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                        G.NR / B.NR. 46/50, 46/51, 46/52, 46/56, 46/67, 46/87,  
                            46/183, 46/196, 129/10 

     Risiko og Sårbarhetsanalyse.  
 
Forfatter:                    Haug Landskap AS, 20.07.2015 
 
Rapportnavn:             Detaljregulering/omregulering  - Lund vest 
     ROS analyse 

 
Oppdragsgiver:          B a k k e  P r o s j e k t  a s  
 
 
 

1. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER 
 

I samsvar med § 4-3 i Plan- og bygningsloven utarbeides det en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan for Lund Vest.  

 

Analysen er gjennomført av Haug Landskap AS på vegne av Lund Vest Bolig AS med utgangspunkt i foreliggende dokumentasjon om planområdet 

og planlagte tiltak. Det er utarbeidet en støyrapport og en geoteknisk rapport for området.  

 

Planområdet Lund Vest ligger 1 km vest for Spydeberg sentrum og syd for Osloveien .Mot nord og øst avgrenses planområdet av villaområder.  
Planen omfatter et område på totalt ca 150 daa.  
Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende adkomstveier, 
lekeplasser og grønnstruktur.  
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2. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER 
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om de planlagte tiltakene som omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av 

uønskede hendelser.  En ROS-analyse omfatter også vanligvis anbefalinger om tiltak som kan gjennomføres for å redusere risiko.  

 

ROS-analysen viser at det er 16 hendelser der det må vurderes ut fra en kostnad/ nytte- perspektiv om tiltak vil være nødvendig og en hendelse 

der tiltak vil være nødvendig.    

 
Tabell 1 Oppsummerende tabell 

 
 

1. Ubetydelig 
 

2. Mindre alvorlig 
 

3. Alvorlig 
 

4. Svært alvorlig 

 
4. Svært sannsynlig 

 
 

  
12 

 
 

3. Sannsynlig 
 

 
   

 
2. Mindre 
sannsynlig 

  
 

 
 

 
 

1. Lite sannsynlig 
    

 

 

3. METODE 
Risiko uttrykker den fare som uønskte hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko 

er en kombinasjon av sannsynligheten for at uønskede hendelser vil inntreffe og alvorlighetsgraden en eventuell hendelse vil påføre samfunnet. 

Risiko er sannsynlighet og konsekvensvurderinger knyttet til fremtidige hendelser, og kan betraktes som en kombinasjon av sannsynlighet for at 

en skade oppstår og alvorlighetsgraden av denne skaden. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og opprettholde sin funksjon 

når det utsettes for påkjenninger.  

 

Basert på teoretiske vurderinger av hvor sannsynlig at en hendelse vil inntreffe og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, skal 

tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene 

kan således både være forebyggende og skadebegrensende.  
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Analysen er gjennomført med sjekkliste mottatt fra Spydeberg kommune. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og 

tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., 

og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklisten, men 

ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert. 

 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse 

 
Tabell 2 Eksempel på rangering av frekvens og sannsynlighet 

Begrep Frekvens 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

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

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

Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år 

 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

 Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

 Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 

 Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 

 Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 
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 miljøskader; system settes varig ut av drift 
 
For å gi et oversiktlig og enhetlig bilde av risikoen (sannsynlighet x konsekvens) er alle farehendelsene plassert i en risikomatrise. Grønt er i 

utgangspunktet akseptabelt, men enkle og billige tiltak bør vurderes for å hindre faren eller redusere risikoen. For en hendelse som befinner seg 

i gult område kan risikoen aksepteres, men skal likevel søkes redusert så langt som mulig ut i fra en kost/nyttevurdering. Når risikoen er 

uakseptabel (rødt), skal den reduseres til akseptabelt nivå. 

 

En risikovurdering vil kunne gi svar på følgende:  

 Hva kan gå galt?  

 Hva er sannsynligheten for at det går galt?  

 Hva er konsekvensen om det går galt?  

 

Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «merknad» og kun unntaksvis 

kommentert. 

Definisjoner av de ulike frekvensklasser er basert på DSBs veileder «Veileder for Kommunale Risiko og sårbarhetsanalyse» (2011). I tillegg er 

faglig skjønn, historiske data og statistikk benyttet.  

 

  



Side 6 av 12 

 

4. Tabell og vurdering 
 
Tabell 3 Risikomatrise 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

 
1. Ubetydelig 

 
2. Mindre alvorlig 

 
3. Alvorlig 

 
4. Svært 
alvorlig 

 
4. Svært sannsynlig 

 
 

  
12 

 

 
3. Sannsynlig 

 
 

   

 
2. Mindre sannsynlig 

    

 
1. Lite sannsynlig 

    

 

m= mennesker  
ym= ytre miljø  
mv= materielle verdier 
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Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Sannsynlighet Merknad Konsekvens Risiko 

Svært 
sannsynlig 

Sannsynlig Mindre 
sannsynlig 

Lite 
sannsynlig 

 

Naturgitte forhold i planområdet 
1 Er området utsatt for steinras 

eller jord-/leire-/løsmasseskred 
fra oven-forliggende områder? 

    Ikke aktuelt   

2 Er området utsatt for snøskred?     Ikke aktuelt   

3 Er det fare for kvikkleire, 
utglidning (er området geoteknisk 
ustabilt)? 

  x  Geotekniske undersøkelser er 
ikke foretatt. Det kan være 
ustabilt i bekkedalen. NGI 
klassifiserer ingen områder i 
Spydeberg som høyeste 
risikoklasse for skred, som 
tilsier at supplerende 
grunnundersøkelser må 
foretas.  

Utglidning kan føre til skader på 
konstruksjoner og mennesker 

 
m/mv 

4 Er området utsatt for springflo/ 
flom? 

    Ikke aktuelt   

5 Er området utsatt for flom i elv/ 
bekk, herunder lukket bekk? 

    Avstand og høydeforskjell til 
vassdrag er god og faren for 
flom vurderes som uaktuell 

  

6 Er det radon i grunnen?    x Området er ikke kartlagt for 
radon.  Det er ikke funnet høye 
forekomster av radon i grunnen 
i Spydeberg kommune. 

Radon i boliger kan føre til kreft m 

7 Kan det oppstå forurensing/ 
avrenning til vann? 

    Planområdet medfører ikke nye 
forurensningskilder. 

  

8 Finnes det naturlig terrengformer 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc.)? 

    Ikke aktuelt   

9 Annet?        

Vær- og vindeksponering 
10 Er området utsatt for mye nedbør 

eller store snømengder? 
 x   Spydeberg har til dels store 

snømengder og endrete 
klimaforhold gjør at det må 

Snø kan hindre framkommeligheten og 
tynge ned konstruksjoner. Store 
nedbørmengder kan medføre 

mv 
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fokuseres særskilt på økte 
nedbør- og snømengder i 
detaljprosjekteringen. Flere 
harde flater hindrer naturlig 
infiltrering i grunn 

oversvømmelser og vanninntrengning i 
kjeller.  

11 Er området sterkt vindutsatt, 
storm/ orkan etc.? 

   x Området er ikke særskilt 
vindutsatt. Endrete 
klimaforhold kan øke risikoen 

Storm og orkan kan gi bygningsmessige 
skader 

mv 

Naturområder 

12 Er det sårbar flora innenfor 
planområdet? 

   x Det er ikke registrert 
vegetasjon eller naturtyper 
med spesiell verneverdi i 
området. Det er viktig å bevare 
randvegetasjonen langs 
Lundsbekken som verdifull 
naturtype. 

Fjerning av randvegetasjon reduserer 
artsmangfoldet og kan føre til økt fare for 
utglidning.  

ym 

13 Er det sårbar fauna/ fisk innenfor 
planområdet? 

   x Som ovenfor Fjerning av randvegetasjon reduserer 
artsmangfoldet og viktige trekkveier for 
vilt.  

ym 

14 Er det vernede områder innenfor 
planområdet? 

    Ikke aktuelt   

15 Er det vernede vassdrag innenfor 
planområdet? 

   x Lundsbekken har ikke spesiell 
vernestatus, men anses som 
viktig å ivareta  som vassdrag.  

Bekkelukking reduserer artsmangfoldet og 
gir større konsekvenser ved endrete 
klimaforhold, for eksempel i form av 
oversvømmelser.  

Ym/mv 

Kulturområder 

16 Er det fornminner innenfor 
planområdet? 

    Nei   

17 Er det kulturminner-/ miljøer 
innenfor planområdet? 

    Nei   

Ressurser i planområdet 
18 Drikkevannskilder     Det er ikke drikkevannskilder 

nær planområdet. 
  

19 Vann og vassdrag     Lundsbekken ligger i vestre del 
av planområdet. 

  

20 Grunnvann     Nei   

21 Landbruksareal    x Tilstøtende områder er 
landbruksareal. Utbyggingen 

Redusert jordbruksareal gir mindre 
matproduksjon.  

m 
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berører et ca 4 daa stort 
område som er fulldyrket.  

22 Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten? 

    Nei   

23 Annet?        

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 

24 Veg, bru, knutepunkt?     Ikke aktuelt   

25 Havn, Kaianlegg     Ikke aktuelt   

26 Sykehus-/hjem, kirke     Ikke aktuelt   

27 Brann/ politi/sivilforsvar     Ikke aktuelt   

28 Ulykke med farlig gods     Ikke aktuelt   

29 Vær/ føre begrenser 
tilgjengelighet til området. 

    Ikke aktuelt   

30 Kraftforsyning     Ikke aktuelt   

31 Vannforsyning     Ikke aktuelt   

32 Forsvarsområde     Ikke aktuelt   

33 Område for idrett/ lek   x  Planen gir flere tilgjengelige 
lekeplasser i planområdet 

Positiv konsekvens  

34 Park, rekreasjonsområde    x Det blir mindre areal ubebygde 
naturområder i planområdet. 

Reduserte friarealer/grøntområder m 

35 Vannområde for friluftsliv     Ikke aktuelt   

Forurensningskilder 
36 Akutt forurensing    x Tiltaket kan generere 

forurensning i byggeperioden, 
spesielt i form av støv, støy og 
trafikk. Byggeindustrien står for 
en stor del av 
klimagassutslippene i Norge 

Negativt for det ytre miljø. ym 

37 Permanent forurensing    x Flere innbyggere i Spydeberg vil 
medføre mer trafikk, mer støy, 
økt renovasjonsbehov etc 

Økt bosetting  legger større press på 
kommunale tjenester, veier etc 

m 

38 Støy og støv, trafikk   x  Planen medfører økt trafikk på 
eksisterende veier og avkjørsel 
til Osloveien  

Økt trafikk på boligveien vil gi noe mer 
støybelastning for eksisterende boliger 
langs samleveien. 

m 

39 Forurenset grunn     Tiltaket medfører ikke 
forurensning i grunn 

  

40 Forurensing i sjø     Ikke aktuelt   

41 Høyspentlinje (em stråling)     Ikke aktuelt   
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42 Risikofylt industri (kjemikalier/ 
olje/ eksplosiver/ gass/ 
radioaktivitet) 

    Ikke aktuelt   

43 Avfallsbehandling    x Tiltaket genererer avfall i 
byggeperioden 

Byggeplassavfall og forsøpling av 
omkringliggende områder vil kunne 

oppleves negativt av nærmiljøet 

ym 

44 Oljekatastrofe        

Trafikksikkerhet 
45 Ulykke i av- og påkjørsler  x   Økt trafikk vil også medføre økt 

risiko for trafikkulykker i kryss 
ag avkjørsler.  

Konsekvens av trafikkulykker kan være 
alvorlige. 

m 
 

46 Ulykke med gående/ syklende  x   Se pkt 45 Konsekvens av trafikkulykker kan være 
alvorlige. 

m 

47 Ulykke ved anleggsgjennomføring  x   Økt trafikk i anleggsperioden,  
 

Konsekvens av trafikkulykker kan være 
alvorlige. 

m 

x48 Andre ulykkespunkter:        

Andre forhold 
49 Sabotasje og terrorhandlinger        

50 -er tiltaket i seg selv et sabotasje/ 
terrormål? 

   X Vurderes som lite sannsynlig   

51 -er det potensielle terrormål i 
nærheten? 

   x Vurderes som lite sannsynlig   

52 Gruver, åpne sjakter, steintipper 
etc.? 

    Ikke aktuelt   

53 Spesielle forhold ved utbygging/ 
gjennomføring?  

 x   Anleggstrafikk vil berøre 
etablerte boligveier 

Anleggstrafikk kan medføre forsøpling, 
støy og trafikkfarlige situasjoner.  

m/ym 

 



Side 11 av 12 

 

6. Oppsummering 
 

Tabell 4 Oppsummering 

ID Hendelse Konsekvens Risiko 

3 Kvikkleire og utglidning Utglidning kan føre til skader på konstruksjoner og mennesker  

6 Radon i grunn Radon i boliger kan føre til kreft  

10 Nedbør og snømengder Snø kan hindre framkommeligheten og tynge ned konstruksjoner. Store 
nedbørmengder kan medføre oversvømmelser og vanninntrengning i 
kjeller.  

 

11 Vind, storm, orkan Storm og orkan kan gi bygningsmessige skader  

12 Sårbar flora Fjerning av randvegetasjon reduserer artsmangfoldet og kan føre til økt 
fare for utglidning.  

 

13 Sårbar fauna Fjerning av randvegetasjon reduserer artsmangfoldet og viktige trekkveier 
for vilt.  

 

15 Vassdrag Bekkelukking reduserer artsmangfoldet og gir større konsekvenser ved 
endrete klimaforhold, for eksempel i form av oversvømmelser. 

 

21 Landbruksareal bygges 
med 

Redusert jordbruksareal gir mindre matproduksjon.  

34 Park, rekreasjon Reduserte friarealer/grøntområder  

36 Forurensning i 
byggeperioden 

Økt bosetting  legger større press på kommunale tjenester, veier etc  

37 Permanent 
forurensning 

Økt aktivitet i sentrum legger større press på sentrumsfunksjoner  

38 Støv og støy, trafikk Økt trafikk på boligveien vil gi noe mer støybelastning for eksisterende 
boliger langs samleveien.  Eksisterende veianlegg er dimensjonert for 
økningen. Konsekvensen antas å være liten 

 

43 Avfallsbehandling Byggeplassavfall og forsøpling av omkringliggende områder vil kunne 
oppleves negativt av nærmiljøet 

 

45 Trafikkulykker Konsekvens av trafikkulykker kan være alvorlige.  

46 Ulykker med gående og 
syklende 

Konsekvens av trafikkulykker kan være alvorlige.  

47 Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Konsekvens av trafikkulykker kan være alvorlige.  

53 Spesielle forhold ved 
utbygging/ gjennomføring 

Anleggstrafikk kan medføre forsøpling, støy og trafikkfarlige situasjoner.  
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7. Anbefalte tiltak 
 
Tabell 5 over anbefalte tiltak 

ID Anbefalte tiltak Kommentarer og evnt. forvente effekt av det risikoreduserende tiltaket.  

3 Kvikkleire og utglidning Spydeberg kommune er klassifisert av NGI som lite til moderat utsatt for leirskred. De mest utsatte 
arealene anses å være i skråningen mot Lundsbekken. Her er det lagt inn et 20 meter bredt belte 
med hensynssone langs bekken og bebyggelsen er trukket unna bakken. 

6 Radon i grunn Radonbeskyttelse er påbudt i plan- og bygningsloven og derfor ikke medtatt i 
reguleringsbestemmelsene. Det vil derfor bli ivaretatt i byggesaken Dette forventes å fjerne evt 
stråling 

10 Nedbør og snømengder Dimensjonering av bygningskonstruksjoner, fokus på planlegging av overvannshåndtering i 
detaljprosjektering. Dette forventes å håndtere utfordringen med økte nedbørsmengder og 
ekstremvær.  

11 Vind, storm, orkan Dimensjonering av bygningskonstruksjoner 

12 Sårbar flora Randvegetasjonen langs Lundselva bevares  i 20 m avstand 

13 Sårbar fauna Randvegetasjonen langs Lundselva bevares  i 20 m avstand 

15 Vassdrag Lundselva berøres ikke av inngrep 

21 Landbruksareal  Ingen tiltak. Inngrepet er i tråd med overordnede planer.  

34 Park, rekreasjon Trafikkmønster er ivaretatt i regulerlngsplan. Skilting  og oppmerking vil inngå i detaljprosjektet.  

36 Forurensning i 
byggeperioden 

Trafikkmønster er ivaretatt i regulerlngsplan. Skilting og oppmerking  vil inngå i detaljprosjektet. 

37 Permanent 
forurensning 

Håndteres i SHA-plan, HMS- og riggplan 

38 Støv og støy, trafikk Håndteres i SHA-plan, HMS- og riggplan 

43 Avfallsbehandling Håndteres i SHA-plan, HMS- og riggplan 

45 Trafikkulykker Trafikkmønster er ivaretatt i regulerlngsplan. Skilting  og oppmerking vil inngå i detaljprosjektet. 
Planen ivaretar økt trafikk på en god måte 

46 Ulykker med gående og 
syklende 

Trafikkmønster er ivaretatt i regulerlngsplan. Skilting og oppmerking  vil inngå i detaljprosjektet. 
Planen ivaretar myke trafikanter på en god måte. 

53 Ulykker ved 
anleggsgjennomføring 

Ethvert større byggetiltak innebærer en risiko for ulykker, og medfører anleggstrafikk i 
nærmiljøet. Dette må ivaretas i SHA-plan, HMS og riggplan 

 


