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1. ROS-ANALYSE 

1.1 Innledning 

1.1.1 Hensikt 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 

mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og 

bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”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”. 

1.1.2 Metode 

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 

 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

 Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 

 Evaluering av risiko 

1.2 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

For å avdekke hendelser er det benyttet sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før eller etter 

planen avmerkes med et kryss. 

 

  Forhold Før 

gjennom-

føring  

Etter 

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred    

2 Steinras/ steinsprang    

3 Snøskred/ isras    

4 Flomras    

5 Elveflom x x x 

6 Tidevannsflom    

7 Radongass Radongass er 

hensyntatt 

gjennom 

reguleringsbe

stemmelsene 

  

8 Skade ved forventet vannstandheving    

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind    

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør    

Natur og kulturområder, medfører planen skade på 
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  Forhold Før 

gjennom-

føring  

Etter 

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

11 Sårbar flora/ rødlistearter x x x 

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter    

13 Verneområder    

14 Vassdragsområder    

15 Fornminner    

16 Kulturminner x x x 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

17 Forurenset grunn     

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag   x 

19 Akuttutslipp til grunn    

20 Avrennings fra fyllplasser etc    

21 Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale 

   

22 Støv og støy fra industri    

23 Støv og støy fra trafikk   x 

24 Stråling fra høyspent Stråling fra 

høyspent er 

hensyntatt 

gjennom 

reguleringsbe

stemmelsene 

  

25 Andre kilder for uønsket stråling    

Transport, er det fare for: 

26 Ulykke med farlig gods    

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter    

28 Trafikkulykker, møteulykker  x x 

29 Trafikkulykker, utforkjøring    

30 Trafikkulykker, andre     

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk   x 

32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel    

33 Skipskollisjon    

34 Grunnstøting med skip    

Lek/ fritid 

35 Ulykke under lek/ fritid    

36 Drukningsulykke    

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring    

37 Havn, kaianlegg    

38 Sykehus/-hjem, kirke    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar    

40 Kraftforsyning    

41 Vannforsyning    

42 Forsvarsområde    
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  Forhold Før 

gjennom-

føring  

Etter 

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

43 Tilfluktsrom    

44 Område for idrett/ lek    

45 Park, rekreasjonsområder    

46     

Diverse 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål    

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

   

49 Påvirkes planområdet av regulerte 

vannmagasiner, med spesiell fare for usikker 

is, endringer i vannstand, dambrudd med 

mer 

   

50 Påvirkes planområdet av naturlige 

terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

   

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc    

 

1.3 Evaluering av risiko 

1.3.1 Evaluering av risiko 

I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de enkelte aktuelle hendelser/ 

sårbarheter. 

 

# Uønsket hendelse Endring i risiko 

5 Elveflom Økt risiko 

11 Sårbar flora/ rødlistearter Økt risiko 

16 Kulturminner Uendret risiko 

18 Akuttutslipp til sjø/vassdrag Økt risiko 

23 Støv og støy fra trafikk Økt risiko 

28 Trafikkulykker, møteulykker Økt risiko 

31 Trafikkulykker, anleggstrafikk Økt risiko 

 

Elveflom 

Utbygging av veger og hytter med takflater vil medføre noe raskere avrenning fra området. Felt 

B består i dag av skogsterreng og et relativt stort myrområde. Myrområdet berøres ikke av 

utbyggingen, og vil sammen med de gjennomgående grøntkorridorene mellom mindre grupper 

av hytter fungere som fordrøyning av overvann. Overvann fra vegene ledes på samme måte ut i 

grøntkorridorer og til myrområdet. Det er laget en egen avrenningsplan for dette. 

Registreringene viser at myrområdet har god kapasitet til å ivareta økt avrenning fra felt B. 

 

Langsmed de to bekkedragene innenfor planområdet er det regulert inn hensynssoner for 

bevaring av vegetasjon og for å unngå andre terrenginngrep i et belte på 20 meter til hver side 

av vassdraget. Dette er også nedfelt i bestemmelsene til planen. 
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Sårbar flora/rødlistearter 

Ved at området tilføres økt aktivitet vil det være en viss risiko for at sårbar flora/rødlistearter i 

tilstøtende områder med sårbar flora vil kunne utsettes for påvirkning. Risikoen antas imidlertid å 

være svært liten fordi artene som er registrert er hensyntatt gjennom områdeplanen og ligger i 

god avstand til Felt B. 

 

Kulturminner 

Det er vurdert at kulturminner gjennom reguleringsplanen vil få uendret risiko. Registrert 

kulturminne er regulert til bevaring, så selv om aktiviteten i området øker vil dette gi nødvendig 

beskyttelse. 

 

Akuttutslipp til sjø og vassdrag 

En utbygging vi alltid kunne medføre en viss risiko for uønskede utslipp til vassdrag. Den enkelte 

utbygger har ansvar for å påse at HMS ivaretas på byggeplassen og at faren for utslipp 

minimeres. Dette må følges opp under utbyggingen.   

 

Støv og støy fra trafikk 

I forbindelse med byggingen av vegene innenfor Felt B vil det bli noe støy og støv fra 

anleggstrafikken. Arbeidene vil imidlertid skje før byggingen av hyttene starter og vil i svært 

begrenset grad sjenere de andre feltene.   

 

Trafikkulykker og møteulykker 

Der det er biltrafikk vil det alltid være en viss fare for ulykker. Vegene er utformet slik at 

hastigheten vil holdes naturlig lav samtidig som vegbredden gjør det mulig for to biler å passere 

hverandre.  

 

Trafikkulykker, anleggstrafikk 

Samme som for trafikkulykker og møteulykker. 

 

Stråling fra høyspent 

Risikoen knyttet til stråling fra høyspentledningen som går gjennom Felt B er ivaretatt gjennom å 

sikre tilstrekkelig avstand fra linjene til nærmeste tomtegrense og regulere inn en hensynssone 

på 40 meter til hver side for høyspentlinjen. Det kan likevel være en økt risiko for stråling 

gjennom økt aktivitet i området. 

 

 

1.3.2 Risikoreduserende tiltak 

For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, er 

det blant annet lagt inn faresoner/hensynssoner med angitte grenser mot høyspentlinjer og 

vassdrag.  

 

Kryssende ski- og sykkelløyper skal skiltes og de er plassert i god avstand til kryss. Det er 

regulert inn frisiktsoner i alle kryss. 

 


