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1.1 Innledning 

 

1.1. Bakgrunn 

AART/SJ architects fremmer planforslaget på vegne av Selvaag Bolig ASA. Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for utvikling av boliger, differensiert på korte lameller og lave 

punkthus. Sweco Norge AS har utarbeidet tekniske rapporter som vedlegg til planforslaget for fagene 

geoteknikk, miljø, trafikk, akustikk, vegprosjektering, vann- og avløp, brann og elektro. Planen 

foreslår å omregulere fra næring til bolig og forretning, i tråd med kommuneplan. Risiko- og 

sårbarhetsanalysen er et vedlegg til planen og skal identifisere uønskede hendelser og farer som kan 

ha innflytelse på planområdet. 

1.2. Planområdet 

Planområdet er 56 daa stort, ligger i Ås kommune og grenser til Ski kommune i øst. Området ligger på 

nordsiden av Nordbyveien. Ski tettsted er nærmeste naturlige sentrum med kjøpesenter og regional 

tog- og bussforbindelse, ca. 1,5 km fra planområdet. Det er lokal bussdekning i Nordbyveien, tett på 

planområdet. E18 passerer omtrent 1,5 km vest for planområdet. Innenfor planområdet er det i dag 

en bilforhandler, samt en elektrovaredistributør og annen varehandel (markiser, bildeler). 

 
Figur 1  - flyfoto av planområdet - rød stiplet strek viser planens varslede avgrensning. Kilde: Follokart.no  
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1.3. Avgrensning 

Denne ROS-analysen er gjennomført i tidligfase og baserer seg på kjent og tilgjengelig materiale 

(databaser på web, informasjon fra Ås kommune og basert på gjennomførte rapporter som nevnt i 

kapittel 1.1.) 

1.4. Forslag til detaljregulering - Grenseveien - Myrfaret 

Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for attraktive og urbane boliger i Ås kommune. Det 

planlegges etablering av 387 boligenheter fordelt på lameller og punkthus. For å sikre gode 

utearealer er det planlagt parkering i parkeringskjeller, under boligområdet. Avkjøring til 

Nordbyveien (Fv. 35) har blitt oppgradert til rundkjøring av Statens vegvesen, med offisiell åpning i 

2016. Egne sykkelfelt og fortau langs Nordbyveien ble også nyetablert i forbindelse med 

oppgradering til rundkjøring. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel 2015-2027 hvor 

området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, med underformål bolig, forretning og 

kontor.  
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Figur 2- Illustrasjonsplan - Studio Oslo Landskap   
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1.5. Metode 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste 

(vedlegg 2), vurdering av utredelser som fremkommer ved planarbeidet og basert på erfaring fra 

tilsvarende ROS-analyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder, metode for 

risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, samt NS5814, Norsk standard, krav til risikovurderinger. 

De identifiserte uønskede hendelsene er etter kartleggingen og identifiseringen vurdert fagspesifikt 

og opp mot planforslagets gjennomførte utredninger. Sikkerhetskrav som fremgår av Teknisk 

forskrift er der det er aktuelt vurdert i forhold til hver enkelt identifisert hendelse dersom dette er av 

relevans.  

 
ROS-analysen følger DSBs trinn for gjennomføring av slike analyser ved å: 
 

A) Beskrive planområdet 
B) Identifisere de mulige uønskede hendelsene og farene 
C) Vurdere risiko og sårbarhet (herunder sannsynlighet/konsekvens/risiko) 
D) Identifisere de aktuelle tiltakene for å redusere risikoen og sårbarheten 
E) Dokumentere hvordan eventuelle avbøtende tiltak påvirker risikoen og planforslaget 

 
I tillegg til momentene som fremgår over legges kommuneplanens arealdel til grunn samt andre 

aktuelle og overordnede planer på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. 

 

1.6. Usikkerhet i ROS-analyser 

ROS-analysen er gjennomført på nivå tilpasset detaljregulering og med det kjente kunnskapsnivået 

som fremkommer på analysetidspunktet. Følgelig vil ikke analysen fange opp alle variabler som kan 

fremkomme på et senere tidspunkt eller informasjon som ikke er tilgjengelig på analysetidspunktet.  
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2. Analyse av risiko 
For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko 

for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner. Identifiserte hendelser er videre studert i et enkelt skjema for 

hver hendelse, dette er vedlagt denne ROS-analysen, vedlegg 1.  

Den omfattende sjekklisten i vedlegg 2 benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige eller uaktuelle 

for akkurat dette prosjektet. Slike tilfeller blir ikke videre risikovurdert.   

For å få vurdert aktuelle hendelser, er det hentet gjeldende informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglige utredninger. Til sammen gir dette et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet. 

Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil avbøtende tiltak 

fremgå av vedlegg 1. Nedenfor kommer det et sammendrag for de identifiserte hendelsene i 

delkapitler.  

2.2 Geoteknisk ustabilitet (2) 
Basert på NGUs løsmassekart og NVEs faresonekart vil det trolig forekomme leire eller kvikkleire på 

området. I områder med kvikkleire eller andre jordarter med sprøbruddegenskaper vil NVEs veileder 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred» [3] være gjeldende. Områdestabiliteten må vurderes, og det må 

utføres tilstrekkelig med grunnundersøkelser til å kunne foreta en slik vurdering.  

2.3 Drenering og overvann (3) 
Planområdet ligger i et lavpunkt i terrenget og er et naturlig våtmarksområde. Planområdet er 

relativt flatt og har en betydelig andel harde flater på bakke og tak. Det er i planarbeidet gjort 

beregninger for blågrønn faktor, disse ligger i egen rapport.  

Ved foreslått utbygging vil andelen harde flater reduseres betraktelig. Det planlegges for 

infiltrasjonsløsninger som samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Det er 

et viktig element for å føre området fra en grå industriflate tilbake til dens originale funksjon som et 

våtmarksområde i et lavpunkt i landskapet. Grøntarealer på dekke skal ha minimum 0,4 meter 

jorddybde. Det legges til rette for et relativt høyt antall trær.  

Vannet fra store deler av prosjektet fordrøyes og infiltreres i en overvannsakse, som vist i 

illustrasjonsplanen i figur 2. Her blir overvannet brukt som en verdi og en kvalitet, med vannspeil og 

frodig våtmarksbeplantning som bidrar med en god økologisk funksjon.  

2.4 Radongass i grunnen (5) 
Aktsomhetsgrad for radon er «moderat til lav» (lys gul farge). Det innebærer en lav sannsynlighet for 

radonforekomster. Radon utgjør ikke spesiell risiko for liv og helse ved nyanlegg, da sikring ivaretas 

gjennom byggeforskriften. Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende 

tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, iht. til gjeldende TEK. Radonkonsentrasjon i 

inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.1 

                                                           
1 Becquerel per kubikkmeter – Statens stråleverns anbefalte maksgrense for innendørs radonnivå 
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2.5 Sårbar flora og fauna – rødlistearter (10) 
I planområdet er det ingen utvalgte naturtyper eller verneområder. Med unntak av tre små asketrær 

som er rødlistet i kategoriene sårbar, er det ikke registrert truede arter. Det ble registrert ett eiketre 

ved Israndveien, men eika var ikke hul og hadde omkrets på om lag 60 cm. Den tilfredsstiller dermed 

ikke krav til utvalgt naturtype iht. forskriften til Naturmangfoldloven. Flere svartelistede arter er 

observert og må håndteres på en forsvarlig måte ved utbygging og masseforflytning.  

2.6 Kulturminner (12) 
Akershus fylkeskommune gjennomførte kulturminneregistrering i planområdet august 2017. Det ble 

ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

2.7 Hendelser på vei (13) 
Nordbyveien har en trafikk på ca. 7700 ÅDT, med en tungtrafikkandel på 7% (2017). 

Det er ikke registrert alvorlige trafikkulykker ved planområdet eller på Nordbyveien etter at den ble 

opprustet. Vegsystemet er godt dimensjonert for fremtidig trafikkvekst. Det er høy prioritering av 

gående og syklende gjennom hele planområdet. Kjøreveger i planområdet vil bli opparbeidet med 

fortau. Nye gatetun/gågater inne på planområdet er ikke ment for biltrafikk, men vil være kjørbare 

og enveis-regulert for muligheter til nødvendig kjøring. Her blir det ikke opparbeidet fortau, da myke 

trafikanter er førsteprioritet. Grenseveien blir rettet opp for å øke sikkerheten både for bilister og 

myke trafikanter. Siktlinjer skal tas hensyn til i alle kryss. 

2.8 Fare for myke trafikanter (37-40) 
Deler av Grenseveien er per i dag ikke tilrettelagt for myke trafikanter. I kombinasjon med moderat 

mengde tungtrafikk på området utgjør dette en risiko. Planområdet er ikke spesielt godt tilkoblet 

omkringliggende infrastruktur for myke trafikanter.  

Myke trafikanter må tas spesielt hensyn til i tiltakets anleggsfase, hvor det forventes bl.a. økt 

anleggstrafikk. Midlertidige løsninger for myke trafikanter må fremkomme i plan for 

utbyggingsrekkefølge.  

Grenseveien vil bli tilrettelagt for myke trafikanter på hele strekningen. Planforslagets omregulering 

fra næring til boligområde vil også senke andelen tungtrafikk. Prosjektet skal koble seg på 

eksisterende infrastruktur for myke trafikanter. Dette vil gi tryggere hverdagsreiser både for myke 

trafikanter og bilister.  

2.9 Forurenset grunn (44) 
Basert på innhentet informasjon er det grunn til mistanke om diffus lettere forurensning i fyllmasser i 

de områdene som ikke ligger i tilknytning til bilverkstedet, mens det er grunn til mistanke om 

forurensning med punktkilder i området som er tilknyttet bilverkstedet. Andre potensielle 

punktkilder kan være gamle oljetanker for oppvarming med oljefyr. 

2.10 Luftforurensning (47) 
Luftforurensning kan skyldes biltrafikk og transport med bil, med utslipp av støv og eksos, men også 

industrivirksomhet og vedfyring gir luftforurensing. Aktivitetene i driftsfasen vil generere en del 

trafikk. Det vil også være noe økt trafikk i anleggsfasen. 
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Planområdet grenser til Nordbyveien. Luftforurensingen antas å være størst langs denne veien på 

grunnlag av årsdøgntrafikken og avstanden til planlagte boliger. Det antas at grenseverdier i T-1520 

ikke overskrides og at luftforurensing ikke utgjør et stort problem for planområdet.  

Tiltaket ligger i et område som er angitt med 2,04-7,30 tonn PM10
2, 0,24-0,32 tonn SO2

3 og 64,73-

214,7 tonn NOx
4 utslipp fra veitransport per 5x5km2. Planområdet har i dag forholdsvis god 

kollektivdekning.  

2.11 Støy - trafikkstøy (48) 
Trafikken på Nordbyveien utgjør hovedkilden til støy, men også støy fra Grenseveien har betydning. 

Gjennomført støyanalyse viser at planområdet har få utfordringer med vegtrafikkstøy. 

Uteoppholdsareal blir liggende i hvit støysone, under grenseverdiene i T-1442/2016.  

Boligområdet som planlegges er trukket ca. 90 m vekk fra FV 35 Nordbyveien. I tillegg tilrettelegges 

det for næringsbygg mellom Nordbyveien og boligene som også vil gi noe støyskjerming. Dette er en 

god løsning som medfører at planområdet blir mindre utsatt for støy fra Nordbyveien. Det vises til 

gjennomført støyanalyse fra Sweco (Støy fra veitrafikk, 22.03.2019) for ytterligere informasjon om de 

lokale støyforholdene.  

2.12 Slukkevann og beredskap (52) 
Det er forslått etablering av 6 nye hydrant/brannkummer, se illustrasjonsplan for brannkummer. Det 

vil bli etablert en trykkøkningsstasjon sør på planområdet. Oppstillingsplasser for brannbil vil bli 

lokalisert slik at alle fasader er innenfor en radius på 40 meter. Tiltaket vil dermed gi tilstrekkelig 

vanntrykk og god tilkomst for brannmannskaper. Det forutsettes etablering av flere 

tilkoblingspunkter med trykk på 1-2 bar og mulighet for uttak av 50 l/s. Vanligvis trenger 

brannvesenets mannskapsbil 2500 l/m for å oppnå en tilfredsstillende kapasitet ved rednings- og 

slukkeinnsats.  PBL § 27-1 og TEK 11-17 legges til grunn for kravene til slukkevann. 

 

  

                                                           
2 PM10 er svevestøv som for eksempel sot, kull, metall, sulfat og salter 
3 SO2 er svoveldioksid, dette er lett løselig med vann og kan dermed gi uønskede helseeffekter 
4 NOx er nitrogenoksider, disse gassene dannes hovedsakelig ved forbrenning av alt som brenner 
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3. Evaluering av risiko 
Tabeller som er benyttet i risiko- og sårbarhetsanalysen er hentet fra DSB, men er også delvis endret 

og tilpasset denne analysen.  

3.1. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Disse skalaene utgjør grunnlaget for risikomatrisen i kapittel 3.2. De ligger også til grunn for 

vurderingene gjort i vedlegg 2, og evalueringen presentert i kapittel 3.4. 

Sannsynlighet 

Sannsynlighet Forklaring av sannsynlighet 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig 
tilstede i området. 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. 
Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til 
tilfeller med kortere varighet 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett 
tilfelle i løpet av en 10-års periode 

1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år /Kjenner 
ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

 

Konsekvens 

Begrep Liv/ helse Miljø 

1.Ubetydelig/ ufarlig 
 

Ingen personskader Ingen miljøskader 

2.Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

Få eller små 
personskader 

Mindre miljøskader  

3.Betydelig/ kritisk 
 

1 død og/eller få men 
alvorlige personskader 

Alvorlige skader på 
miljøet 

4.Alvorlig/ farlig 
 

1-10 døde og/eller 20 
alvorlig skadde 
og/eller over 100 
evakuerte 

Omfattende skader på 
miljøet 

5.Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

Over 10 døde og/eller 
20 alvorlig skadde 
og/eller over 100 
evakuerte 

Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet 

 

3.2. Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering 

mellom 2 og 52 angir nummer fra sjekklisten. Kun identifiserte hendelser er plottet inn i tabellen. 

Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule 

felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan 

vurderes. 
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Risikomatrise 

         Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 2. 3. 4. 5. 

5. 
 

5 10 
47, 48 

15 20 25 

4. 
 

4 8 
2, 5,  

12 16 20 

3. 
 

3 6 
10, 44 

9 
3, 13, 52 

12 15 

2. 
 

2 4 6 
37-40 

8 10 

1. 
 

1 2 
12 

3 4 5 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobildet i planområdet 

3.3. Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen blir det anbefalt tiltak i reguleringsplan og 

videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse Forslag til tiltak 

2 Geoteknisk ustabilitet Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser i grunn for å 
avklare de lokale grunnforholdene og vurdere faren for 
kvikkleireskred, stadfeste grunnvannstanden og vurdere 
sammensetningen av lokale jordmasser også ift. infiltrasjon. 

3 Drenering og overvann Overvann skal håndteres lokalt med så lite påslipp på lokalt nett 
som mulig. Forslag til planbestemmelser sikrer den lokale 
håndteringen av overvann. 

5 Radongass i grunnen Teknisk forskrift vil sikre gjennomføringen av avbøtende tiltak 
mot radongass.  

10 Sårbar flora og fauna - 
rødlistearter 

Stedlige masser kan inneholde frø fra Svartelistede arter, ved 
utbygging må forurensede masser håndteres slik at spredning 
unngås.  

12 Kulturminner Ingen. Forslag til planbestemmelser sikrer automatisk fredete 
kulturminner dersom dette fremkommer under anleggsarbeid. 

13 Hendelser på vei Opparbeide Grenseveien med ny og oversiktlig kryssutforming 

37-
40 

Fare for myke trafikanter Planforslaget etablerer fortau som kobler seg til eksisterende 
gang- og sykkelvegnett i kommunen. 

44 Forurenset grunn Det må gjennomføres supplerende undersøkelser senest 
samtidig med innsendelse av søknad. 

47 Luftforurensning Legge til rette for at prosjektet kan koble seg på eksisterende 
eller nærliggende fjernvarme.  

48 Støy - trafikkstøy T-1442/2016 eller senere vedtatte veiledere legges til grunn. 

52 Slukkevann og 
beredskap 

Det må etableres trykkforsterker for å oppnå tilstrekkelig 
vanntrykk og etableres nye brannhydranter. God tilkomst for 
brannbiler sikres. Nye tilkoblingspunkter for slukkevann er 
forslått i VA plan.  



 
 

13 
 

 

3.4. Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den aktuelle 

fasen. 

Nr. Hendelse Redusert 
risiko 

Uendret 
risiko 

Økt risiko 

2 Geoteknisk ustabilitet X   

3 Drenering og overvann X   

5 Radongass i grunnen X   

10 Sårbar flora og fauna - rødlistearter X   

12 Kulturminner  X  

13 Hendelser på vei X   

37-40 Fare for myke trafikanter X   

44 Forurenset grunn X   

47 Luftforurensning X   

48 Støy - trafikkstøy X   

52 Slukkevann og beredskap X   

 

4. Konklusjon 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 11 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. 

Det er foreslått avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farene og uønskede hendelsene. Ved å 

gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføring av planforslaget er en forbedring 

av risikoen for uønskede hendelser. 

Miljø, herunder forurenset grunn og planområdets geotekniske forhold må undersøkes videre som 

del av plansaken eller senest samtidig med innsendelse av søknad om tiltak.  

Det bør rettes særlig oppmerksomhet til planområdets fremtidige brannvannforsyning da området i 

dag opplever svakt trykk. Avbøtende tiltak som trykkforsterkning på vannettet er nødvendig for å 

oppnå tilfredsstillende trykk. 

Planområdet har ikke høyere risiko for uønskede hendelser enn tilsvarende boligområder i Ås 

kommune og på Østlandsområdet for øvrig. Konsulenten vurderer planområdet til å være godt egnet 

til bolig og service. 
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5. Kilder 
AART - forslag til detaljregulering Plan nr. R-301 

Plankart - Plankart - Grenseveien/Myrfaret,  

Planbeskrivelse - Planbeskrivelse - Grenseveien/Myrfaret, 

Planbestemmelser - Reguleringsbestemmelser - detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret,  

Illustrasjonsplan  

Plan over parkeringskjeller 

Alle dokumenter AART / SJ er datert desember 2018 

Studio Oslo Landskap 

Illustrasjoner og snitt, desember 2018 

Sweco rapporter, nov.-/desember 2018: 

Trafikkanalyse - Grenseveien 10 - Trafikkanalyse 

Støyanalyse - Detaljregulering - støy fra veitrafikk 

Geoteknikk - Grenseveien 10 - Geoteknisk vurdering av grunnundersøkelser 

Miljø - Historisk kartlegging forurenset grunn 

Naturmangfold - Grenseveien/Myrfaret i Ås kommune - Naturmangfold 

VA - rapport og tekniske tegninger 

Veg - tekniske tegninger -tegningshefte  

Ås kommune planinnsyn - http://tema.webatlas.no/%C3%A5s/planinnsyn?planid=KPL_15-27 

Statens strålevern  

- http://www.nrpa.no/dav/cd98018d89.pdf 

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU)  

Kart og data, kartinnsyn: https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

Arealis – Arealinformasjon 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

Follo Brannvesen IKS 

http://www.follobrannvesen.no/ 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/ 

Veileder ROS-analyse / Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) Statens vegvesen 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Sikkerhet mot kvikkleireskred 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – samfunnssikkerhet og beredskap 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ 

http://tema.webatlas.no/%C3%A5s/planinnsyn?planid=KPL_15-27
http://www.nrpa.no/dav/cd98018d89.pdf
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://www.follobrannvesen.no/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
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6. Vedlegg
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Vedlegg 1 

Hendelse / Situasjon – Geoteknisk ustabilitet-  nr. 2 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Basert på NGUs løsmassekart og NVEs faresonekart vil det trolig 
forekomme leire eller kvikkleire på området. I områder med kvikkleire eller 
andre jordarter med sprøbruddegenskaper vil NVEs veileder «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» [3] være gjeldende. Områdestabiliteten må vurderes, og 
det må utføres tilstrekkelig med grunnundersøkelser til å kunne foreta en 
slik vurdering.  
 
 
Risikoreduserende tiltak 
Basert på overnevnt informasjon er det nødvendig med 
grunnundersøkelser på det aktuelle planområdet. Fundamenteringsmetode 
vil bli basert på grunnforhold og dybde til berg. 
 
 
 
 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

kvikkleireskred 
 

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

4. Alvorlig/ 
farlig 

8  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

 

Figur 3: Grunnforhold – løsmasser ngu.no/kart/losmasse/ 
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Hendelse / Situasjon – Drenering og overvann -  nr. 3 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Planområdet ligger i et lavpunkt i terrenget og er et naturlig 

våtmarksområde. Planområdet er relativt flatt og har en betydelig andel 

harde flater på bakke og tak. Det er gjort beregninger for blågrønn faktor. 

 
Risikoreduserende tiltak 
Ved utbygging vil andelen harde flater reduseres betraktelig. Det planlegges 
for infiltrasjonsløsninger som samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann 
ned i jorden/grunnen. Det er et viktig element for å føre området fra en grå 
industriflate tilbake til dens originale funksjon som et våtmarksområde i et 
lavpunkt i landskapet. Alt av grøntarealer på dekke skal ha minimum 0,4 
meter jorddybde. Det legges til rette for et relativt høyt antall trær.  
Vannet fra store deler av prosjektet fordrøyes og infiltreres i en 

overvannsakse. Her blir overvannet brukt som en verdi og en kvalitet, med 

vannspeil og frodig våtmarksbeplantning som bidrar med en god økologisk 

funksjon.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Overløp/lokal flom 
 

3. Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

3. Betydelig/ 
kritisk 

9  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

 

Figur 4: Forslag til håndtering av overvann i planområdet. 



 
 

18 
 

Hendelse / Situasjon – Radongass i grunnen -  nr. 5 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Aktsomhetsgrad for radon er «moderat til lav» (lys gul farge). Det 

innebærer en lav sannsynlighet for radonforekomster.  

 
Risikoreduserende tiltak 
Radon utgjør ikke spesiell risiko for liv og helse ved nyanlegg, da sikring 
ivaretas gjennom byggeforskriften. 
Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende tiltak 
slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, ihht til gjeldende TEK. 
Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Utslipp av radon fra grunnen 
 
 

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

8  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

 

Figur 5: http://geo.ngu.no/kart/radon/ Moderat til lav radonforekomst I grunnen 

http://geo.ngu.no/kart/radon/
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Hendelse / Situasjon – Sårbar flora og fauna/herunder 

rødlistearter -  nr. 10 

 
Beskrivelse av hendelsen 
I planområdet er det ingen utvalgte naturtyper eller verneområder. Med 
unntak av tre små asketrær som er rødlistet i kategoriene sårbar, er det 
ikke registrert truede arter. Det ble registrert ett eiketre ved Israndveien, 
men eika var ikke hul og hadde omkrets på om lag 60 cm. Den tilfredsstiller 
dermed ikke krav til utvalgt naturtype ihht. Forskrift om utvalgte naturtyper 
etter naturmangfoldloven. 
Flere svartelistede arter er observert.  
 
Risikoreduserende tiltak 
Sammenhengende grøntdrag er viktige spredningskorridorer og rest-
leveområder for arter i utbyggingsområder. Grøntdraget vest i planområdet 
anbefales fra et naturfaglig synspunkt å videreføres som skogsmiljø. De tre 
små, rødlistede askene vokser i dette skogholtet, og kan få stå. De største 
ospene anbefales tatt vare på, slik at de kan benyttes av hulerugere. Eika, 
som i dag ikke er spesielt stor, kan gjerne få stå og vokse seg stor til en 
fremtidig utvalgt naturtype.  
Svartelisteartene bør håndteres slik at de ikke sprer seg i bygge og 
anleggsperioden. Særlig gjelder dette ved masseforflytning. 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Tap av mangfold og 
rødlistede arter. Spredning 
av svartlistede arter. 

3. Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

6  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 6: Liten eik ved Israndveien. 
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Hendelse / Situasjon – Kulturminner -  nr. 12 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Det finnes ingen registrerte kulturminner innad på planområdet 
 
 
Risikoreduserende tiltak 
Ikke krav til arkeologisk prøvetaking. Dersom man under arbeidene støter 
på fornminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører 
fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Akershus fylkeskommune 
skal varsles i henhold til kulturminneloven § 8. 
Registrering ble gjennomført av arkeolog i august 2017, uten at det ble gjort 
funn av automatisk fredete kulturminner.  
 
 
 
 
 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Tap eller forringelse av 
kulturminner.  
 

1. Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

2. Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

2 Ingen registrerte kulturminner innad på planområdet. 

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

 

Figur 7: kulturminner - Askeladden (RA). Ingen registrerte kulturminner på planområdet. 
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Hendelse / Situasjon – Hendelser på vei -  nr. 13 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Nordbyveien har en trafikk på ca. 7700 ÅDT, med en tungtrafikkandel på 7% 

(2017). 

Det er ikke registrert alvorlige trafikkulykker ved planområdet eller på 

Nordbyveien etter at den ble opprustet. Vegsystemet er godt dimensjonert 

for fremtidig trafikkvekst.  

 
Risikoreduserende tiltak 
Det er høy prioritering av gående og syklende gjennom hele planområdet.  
Alle kjøreveier i planområdet vil bli opparbeidet med fortau. Nye gater inne 
på planområdet er ikke ment for biltrafikk, men vil være kjørbare og enveis-
regulert for muligheter til nødvendig kjøring. Grenseveien blir rettet opp for 
å øke sikkerheten både for bilister og myke trafikanter. Siktlinjer skal tas 
hensyn til i alle kryss. 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Trafikkulykker 
 

3. sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

3. betydelig/ 
kritisk 

9 Vegsystemet er godt dimensjonert for fremtidig trafikkvekst.  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 8: ÅDT på vegnettet år 2037. Sweco, 08.11.2017 
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Hendelse / Situasjon – Fare for myke trafikanter -  nr. 37-40 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Deler av Grenseveien er i dag ikke tilrettelagt for myke trafikanter. I 
kombinasjon med en del tungtrafikk på området utgjør dette en risiko. 
Planområdet er ikke godt tilkoblet omkringliggende infrastruktur for myke 
trafikanter. 
 
 
Risikoreduserende tiltak 
Grenseveien vil bli tilrettelagt for myke trafikanter på hele strekningen. 
Planforslagets omregulering fra næring til boligområde vil også senke 
andelen tungtrafikk. Prosjektet skal koble seg på eksisterende infrastruktur 
for myke trafikanter. Dette vil gi tryggere hverdagsreiser både for myke 
trafikanter og bilister.  
 
Myke trafikanter må tas spesielt hensyn til i tiltakets anleggsfase, hvor det 

forventes bl.a. økt anleggstrafikk. Midlertidige løsninger for myke 

trafikanter må fremkomme i plan for utbyggingsrekkefølge.  

 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Trafikkulykker som rammer 
myke trafikanter.  
 

2. Mindre 
sannsynlig 

3. Betydelig/ 
kritisk 

6  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 9: Myke trafikanter blir prioritert gjennom hele planområdet. Illustrasjonen viser 
infrastruktur for myke trafikanter. 
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Hendelse / Situasjon – Forurenset grunn -  nr. 44 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Basert på informasjon som Sweco har innhentet er det grunn til mistanke 
om diffus lettere forurensning i fyllmasser i de områdene som ikke ligger i 
tilknytning til bilverkstedet. Det er grunn til mistanke om forurensning med 
punktkilder i området som er tilknyttet bilverkstedet. Andre potensielle 
punktkilder kan være gamle oljetanker for oppvarming med oljefyr. 
 
 
Risikoreduserende tiltak 
Det anbefales å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser for å få en 
oversikt over forurensningssituasjonen på området.  
 
Det skal utarbeides en tiltaksplan for håndtering av eventuelle forurensede 
masser. Avrenning fra forurensede masser skal unngås.  
 
 
 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Forurensing i grunnen 
 
 

3. Sannsynlig 2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

6  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 
Figur 10: Mistanke om forurensing med punktkilder i tilknytting til bilverksted. Sweco, 
11.10.2017 
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Hendelse / Situasjon – Luftforurensing -  nr. 47 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Luftforurensning kan skyldes biltrafikk og transport med bil, med utslipp av 
støv og eksos, men også industrivirksomhet og vedfyring gir luftforurensing. 
Aktivitetene i driftsfasen vil generere en del trafikk. Det vil også være noe 
økt trafikk i anleggsfasen. 
Planområdet har i dag forholdsvis god kollektivdekning.  
Planområdet grenser til Nordbyveien. Forurensingen antas å være størst 
langs denne på grunnlag av årsdøgntrafikken og avstanden til planlagte 
boliger. Det antas at grenseverdier i T-1520 ikke overskrides og at 
luftforurensing ikke utgjør et stort problem for planområdet. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Planområdet vil bli godt tilrettelagt for sykkel og gange. Disse tiltakene vil 
koble seg på eksisterende sykkelfelt og fortau mot Ski sentrum. Det blir 
også lagt til rette for gode gang- og sykkelforbindelser til friområder nord 
og sør for planområdet. Det tilrettelegges for mye vegetasjon og grønt 
dekke i prosjektet. Muligheten for å koble prosjektet til fjernvarme vil bli 
utredet. Sammen med en rasjonell parkeringsdekning vil dette bidra til 
redusert luftforurensing.  
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Forurensing i luften 
 

5. Svært 
sannsynlig/kontinuerlig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

10  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 11: Luftforurensing. http://www.miljostatus.no/kart/ 
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Hendelse / Situasjon – Støy - trafikkstøy -  nr. 48 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Trafikken på Nordbyveien utgjør hovedkilden til støy, men også støy fra 
Grenseveien har noe betydning. Gjennomført støyanalyse viser at 
planområdet er lite utsatt for støy. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Boligområdet som planlegges er trukket et godt stykke vekk fra FV 35 
Nordbyveien (ca. 90 m). I tillegg er det tilrettelagt for næringsbygg mellom 
Nordbyveien og boligene som også gir noe støyskjerming. Dette er en god 
løsning som medfører at planområdet blir mindre utsatt for støy fra 
FV 35. Leiligheter med fasade mot Grenseveien bør være gjennomgående. 
 
Planforslaget vil gi redusert støy for eksisterende boliger langs Grenseveien. 
Dette kommer av større avstand mellom Grenseveien og eksisterende 
boliger ved vegkryss. Det vil også bli redusert andel tunge kjøretøy på sikt.  
 
God tilrettelegging for myke trafikanter og en rasjonell parkeringsdekning 
vil også bidra til redusert støyutfordring. 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Støy  
 

5. Svært 
sannsynlig/kontinuerlig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

10  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 12: Beregnet fremtidig støynivå med bidrag fra Nordbyveien, Grenseveien, Myrsletta og 
Elgfaret. 
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Hendelse / Situasjon – Slukkevann og beredskap -  nr. 

52 
 
 
Beskrivelse av hendelsen 
Vanntrykket i området er beskrevet til å ikke være tilfredsstillende.  
 
 
Risikoreduserende tiltak 
Det vil bli etablert en trykkøkningsstasjon sør på planområdet. 
Oppstillingsplasser for brannbil vil bli lokalisert slik at alle fasader er 
innenfor en radius på 40 meter. Nye tilkoblingspunkter for slukkevann er 
foreslått. Tiltaket vil dermed gi tilstrekkelig vanntrykk og god tilkomst for 
brannmannskaper. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 

Tilgang på slukkevann og 
tilgjengelighet på 
planområdet 
 

3. Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

3. Betydelig/ 
kritisk 

9  

 

Evaluering av risiko Redusert 

 Uendret 

 Økt risiko 

 

Figur 13: Oppstillingsplasser for brannbil  
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Vedlegg 2. sjekkliste til ROS-analyse 
 

1.1. Sjekkliste 
Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
stein eller snøskred? 

Nei - - - Ikke relevant. 
Planområdet er 
flatt og uten 
terreng som kan 
gi fare for stein 
eller snøskred. 

2 Er det fare for 
utglidning? (Er området 
geoteknisk ustabilt?) 
 

Ja Mindre  
sannsynlig 

Alvorlig/  
farlig 

8 Mulighet for 
kvikkleire i 
grunnen. Se 
vurdering i 
vedlegg 1. 

3 Er området utsatt for 
overvannsproblematikk
? 
 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

9 Området er 
relativt flatt og 
har en del harde 
flater på bakke og 
tak Se vurdering 
av overvann i 
vedlegg 1. 

4 Er området utsatt for 
flom i elv/lukket bekk? 

Nei - - - Ikke relevant. Det 
går ikke lukket 
bekk under 
planområdet.  

5 Er det radon i grunnen? 
 

Ja Meget  
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

8 Moderat til lav 
(NGU). Se 
vurdering i 
vedlegg 1.  

6 Skader ved forventet 
havstigning/ springflo? 

Nei - - - Ikke relevant. 
Planområdet 
ligger langt fra 
havet.  

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei - - - Ikke relevant. 
Planområdet er 
ikke mer utsatt 
for vind enn 
tilsvarende 
områder på 
Østlandet. 

8 Er området spesielt 
nedbørsutsatt? 

Nei - - - Ikke relevant. 
Planområdet er 
ikke mer utsatt 
for nedbør enn 
tilsvarende 
områder på 
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Østlandet. 
Overvann 
vurderes i punkt 3 
og vedlegg 1.  

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Nei - - - Ikke relevant. 
Planområdet 
ligger med god 
avstand fra havet 
og er ikke utsatt 
for havstigning.  

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på: 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 
 

Ja Sannsynlig/ 
flere  
enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig 

6 Det er registrert 
både rødlistede 
og svartlistede 
arter. Se 
vurdering i 
vedlegg 1. 

11 Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller  

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

- Ikke relevant. 
Planområdet 
omfatter ikke 
verneverdig 
kulturlandskap 
eller bymiljø. 

12 Kulturminner, 
automatisk fredete 
eller verneverdige 
bygg? 
 

Ja Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

2 Det er gjennomført 
kulturminneregistreri
nger i planområdet og 
ikke registrert 
automatisk fredete 
kulturminner. Se 
vurdering i vedlegg 1. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området? 

13 Hendelser på vei? 
 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

9 Se vurdering i 
vedlegg 1.  

14 Hendelser i tunnel? Nei - - - Det finnes ikke 
tunneler i, eller i 
nærheten av 
planområdet. 

15 Hendelser på jernbane? Nei - - - Det finnes ikke 
jernbane i, eller i 
umiddelbar 
nærhet av 
planområdet. 

16 Hendelser på metro (T-
bane)? 

Nei - - - Det finnes ikke 
metro i, eller i 
nærheten av 
planområdet. 
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17 Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei - - - Det finnes ikke 
trikk eller 
sporvogn i, eller i 
nærheten av 
planområdet. 

18 Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei - - - Det finnes ikke 
spesielle 
flyrelaterte 
destinasjoner i, 
eller i nærheten 
av planområdet. 

19 Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelser i 
nedforliggende 
områder? 

Nei - - - Planforslaget tar 
sikte på 
håndtering av alt 
overvann lokalt 
på tomten. 

 Infrastruktur/ industri - vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

20 Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei - - - Ikke relevant 

21 Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei - - - Ikke relevant 

22 Akuttutslipp til grunn? Nei - - - Ikke relevant 

23 Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei - - - Ikke relevant 

24 Ulykker fra industri 
med 
storulykkepotensial? 

Nei - - - Ikke relevant 

25 Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei - - - Ikke relevant 

26 Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei - - - Ikke relevant 

27 Elektromagnetisk 
stråling fra 
høyspentlinjer? 

Nei - - - Det går ikke 
høyspentledninge
r over 
planområdet. 

28 Ulykker med farlig gods 
(brennbar/farlig veske 
el. Gass/eksplosiver 
m.v.)? 

Nei - - - Ikke relevant 

29 Er det bebyggelse med 
spesielt stor fare for 
brannspredning? 

Nei - - - Det ligger ikke 
konsentrert 
trehusbebyggelse 
i, eller i nærheten 
av planområdet.  

30 Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/bren
nbare gasser/væsker? 

Nei - - - Ikke relevant 

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 

31 Elektrisitet (kraftlinjer)? Nei - - - Planområdet 
foreslås regulert 
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til bolig og 
næring. Et 
eventuelt bortfall 
av elektrisitet vil 
ikke medføre 
spesielle ulemper 
for planområdet. 

32 Teletjenester? Nei - - - Planområdet 
foreslås regulert 
til bolig og 
næring. Et 
eventuelt bortfall 
av teletjenester 
vil ikke medføre 
spesielle ulemper 
for planområdet. 

33 Vannforsyning? Nei - - - Planområdet 
foreslås regulert 
til bolig og 
næring. Et 
eventuelt bortfall 
av vannforsyning 
vil ikke medføre 
spesielle ulemper 
for planområdet. 

34 Renovasjon/spillvann? Nei - - - Planområdet 
foreslås regulert 
til bolig og 
næring. Et 
eventuelt bortfall 
av renovasjon og 
spillvann vil ikke 
medføre spesielle 
ulemper for 
planområdet. 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

35 Påvirkes området av 
magnetisk felt fra 
el.linjer? 

Nei - - - Det ligger ikke 
kraftlinjer i 
nærheten av 
planområdet. 

36 Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master? 

Nei - - - Jf. pkt. 35.  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

37 Til skole/barnehage? Ja Mindre 
sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk  

6 Se vurdering i 
vedlegg 1.  

38 Til nærmiljøanlegg 
(idrett etc.)? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 

Betydelig/ 
Kritisk 

6 Se vurdering i 
vedlegg 1. 
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flere 
enkelttilfeller 

39 Til forretning? Ja Mindre 
sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

6 Se vurdering i 
vedlegg 1. 

40 Til busstopp? Ja Mindre 
sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

6 Se vurdering i 
vedlegg 1. 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 

41 Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc.? 

Nei - - - Det ligger ikke 
områder for 
gruver/åpne 
sjakter i, eller i 
nærheten av 
planområdet.  

42 Militære anlegg: 
fjellanlegg/ 
piggtrådsperringer? 

Nei - - - Det ligger ikke 
områder for 
militære anlegg i, 
eller i nærheten 
av planområdet.  

43 Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei - - - Det ligger ikke 
områder for 
avfallsdeponering 
i, eller i nærheten 
av planområdet.  

44 Forurenset grunn? Ja Sannsynlig/fl
ere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

9 Se vurdering i 
vedlegg 1.  

 Omgivelser 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
området, med spesiell 
fare for usikker is? 

Nei - - - Det ligger ikke 
regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten av 
planområdet.  

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

Nei - - - Det ligger ikke 
naturlige 
terrengformasjon
er i, eller i 
nærheten av 
planområdet.  

47 Luftforurensing? Ja Meget 
sannsynlig/ 
periodevis 
lengre 
varighet 

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

8 Se vurdering i 
vedlegg 1. 

48 Støy - trafikkstøy? Ja Meget 
sannsynlig/ 
periodevis 

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

8 Se vurdering i 
vedlegg 1. 
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lengre  
varighet  

 Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger? 

49 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje/terrormål? 

Nei - - - Tiltaket er ikke et 
sabotasje eller 
terrormål. 

50 Finnes det potensielle 
sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

Nei - - - Det finnes ikke 
potensielle 
terrormål i 
nærheten av 
planområdet. (Ski 
stasjon og Ski 
storsenter kan ha 
potensiale for 
uønskede 
tilsiktede 
hendelser).  

 Brannsikkerhet 

51 Omfatter planområdet 
spesielt farlige anlegg? 

Nei - - - Planområdet 
omfatter ikke 
spesielt farlige 
anlegg. 

52 Har området 
tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Ja Sannsynlig Betydelig/ 
kritisk 

9 Svakt trykk. Se 
vurdering i 
vedlegg 1.  

53 Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Nei -  -  - Vurderes i punkt 
52. Planområdet 
har flere 
vegadkomster for 
rednings – og 
slukkemannskap. 

54 Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende bebyggelse? 

Nei -  -  -  Planforslaget vil 
ikke gi redusert 
fremkommelighet 
for rednings- og 
slukkemannskap. 

 


