
 

1 ROS (RISIKO OG SÅRBARHETS) ANALYSE 
 

I tilknytting til arbeid med ny sykkelveg gjennom Ås sentrum er det utført en analyse av risiko og 

sårbarhetsforhold for delstrekning 1. Meierikrysset – Ås sentrum. ROS – analysen bygger på det plan-

materiellet og de opplysningene som foreligger per dags dato. 

 

 

1.1 Metode 

Analysen er gjennomført i henhold til rundskriv Gs-1/01 fra DSB. Sjekklista utgjør Statens Vegvesens 

standardmal for ROS-analyser. Kun hendelser som er relevante for området og tiltaket er vurdert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for hendelser er delt i: 

 

 

Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: 

 

 

 

1.2 Analyse 

 

Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under: 

Hendelser/ 

situasjon 

Konsekvens 

for tiltaket 

Konsekvens 

av tiltaket 

S K  Risiko Kommentar/ Tiltak 

Natur og miljøforhold 

Ras/Skred/flom/grunn 

1. Masseras 

/Skred 

x x 

S2 K2 

 Deler av eksisterende veg ligger 

ved områder som har middels til 

liten erosjonsrisiko. Dette har 

ingen kjente innvirkninger på 

tiltaket og omvendt.   

Tiltaket ligger på ulike typer 

løsmasser; tykk havavsetning, 

Grad av sannsynlighet Frekvens 

1. Usannsynlig Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 

2. Lite sannsynlig Kan skje 

3. Sannsynlig Kan skje av og til 

4. Meget sannsynlig Kan skje ofte 

Grad av konsekvens Kommentar 

1. Ubetydelig Ingen person eller miljøskade 

2. Mindre alvorlig Få/små personskader eller miljøskader 

3. Alvorlig Person eller miljøskader som krever behandling 

4. Svært alvorlig Personskader som medfører død eller varige nedsatt funksjoner, - 

Langvarige miljøskader 



marin strandavsetning og 

fyllmasse. Ved eventuelle 

fyllinger vil det kunne oppstå 

problemer med setninger. Det er 

ikke gjennomført geotekniske 

undersøkelser og 

setningsberegninger. Behov for 

undersøkelser vil bli vurdert i 

neste detaljeringsfase. 

Fyllingsbehovet er uansett 

minimalt og det antas derfor å 

være løsbart med bruk av lette 

masser som EPS eller lettklinker.  

2. Snø/isras x  
S1 K3 

 Det er ikke registrert skredfare 

innen planområdet.  

3. Flomras x x 

S2 K1 

 Det er ikke registrert, eller antatt 

fare for flomrelaterte hendelser. 

Skogsdammen og Smilehullet 

ligger innen planområdet, og 

disse er markert som 

aktsomhetsområder for flom i 

NVE.  

4. Elveflom 

5. Tidevannsflom 

6. Radongass   
  

 Radonutsatt område, men Ikke 

relevant for vegprosjektet. 

Vær og vindeksponering 

7. Vindutsatte 

områder 

x  
S1 K2 

 Området er ikke spesielt utsatt 

for vind. 

8. Nedbørs 

utsattområde 

x  

S1 K2 

 Østlandet er ikke spesielt 

nedbørsutsatt.  

Utbyggingen vil ikke føre til 

vesentlig endring i avrenning.  

Overflatevann er planlagt 

håndtert med sandfangkummer, 

og alle dimensjoner er tillagt 

klimapåslag.    

Natur og kulturområder 

9. Sårbar flora x x 

S3 K3 

 Det er registrert tre rødlistede 

plantearter; vrangblærerot, 

skaftmelde og akerrødtopp og 

flere svartliste plantearter både 

på land og i vann innen 

planområdet og influensområdet. 

Svartelister inkluderer; rynkerose, 

hagelerkespore, praktmarikåpe, 

kanadagullris, kjempesøtgras, 

bladfaks, hagelupin, russekål og 

hvitsteinkløver. Disse blir 

håndtert etter States vegvesen 

sine retningslinjer for håndtering 



av fremmede arter, slik at videre 

spredning unngås. Ved tilføring 

av eventuelt nye masser må disse 

være frie for svartelistede arter.  

Det er også flere verneverdige 

trær og trær som anses å ha stor 

verdi langs strekningen. Disse vil 

ikke bli berørt av tiltaket. Piletre 

på voll i profil 350-400 ønskes 

bevart. Dette ligger nær ny mur 

og man må foreta undersøkelser 

på om dette er mulig. 

Riggområdet er bestemt til å ligge 

mellom Samfunnsveien og 

Drøbakveien. Her står det noen 

trær som må sikres under 

anleggsperioden. Dette fastslås i 

Ytre Miljø plan.   

10. Sårbar 

fauna/fisk 

x x 

S3 K2 

 Det er registrert flere nær truet 

fuglearter innenfor planområdet 

og viktige naturtyper i vann innen 

influensområdet. Truede arter 

inkluderer; sothøne, sivhøne, 

sanglerke, taksvale og stær.   

Skogsdammen har et rikt fugleliv 

og er en viktig biotop for planter 

og fugler. Ved anleggsarbeid vil 

det bli økt støy og det kan oppstå 

vibrasjoner i grunnen, men dette 

vil ikke å ha store konsekvenser 

for fauna og fisk. Det kan være en 

viss fare for avrenning til vann fra 

nye masser og forurensning ved 

eventuelle uhell i anleggsfasen. 

11. Verneområde   
  

 Det er ingen vernede områder 

innenfor plangrensen.  

12. Vassdrags- 

område 

x x 

S2 K3 

 En bekk ligger i rør og krysser fv. 

152. Det er ikke planlagt at dette 

skal opp i dagen og vil ikke 

påvirke prosjektet, men man må 

vise forsiktighet under graving.  

Se ellers punkt 10. 

13. Fornminne x  

S1 K4 

 Et automatisk fredet kulturminne 

ligger langs strekningen og 

området omkring dette er også 

fredet. Disse blir ikke berørt av 

tiltaket. 

14. Kulturminne/ 

miljø 

x  
S1 K2 

 Tre fredete bygninger ligger langs 

strekningen, men ingen bygg blir 



direkte berørt av tiltaket. Vegen 

kommer tettere på ett av disse 

som følge av ny sykkelveg.  

Det foreligger forslag om fredning 

av et område rundt 

Studentsamfunnet. Dette grenser 

ut mot sørsiden av fv. 152 og 

omfatter også Skogsdammen og 

idrettsanlegget «Storebrand». 

Tiltaket vil følge veien på 

nordsiden, og ikke berøre dette 

planområdet.   

15. Område for 

idrett/lek 

 x 

S3 K2 

 Strekningen går forbi 

Skogsdammen, idrettsanlegget 

«Storebrand» og Åsgård skole 

med uteområder for lek og 

idrett/aktivitet. Idrettsanlegget 

og Skogsdammen blir ikke berørt 

av tiltaket, men områdene ved 

skolen blir noe innskrenket. 

Sistnevnte vil også få begrenset 

adkomst fra nord i 

anleggsperioden, men det vil 

være mulig å komme til fra 

sørsiden. Området vil bli 

støyutsatt i anleggsperioden. 

Som følge av tiltaket blir noen av 

hagene på nordsiden av fv. 152 

innskrenket. 

16. Park 

rekreasjons-

område 

 x 

S2 K1 

 Omkring Auditorium Max, ligger 

studentsamfunnets park og 

idrettsanlegg. Her ligger også 

Skogsdammen, som er et viktig 

element i parken. Tiltaket berører 

ikke parken, men forbedret 

fremkommelighet for myke 

trafikanter kan styrke bruken av 

disse. Området vil bli støyutsatt i 

anleggsperioden.  

17. Vassområde 

for friluftsliv 

x  

S2 K1 

 Skogsdammen blir brukt til 

skøyteaktiviteter og aktiviteter 

som padling av studenter en 

sjelden gang.  

Området vil bli støyutsatt i 

anleggsperioden.  

Menneskeskapte forhold 

18. Veg, bru 

knutepunkt 

 x 

S2 K4 

 Det er i dag to gangbruer langs 

strekningen. Tiltaket går utenom 

disse og berører derfor ingen av 



dem, men gående og syklende 

som krysser fv. 152 over 

gangbrua kommer ned til 

sykkelveg med fortau her. 

Skolebarn vil også krysse 

sykkelveg her for å komme seg til 

skolen.     

Tiltaket prosjekteres i henhold til 

normaler og forventes å ha 

positiv effekt på trafikksikkerhet 

ved b.la. belysning og skilting, 

men under anleggsperioden vil 

man ikke ha en optimal løsning i 

forhold til trafikksikkerhet. 

Skilting og sikring av 

anleggsområde blir viktige 

sikkerhetstiltak. Se ellers punkt 

42 og 43.  

19. 

Havn/kaianlegg 

  
  

  

20. Sykehus/-

hjem, kirke 

 x 

S2 K1 

 Ås kirke ligger ca. 800 meter unna 

planområdet, men vil i liten grad 

bli berørt av anleggsarbeidet. Det 

bør likevel opprettes en dialog 

med kirken om hvordan man kan 

ta hensyn ved begravelser el.l. 

21. Brann/ 

politi/SF 

x  

S2 K3 

 Det ligger to brannventiler i 

eksisterende gangveg mellom 

Meierikrysset og Olav L. Moens 

plass. Disse må tas ekstra hensyn 

til i anleggsperioden.  

Fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy vil bli sikret i 

planbestemmelser. 

22. Forsyning 

kraft, vann 

x x 

S2 K3 

 Det ligger en del vann og avløps-

ledninger, høyspennings kabler, 

høyspenningslinjer, 

lavspenningskabler, lavspennings 

linjer, tele kabler og UPS linjer 

langs traseen. En har god oversikt 

over disse, men må vises særlig 

hensyn under byggeperioden.  

23. Tilfluktsrom       

Forurensing 

24. Industri x  

S2 K2 

 Utslipp av CO2, SO2 og svevestøv 

fra diffuse industrikilder er små.  

Utslipp av NOX fra diffuse 

industrikilder er middels. Da 

industrien i området skal 



utbygges må man regne med at 

dette kan stige. Størst økning vil 

være knyttet til bilutslipp, men 

alternativer som f.eks. el-biler 

gjør at man ser en redusering i 

utslipp. Svevestøv vil ikke synke 

som følge av dette. Tiltaket vil 

ikke føre til økt utslipp.  

25. Bolig/fritid    

S2 K2 

 Det vil være noe forurensing fra 

biltrafikk, samt avrenning fra veg. 

Da det planlegges utbygging i 

området må det regnes med at 

dette vil stige i fremtiden.  

26. Landbruk  x 

S2 K3 

 Et område med fulldyrket jord av 

god/svært god til god kvalitet 

ligger opp mot eksisterende veg 

på deler av strekningen. Tiltaket 

ligger på motsatt side av vegen 

og vil ikke utgjøre risiko for disse 

områdene.  

27. Akutt 

forurensing 

 x 

S2 K3 

 Man er ikke kjent med at berørte 

områder kan gi fare for akutt 

forurensning, men det er alltid en 

viss fare for forurensning fra 

vegarbeid/maskinpark. 

Riggområde er plassert i avstand 

til skogsdammen og smilehullet, 

uten fare for avrenning til 

vassdrag. 

28. Støv og støy: 

industri 

  

S2 K2 

 Det er noe støv og støy fra 

industri og da det planlegges 

utbygging kan det forventes mer. 

Tiltaket vil ikke virke inn på dette.   

29. Støv og støy: 

trafikk 

x x 

S2 K2 

 Strekningen er utsatt for en del 

støy fra biltrafikk, og det er 

forventet kraftig vekst ved 

utbygging av NMBU, Follobanen 

mm. Mål med tiltaket er mer 

sykling og redusert biltrafikk som 

gir støy- og støvplager. 

Anleggsarbeidet vil gi økt støv og 

støy i byggeperioden.  

30. Støy andre 

kilder 

31. Forurensing i 

sjø 

  
  

  

32. Forurensing i 

grunn 

x x 

S2 K3 

 Det er ikke registrert områder 

med forurenset grunn innenfor 

planområdet. Tiltaket krever at 

jordmasser med fremmede arter 

behandles etter forskrift om 



fremmede arter og SVV sin 

handlingsplan for fremmede 

arter.  

33. El-forsyning       

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

34. 

Industriområde 

      

35. Høyspentlinje      Se punkt 22. 

36. Risikofylt 

industri mm 

(kjemikalie/ekspl

osiv, olje/gass, 

radioaktiv) 

      

37. Avfalls- 

behandling 

x x  

 

S2 

 

 

K3 

 Eventuelle forurensede masser, 

asfalt o.l. vil bli håndtert etter 

godkjent metode og levert til 

godkjent deponi. Dette sikres i 

Ytre Miljø-plan.   

38. 

Oljekatastrofe- 

område 

      

39. Spesielle 

forhold ved 

utbygging/ 

gjennomføring 

x x 

S3 K3 

 Det er alltid en viss grad av risiko 

knyttet til anleggsarbeid. Det 

utarbeides egne trygghetsplaner 

for alle slike prosjekter.  

Transport 

40. Ulykker med 

farlig gods 

x   

 

S2 

 

 

K3 

 Ulykker med farlig gods kan 

forekomme, men det er ikke 

kjent for tiltakshaver at det skal 

foreligge høyere risiko på denne 

strekningen enn hva som er 

normalt.  

41. Vær/føre 

hindrer 

tilgjengelighet 

x   

 

S2 

 

 

K2 

 Østlandet opplever perioder med 

mye snø, men det er plass til 

brøyting og tilgjengelighet for 

brøytebiler langs strekningen. 

Tiltaket vil ikke ha noen 

påvirkning på dette.     

42. Ulykker i 

kryss/ avkjørsler 

x x  

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

K4 

 Fotgjengere må krysse vegen på 

flere punkter. Ulykker langs 

strekningen er i hovedsak knyttet 

til kryss. Det har vært seks 

ulykker som involverer myke 

trafikanter langs strekningen 

mellom 2000 og 2015. 

Tiltaket prosjekteres i henhold til 

normaler og tiltak som belysning 

og skilting benyttes. Tiltaket 

forventes å ha positiv effekt på 



trafikksikkerhet, men under 

anleggsperioden vil man ikke ha 

en optimal løsning i forhold til 

trafikksikkerhet. Se ellers punkt 

18 og 43.   

43. Ulykke med 

gående /syklende 

 x  

 

 

 

S2 

 

 

 

 

K4 

 Tilbudet for gående og syklende 

er i dag av varierende standard. 

Eksisterende gang- og sykkelveg 

har til tider stor trafikk av gående 

og syklende, men er smale og 

mangler skilting. Ny sykkelveg vil 

krysse Skoleveien, Skogveien og 

Samfunnsveien som eksisterende 

situasjon. For å skape en ryddig 

situasjon for gående og syklende 

vil det bli gitt forkjørsrett til 

syklende. Gående og syklende får 

egne arealer. Skilting og 

belysning vil også bidra til å gjøre 

syklister oppmerksomme på 

krysningspunkt og bidra til å øke 

sikkerheten. Under 

anleggsperioden vil man ikke ha 

en optimal trafikksikkerhet. 

Skolebarn til Brønnerud skole og 

Åsgård skole må særlig sikres 

under anleggsperioden. Se ellers 

punkt 18 og 42.  

44. Andre ulykkes 

punkt 

      

 

 

 

Risikoen av hendelsene er framstilt i diagram:  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig  10, 15 9, 39  

2. Mindre sannsynlig 3, 4, 5, 16, 17, 20 1, 24, 25, 28, 29, 

30, 41 

12, 21, 22, 26, 27, 

32, 37, 40 

18, 42, 43 

1. Usannsynlig  7, 8, 14 2 13 

 

- Hendelser i rødt felt: Tiltak nødvending 

- Hendelser i gule felt: Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak skal vurderes gjennomført 

 

 



1.3 Vurdering av tiltak 

For hendelser som havner i gul sone skal tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. Hendelser som havner 

i rødt felt utløser automatisk tiltak. Under følger en oversikt over hendelsene som er havnet i de to 

kategoriene, med kommentarer og forslag til tiltak.  

 

 

Hendelser i gul sone 

 

10. Sårbar fauna/fisk: Det stilles særlige krav til riggområdene i ytre miljø-plan for å unngå avrenning til vann. 

Avrenning fra nye masser vil gå i grunnen og er vurdert til ikke å være et problem. 

 

12. Vassdragsområde: Man må vise forsiktighet ved graving under anleggsperioden. Utover dette er det 

vurdert til ikke å være behov for videre tiltak. 

 

13. Fornminne: Man må vise aktsomhet slik at fornminne ikke berøres under anleggsperioden. Dette er sikret 

gjennom ytre miljø-plan. 

 

15. Område for idrett/lek: Det skal utføres påkrevde støyreduserende tiltak ved skolen i anleggsperioden.  

 

21. Brann/politi/SF: En må vise forsiktighet med tanke på brannventiler under anleggsperioden. Utover dette 

er det vurdert at det ikke er nødvendig med flere tiltak. 

 

22. Forsyning kraft, vann: En må vise forsiktighet med tanke på VA-ledninger under anleggsperioden. Utover 

dette er det vurdert at det ikke er nødvendig med flere tiltak.  

 

26. Landbruk: En må vise forsiktighet ved anleggsarbeid i nærheten av jordbruk med fulldyrket jord. Om 

vurdert nødvendig må en sikre området. Byggeplan må sikre at nye masser og tilplantinger ikke inneholder 

aggressive arter som kan forringe kvaliteten på landbruksjorda. Dette skal komme frem av YM-plan. 

 

27. Akutt forurensing: Ytre miljø-plan setter strenge krav for å sikre utslipp til miljø.  

  

32. Forurensing i grunn: Utover fjerning av fremmede arter er det vurdert at flere tiltak ikke er nødvendig.  

 

37. Avfallsbehandling: Om man oppdager forurensede masser må disse bli håndtert etter godkjent metode og 

levert til godkjent deponi. Dette sikres i ytre miljø-plan.   

 

40. Ulykker med farlig gods: Dette er en oversiktlig strekning som er vurdert som ufarlig. Man ser det derfor 

ikke som nødvendig med tiltak.  

 

 

Hendelser i rød sone 

 

9. Sårbar flora: Rødlista plantearter og trær ved riggområdet, må sikres slik at disse bevares under 

anleggsarbeidet. Dette gjelder også piletre i profil 350-400 om man finner ut at denne kan bevares. Om det 

oppdages flere rødlista arter under anleggsperioden må arbeidet stanses og tiltak utføres. Fremmede arter 

fjernes i henhold til Statens Vegvesens sine retningslinjer for håndtering av fremmede arter, slik at videre 

spredning unngås. Ved tilføring av eventuelt nye masser må disse være frie for svartelistede arter.  

 

 



18. Veg, bru knutepunkt, 39. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring, 42. Ulykker i kryss/avkjørsler, 

43. Ulykke med gående/syklende: 

Ved ulykker i kryss vil liv kunne gå tapt. Planforslaget forbedrer utforming av kryss i henhold til gjeldende 

normaler og bedrer dermed trafikksikkerheten. Menneskelige faktor gjør likevel at det alltid finnes en risiko for 

ulykker hvor liv kan gå tapt. Under anleggsfasen øker risiko for ulykker, og entreprenør skal utarbeide egen plan 

for sikring av området og redusere risiko.   

 


