dersom
det skulle skje vil det utgjøre en viss fare. Den tredje hendelsen er at bil kjører på gående.
Dette vurderes som lite sannsynlig, men å utgjøre en viss fare dersom det skulle skje.
Alvorlighetsgraden avhenger av farten, og det er lagt vekt på fartsdemping nær gangfeltene.
Fjerde og femte hendelse er kollisjon mellom syklister og kollisjon mellom syklist og gående.
Også dette vurderes som lite sannsynlig, men vil utgjøre en viss fare for mennesker dersom det
skulle skje.

Avbøtende tiltak

Trafikksikkerheten for gående og syklende er ivaretatt med separate gang-/sykkelveier. Det vil
imidlertid være viktig å ivareta trafikksikkerheten ved krysningspunkter i rundkjøringene.
Meierikrysset er forskjøvet 11 m mot sørøst for å gi fartsreduserende kurvatur for bilene mot
og gjennom rundkjøringen, og for å gi bedre plass for myke trafikanter på sidearealene.
Foreslått kurvatur ivaretar vegnormalenes krav til siktforhold. Også kurvaturen på gang-
/sykkelvei er lagt slik at den bidrar til å redusere syklenes hastighet mot krysningspunktene,
samtidig som siktforhold ivaretas.

Tiltak for å redusere risikoen vil også være belysning av veiene og god veioppmerking. En
generell fartsreduksjon fra dagens 50 km/t til 40 km/t for biler på fv. 152 på strekningen kan
dessuten vurderes for å minske risikoen for alvorlige ulykker mellom kjøretøy på strekningen.
Dersom fartsgrensen reduseres, vil fartshumper kunne vurderes for ytterligere å redusere
farten. Fartshumper må dog vurderes mot hensynet til kollektivtrafikk og tungtrafikk.

Hastighet inn mot rundkjøringen kan for sykkel også reduseres gjennom oppmerking av
rumlefelt.

Signalregulering av krysset er vurdert, enten som rundkjøring med signalregulert gangfelt, eller
som et 4-armet lyskryss. Disse løsningene anbefalesikke, siden gående og syklende vil få
ventetid på rødt lys. Slike forsinkelser kan medføre kryssing på rødt – som har høyere
ulykkesrisiko enn ved kryssing i rundkjøring. En eventuell signalregulering av gangfelt må
trekkes vekk fra rundkjøringen. Dette vil også gi omveier for gang-/sykkeltrafikanter og kan
medføre «lekkasje» utenom det lysregulerte gangfeltet.

En eventuell planskilt kryssing av fv. 152, med undergang under Meierikrysset, er også vurdert.
Krav til maksimal stigning vil imidlertid medføre svært lange ramper og betydelige omveier.
Det er derfor fare for at undergangen bare vil betjene en del av gang-/sykkeltrafikken. Tiltaket
vil gi betydelige inngrep i dyrket mark og mot parken. Det faller derfor utenfor
reguleringsbestemmelsenes anvisning om at tiltak skal «ikke medføre konsekvenser av
betydning for fredet park eller bebyggelse.».

Det er også viktig å ivareta sikkerheten for myke trafikanter der gang-/sykkelveien langs fv. 152
krysser Arboretveien. Arboretveien vil bli ny hovedatkomst for Campus Ås. Gang-/sykkelveien
som krysser er en viktig skolevei for barn på Brønnerud skole. Den brukes også av gående og
syklende mellom områdene rundt Korsegården mot campus og Ås sentrum. I planbeskrivelse
med konsekvensutredning for gjeldende reguleringsplan er det angitt ca. 50 kryssende
fotgjengere/syklister i dimensjonerende time. Dette tallet endres ikke som følge av
reguleringsendringen. Det er viktig at kurvaturen i kjørevei og gang-/sykkelvei sikrer gode
siktforhold.
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Det presiseres at veioppmerking og skilting er tiltak som ligger utenfor plan- og bygningslovens
virkeområde. Slike tiltak kan dermed ikke hjemles i en reguleringsplan.
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5 Usikkerhet ved analysen

5.1 Brudd på forutsetninger
Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen
bør oppdateres.

5.2 Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger
Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type
analyser. Dette skyldes flere forhold.

Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringstall eller etablerte
metoder for å beregne frekvens av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi
gode beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et
faglig skjønn, og selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen
fagområdet, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av
virkningene av risikoreduserende tiltak.

Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen) på dette
stadiet. Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av
ulike løsninger. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt
å sette klare rammer for risikovurderingen, kan detvære detaljer i løsningsvalg som man ikke
har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må
derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering.

Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det
faglige arbeidet med analysen.



PG CAMPUS ÅS Revisjon: 01
Dokumentnummer: PGCAas-PLAN-ENOT-101 Dato: 17.03.14
Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Side: 20 av 21

6 Oppsummering
I tabell 6-1 og 6-2 under er hendelsene summert opp i en risikomatrise. Matrisen viser at alle
uønskede hendelser faller innenfor grønn sone. Mulige risikoreduserende tiltak er beskrevet foran.
Sannsynligheten er imidlertid så lav at forholdene innebærer en ”akseptert” risiko, som er så lav som
man kan få til med et rimelig nivå på gjennomførte risikoreduserende tiltak. Ingen hendelser havner i
rød sone – noe som ev. kunne kreve vesentlige endringer i planforslaget.

6.1 Anleggsperioden

Tabell 6-1: Risikomatrise for anleggsperioden

Konsekvens

Sannsynlighet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget
sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig 1, 2, 3, 4

Lite sannsynlig

6.2 Driftsperioden

Tabell 6-2: Risikomatrise for driftsperioden

Konsekvens

Sannsynlighet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget
sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig 5,6

Lite sannsynlig
7,8,9
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6.3 Konklusjon
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse.

God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker.

Planforslaget har som siktemål blant annet å bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper
på strekningen. Risikoen for alvorlige trafikkulykker vil bli redusert. Sannsynligheten for ulykker
kan aldri helt elimineres, men det konkluderes med at prosjektet med iverksetting av
foreslåtte avbøtende tiltak kan begrense farene til et nivå som kan aksepteres. Med andre ord
kan vi ikke se at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste
andre veiprosjekter.

I selve reguleringsplanen søkes risikoen redusert gjennom en god geometrisk utforming og ved
å avsette tilstrekkelig areal for midlertidige løsninger i anleggsperioden.

I senere planfaser må det legges vekt på mer detaljert planlegging av løsningene, og ved å stille
relevante krav til gjennomføringen av anleggsarbeidet.
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