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Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan 
for Grinda, Spydeberg kommune 

1 Innledning 

1.1 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 en slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slik forhold som følge av planlagt utbygging.» 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 

1.2 Avgrensning av ROS-analysen 

Analysen avgrenses til planforslagets avgrensning slik det framgår av plankartet.  

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på 
mennesker, miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansakene og ligge til grunn for 
vedtak av planene. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av 
hensynssoner, planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planene 
frarådes. 

2 Metode 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for en reguleringsplan er en systematisk framgangsmåte for 
å beskrive risiko og sårbarhet for aktiviteter som kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur 
og materielle verdier som en konsekvens av planen. Analysen omfatter både eksisterende 
virksomheter og forslag til utvidelser/ nye planer. 

Risiko er muligheten for en uønsket hendelse og følgene den kan få. Risikobegrepet er en 
sammensatt vurdering av konsekvens og sannsynlighet. 

Sårbarhet er en manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade 
eller stort verditap. 
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Sannsynlighet for uønskede hendelser 

1: Lite sannsynlig Skjer i gjennomsnitt en gang per 50 år 

2: Mindre sannsynlig Skjer i gjennomsnitt en gang i løpet av 16-50 år 

3: Sannsynlig Skjer i gjennomsnitt en gang i løpet av 6-15 år 

4: Meget sannsynlig Skjer i gjennomsnitt mer enn en gang i løpet av 1-5 år 

 

Konsekvens ved hendelse 

 1: Ufarlig 2: Mindre alvorlig 3: Alvorlig 4: Svært alvorlig 

Mennesker Ingen personskader Få eller små 
personskader 

Alvorlig 
personskade 
som krever 
behandling 

Personskade som 
medfører dør eller 
varige mén. 
Mange skadde. 

Miljø Ingen miljøskader Mindre miljøskader Alvorlige 
miljøskader 

Langvarige 
miljøskader 

Samfunnskritiske 
funksjoner 

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

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

Driftsstans i 
kortere tid. 

Systemer settes 
varig ut av drift. 

 

Konsekvens 

Sannsynlighet 
1: Ufarlig 2: Mindre alvorlig 3: Alvorlig 4: Svært alvorlig 

1: Lite sannsynlig 2 3 4 5 

2: Mindre sannsynlig 3 4 5 6 

3: Sannsynlig 4 5 6 7 

4: Svært sannsynlig 5 6 7 8 

Grønn = lav risiko, gul = middels risiko, rød = høy risiko 

 
Metodikken i analysen bygger på DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

3 Risikoforhold 
Tabellen viser tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak for ulike forhold. 

Identifikasjon: S = sannsynlighet, K = konsekvens for liv og helse, ytre miljø og/eller verdier 

Naturbasert fare S K Risiko  Kommentar 

1. Skred/ras/ustabil grunn 1 4 5 Deler av byggeområdet er bratt, men 
geoteknisk undersøkelse har påvist fast fjell i 
dagen og mulighet for å fundamentere samtlige 
bygninger på fast fjell. 

2. Snø-/isras    Ikke relevant 

3. Flom i vassdrag 1 2 3 Flom i Kirkebekken er regelmessig, men har 
ingen konsekvenser slik planen er utformet. 
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4. Tidevannsflom    Ikke relevant 

5. Havnivåstigning    Ikke relevant 

6. Radon 2 2 4 NGU sitt aktsomhetskart viser moderat til lav 
aktsomhet for radon. 

7. Sterk vind 1 3 4 Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind. 

8. Stort snøfall 3 1 4 Det er lagt inn løsninger for snøopplag flere 
steder i planområdet. 

9. Naturlige terrengformer som 
utgjør spesiell fare 

   Ikke relevant 

10. Annen naturrisiko    Ikke relevant 

Utsatte natur- og kulturområder S K Risiko Kommentar 

11. Påvirkning av viktige 
naturområder (biomangfold) 

1 2 3 Vegetasjon langs bekken er viktig for 
naturmangfold. Området sikres med eget 
formål. Bebyggelsen holder god avstand. 

12. Påvirkning av viktige 
friluftsområder 

3 2 5 Det er viktige friluftsområder rundt planområdet. 

13. Påvirkning av 
kulturlandskap 

3 2 5 Bebyggelsen plasseres på tidligere beitemark. 
Det går et gammelt veifar gjennom 
planområdet. 

14. Påvirkning av flora og fauna 1 2 3 Det er ikke registrert verneverdier i Naturbase 
eller Artsdatabanken. 

15. Fremmede vekster 3 2 5 Det er registrert parkslirekne som er en 
fremmed og svartelistet plante. Planten er 
registrert i kanten av planområdet, inne i 
eksisterende bebyggelse. Det lav sannsynlighet 
for at planten skal spre seg som en følge av 
utbyggingen. 

16. Negativ påvirkning av 
naturområder (LNF-område, 
turveier, etc.) 

1 2 3 Planen integrerer og forsterker eksisterende 
turveier og gangforbindelser. 

17. Negativ påvirkning av 
vassdragsområde 
(nedbørsfelt, elv, sjø) 

1 2 3 Bebyggelsen er planlagt i god avstand til 
Kirkebekken og det er liten sannsynlighet for 
negativ påvirkning fra anleggsvirksomheten. 

18. Påvirkning av fornminne 
(gjenstander, ruiner, etc.) 

1 2 3 Det er ikke registrert fornminner i planområdet. 

19. Viktige oppholdsområder og 
trekkveier for vilt 

   Ikke relevant 

20. Vernede vassdrag    Ikke relevant 

21. Påvirkning av 
nasjonalparker, 
landskapsvernområder 

   Ikke relevant 

22. Påvirkning av naturreservat, 
naturminne 

   Ikke relevant 

23. Påvirkning av eller fra 
idretts- og lekeområder 

   Ikke relevant 

Virksomhetsrelatert risiko S K Risiko Kommentar 

24. Påvirkning fra industri    Ikke relevant 

25. Påvirkning fra olje- og 
gassindustri 

   Ikke relevant 

26. Transport av farlig gods    Ikke relevant 

27. Avfallsområder/ deponier    Ikke relevant 
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28. Elektromagnetisk stråling 3 2 5 Høyspentlinje gjennom planområdet gir et 
elektromagnetisk felt. 

29. Trafikkfare 2 3 5 Tiltaket vil medføre økt trafikk på adkomstvei. 

30. Grunnvannsnivå    Ikke relevant 

31. Påvirkning på viktige veier, 
broer 

1 4 5 Terrengendringer ifm. opparbeiding av turvei 
innenfor byggegrense mot vei kan påvirke 
områdestabiliteten for brufundament (E18). 

32. Påvirkning av skole    Ikke relevant 

33. Påvirkning av barnehage 2 3 5 Vollene naturbarnehage holder til rett utenfor 
planområdet. Barnehagen vil bli utsatt for støy i 
anleggsperioden og den vil få omgivelsene 
endret som følge av utbyggingen. 

Planforslagets alternativ 2 vil medføre trafikk 
forbi adkomsten til barnehagen. 

34. Påvirkning av barns leke- og 
oppholdsplasser 

   Ikke relevant 

35. Påvirkning av helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

   Ikke relevant 

36. Påvirkning av brannstasjon, 
politistasjon eller 
sivilforsvarsleir 

   Ikke relevant 

37. Påvirkning av beredskap 
hos nødetater (utrykning) 

   Ikke relevant 

38. Hendelser ved eller 
påvirkning av vannverk, 
vannledning 

   Ikke relevant 

39. Påvirkning av viktige 
offentlige bygninger 

   Ikke relevant 

Teknisk og sosial infrastruktur S K Risiko Kommentar 

40. Utrykningstid 
brann/politi/ambulanse 

1 3 4 Området ligger sentralt med god tilgjengelighet 
og responstid ift. utrykning. 

41. Slukkevann/ vanntrykk 2 2 4 Kommunalt nett antas å ha tilfredsstillende 
kapasitet. 

42. Vannforsyning/avløpsanlegg 4 1 5 Tilkobling til offentlig anlegg 

43. Overvannsledninger    Ikke relevant 

44. Veg, bru, knutepunkt 3 2 5 Eksisterende adkomstveg er ikke opparbeidet 
for å tåle trafikkøkningen utbyggingen medfører. 

45. Gangveier/ fortau    Ikke relevant 

46. Kraftforsyning 4 1 5 Eksisterende trafo ikke tilstrekkelig. 

47. Militært område    Ikke relevant 

48. Tilfluktsrom    Ikke relevant 

49. Område for idrett/lek 2 2 4 Utbyggingen medfører økt trafikk forbi lokal 
lekeplass/idrettsområde. Oppdragering av veg 
med fartsreduserende tiltak skal kompensere 
for økningen slik at faren ikke økes vesentlig. 

50. Annen infrastruktur 1 3 4 Kraftlinje gjennom området er beskyttet av klare 
krav til byggegrenser som blir innarbeidet i 
planen. 

Forurensning S K Risiko Kommentar 

51. Påvirkning fra landbruk    Ikke relevant 



rak arkitektur as 

Side 5 av 7 

52. Akutt forurensning 2 3 5 Brann i boliger utgjør en risiko for akutt 
forurensning. 

53. Permanent forurensning    Ikke relevant 

54. Forurenset grunn 1 3 4 Tidligere kjent bruk av området tilsier at det er 
liten sannsynlighet for at grunnen er forurenset. 

55. Forurensning til grunn eller 
sjø/vassdrag 

1 3 4 Tiltaket omfatter i hovedsak boligutbygging, og 
anses ikke å medføre fare for forurensning. 

56. Støyforurensning 4 1 5 E18 gir trafikkstøy i planområdet. 

57. Vibrasjoner    Ikke relevant 

58. Luftforurensning 2 2 4 Gitt avstanden til E18 er luftforurensningen 
antakelig ikke vesensforskjellig fra området 
forøvrig. 

Andre uønskede hendelser S K Risiko Kommentar 

59. Vann og avløp/ 
ledningsbrudd 

1 3 4 Prosjektering av VA må sørge for tilstrekkelig 
kapasitet på vannforsyning, brannvann og 
kloakk/spillvann. 

60. Elektrisitet/ ledningsbrudd 2 2 4 Strømforsyning må prosjekteres med 
tilstrekkelig kapasitet. 

61. Gress-, lyng- eller 
skogbrann 

1 3 4 Det er god adkomst for utrykningskjøretøy. 

62. Brann 1 3 4 Det er god adkomst for utrykningskjøretøy. 
Brannvann må avklares i samarbeid med 
kommune og brannvesen. 

63. Trafikkulykker 2 3 5 Økt trafikk vil gi økt sannsynlighet for ulykker. 

64. Sabotasje-/ terrormål i 
nærheten 

   Ikke relevant 

65. Vold og kriminalitet 1 2 3 Området er ikke spesielt utsatt for vold eller 
kriminalitet. 

Spesielle forhold ved utbygging S K Risiko Kommentar 

66. Forstyrrelse av 
trafikkavvikling, ulemper ved 
massetransport 

2 2 4 Massetransport vil være begrenset da 
overskuddsmasser i hovedsak forutsettes 
benyttet som oppfylling internt i området. 
Transport vil i perioder kunne skape ulempe for 
trafikkavvikling i Volleneveien og Kvartsveien. 

67. Håndtering av riveavfall    Ikke relevant 

68. Forurenset grunn 1 2 3 Det er ingenting som tyder på et det er 
forurensede masser i utbyggingsområdet. 

Utbyggingen forutsettes gjennomført uten risiko 
for forurensning av grunn. 

69. Støy ved anleggsarbeid 4 1 5 Anleggsarbeider og sprenging vil tidvis medføre 
støy for tilliggende boliger og barnehage.  

70. Uhell i byggeperioden 2 3 5 Noen av bygningene skal bygges i relativt bratt 
terreng, noe som gjør arbeidet mer utfordrende 
og øker sjansen for uhell. 

3.1 Kommentarer til identifiserte hendelser/ situasjoner 

Pkt. 1 Skred/ ras/ ustabil grunn 

Geoteknisk vurdering viser at bebyggelsen vil stå på fast fjell, og at byggetomta er stabil. 
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Pkt. 12 Påvirkning av viktige friluftsområder 

Planen legger til rette for bebyggelse mellom eksisterende bebyggelse og friluftsområder mot 
nord-øst. Det sikres forbindelser gjennom ny bebyggelse helt fram til friluftsområdet. 

En stor del av planområdet reguleres til offentlig friområde. 

Pkt. 13 Kulturlandskap 

Kulturlandskapet er i stor grad påvirket av tilliggende reguleringsplan. Ny bebyggelse vil 
legge beslag på et område med tidligere beitemark. 

Det går et eldre veifar gjennom planområdet, som er hensyntatt og videreført i ny plan. 

Pkt. 15 Fremmede vekster 

Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene for å sikre forsvarlig håndtering av masser og 
hindre spredning av parkslirekne. 

Pkt. 28 Elektromagnetisk stråling 

Det er lagt inn en hensynssone iht. netteier sine spesifikasjoner, som skal sikre at 
bebyggelse legges i trygg avstand fra elektromagnetisk felt, og helserisiko unngås. 

Pkt. 29 Trafikkfare 

Eksisterende vei blir oppgradert, og det blir etablert fartsregulerende innsnevringer i 
vegbanen. Det legges vekt på trygge gangforbindelser. 

Pkt. 31 Påvirkning på viktige veier, broer 

I bestemmelsene stilles det krav til vurdering av områdestabiliteten før søknad om tiltak for 
turveg innenfor byggegrense mot E18. 

Pkt. 33 Påvirkning av barnehage 

Vollene naturbarnehage holder til på nordsiden av planområdet. Barnehagen vil ikke bli 
negativt påvirket av bebyggelsen, men vil bli påvirket av støy og støv i anleggsperioden. 

Planforslagets alternativ 2 vil dele adkomstvei med barnehagen. Denne adkomstveien vil 
være barnehagens forbindelse videre til eksisterende turvei. 

Pkt. 42 Vann- og spillvannsledninger 

Planområdet er i dag ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. 

Pkt. 44 Vei, bru, knutepunkt 

I planforslagets alternativ 1 vil eksisterende adkomstvei bli opparbeidet for å tåle større 
belastning enn hva den håndterer i dag. 

I planforslagets alternativ 2 vil det bli etablert ny adkomstvei til de nye boligene. 

Pkt. 46 Kraftforsyning 

Utbyggingen vil ha et kraftbehov som er større enn det eksisterende trafo kan levere. Det vil 
derfor bli etablert ny trafo for tiltaket. Eget formål for trafo innarbeides i planen. 
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Pkt. 52 Akutt forurensning 

Ved ivaretakelse av lover og forskrifter ift. sikkerhet og brann vil risiko og konsekvenser for 
akutt forurensning ved brann være begrenset. 

Pkt. 56 Støyforurensning 

E18 er en betydelig støykilde som gir behov for støyfaglig utredning og tiltak for å 
tilfredsstillende støynivåer på utearealer. 

Pkt. 63 Trafikkulykker 

Utbyggingens 21 nye boenheter vil gi økt trafikk på adkomstveg og vil medføre økt fare for 
myke trafikanter. Hastighetsreduserende tiltak kan hjelpe til å utlikne den økte faren. 

Pkt. 69 Støy ved anleggsarbeid 

Sjenerende støy vil være begrenset til kortere perioder. Støyende arbeid vil i hovedsak skje 
på dagtid. Konfliktgrad vil være begrenset. 

Pkt. 70 Uhell i byggeperioden 

Det må gjøres ekstra tiltak for å hindre uhell ved bygging i bratt terreng. 

4 Konklusjon 
Ved gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket forhold som medfører høy 
risiko. Planområdets sårbarhet vurderes som begrenset for de fleste forhold når planlagte 
løsninger følger tekniske krav i lover og forskrifter, samt at krav i reguleringsbestemmelser 
og angitte risikoreduserende tiltak legges til grunn ved videre prosjektering og gjennomføring 
av utbyggingen.  
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