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1. INNLEDNING 
 
1.1 Generelt 
Enerhaugen Arkitektkontor AS har på oppdrag for Moen Eiendom AS, utført risiko- og sårbarhets-
analyse (ROS-analyse) i forbindelse med detaljregulering/omregulering av nordre del av 
boligområdet på Løvestad i Spydeberg sentrum vest. Intensjonen med planarbeidet er i hovedsak å 
tilrettelegge for justering av formålsgrenser og mindre omdisponering av arealbruken knyttet til felt 
B3, B6 og B7 med tilliggende grøntområder.  

 
Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser ved all 
planlegging jf. § 4.3: «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.» Rundskriv T-5/95 ”Arealplanlegging og 
utbygging i fareområder” stiller krav om at det ikke skal bygges ut i usikre områder.  
 
Formålet med ROS-analysen er å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko for den 
fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 
samfunnsviktige funksjoner i forbindelse med fremtidig utbygget område. Analysen inngår som en 
del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak.  
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1.2 Bakgrunn 
Med pågående og planlagt fortetting og transformasjon i Spydeberg sentrum med flere nye 
leilighetsprosjekter og sentrumsutvikling, har det vist seg at området på Løvestad i mindre grad er 
aktuelt for oppføring av blokkbebyggelse, slik det åpnes for i gjeldende regulering.  
 
Hovedformålet med forestående planarbeid er derfor å legge til rette for oppføring av konsentrert 
småhus-/leilighets-bebyggelse i 2-4 etasjer i tilknytning gjenværende ubebygde boligfelt (B3, B5 og 
B7), foreta justeringer av formålsgrenser mellom boligområdene, grøntområder og trafikkareal, 
samt åpne for innpassing av garasjeanlegg som kombinert støyavskjerming mot Østre Linje i nord.  
 
Ønsket utvikling er en videreføring av pågående og gjennomført utbygging på Løvestadfeltet, som i 
dag består av konsentrert småhusbebyggelse, leilighetsbebyggelse i 3 etg., 4-6 -mannsboliger, 
bokollektiv samt en barnehage. 
 
Planområdet utgjør et samlet areal på 43 daa, og omfatter eksisterende boligområde (B6) i nordvest, 
del av Løvestad Søndre (B3), samt gjenværende del av variert skrånende jordbruksareal avsatt til 
boligutvikling og fellesareal (B5 og B7).  
Planområdet avgrenses i nord av Østre Linje, i øst av tilliggende boligområder langs Nordmyrveien 
og Søndre Løvestad, i vest av Næringsveien med tilliggende del av Løvestad næringsområde og i 
sør tilliggende del av Essen gartneri, Nordmyrstubben samt ny barnehage i Nordmyrstubben 25.   

 
Figur 1. Avgrensning av planområdet 
 

 
 
1.3 Forutsetninger, begrensninger og antakelser  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for risikoanalysen:  
 Analysen er kvalitativ.  
 Analysen er basert på arbeidsmetoder i ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.  

Kartlegging av risiko og sårbarhet”, utgitt av Direktorat for samfunnssikkerhet og  
beredskap (DSB) 
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 Det forutsettes at området planlegges, prosjekteres og utbygges ihht. gjeldende lover, 
forskrifter, standarder og retningslinjer og med kvalitetssikring i alle faser. På denne måten 
skal utilsiktede hendelser minimeres, sannsynligheten for at de inntreffer minimeres og 
dersom de likevel skulle inntreffe minimere konsekvensene ved hendelsen. 

 Analysen omfatter det aktuelle planområdet (se figur 1).  
 Analysen betrakter ikke uavhengige, sammenfallende hendelser. 
 Analysen omfatter ferdig løsning, og i begrenset grad selve bygge- og anleggsfasen. 
 Analysen omfatter ikke hendelser knyttet til tilsiktede handlinger (sabotasje, terror el. l.). 
 Vurderinger i analysen er basert på foreliggende kunnskap til planområdet og nærområdet,   

planlagt bruk og utbygging av området, offentlige registre/databaser, foreliggende  
overordnete føringer med betydning for området samt uttalelser fra fagmyndigheter. 

 
1.4 Definisjoner  
 
Tabell 1 Definisjoner 

 
Begrep Definisjoner 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. (NS5814)  

Risiko 
 

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. (NS5814)  

Risikoanalyse Behandlingskrevende skader 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten eller konsekvensen av en uønsket 
hendelse  

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 
hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 
hendelsen. (NS5814)  

Sannsynlighet 
 

I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreff (kan uttrykkes 
med ord eller som en tallverdi) (NS5814)  

 
1.5 Overordnete dokumenter vedr. risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
Tabell 2 Styrende dokumenter 

 
Utgitt av Beskrivelse  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  

Standard Norge NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 

Miljøverndepartementet Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 

NVE NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplaner samt  
NVEs sjekkliste (01.07.2017)

DSB Samfunnssikkerhet i arealplanlegging  

2. METODE 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste fra tilsvarende undersøkelser, og er basert 
på kravene i NS 5814 og rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende kunnskap om 
planområdet, utarbeidet reguleringsplan og foreliggende planforutsetninger. I risikovurderingene er 
det tatt utgangspunkt i relevante overordnete kravdokumenter. 

 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
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påvirke planområdets funksjon, utforming mm, samt hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene, 
herunder konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som er med i sjekklista, men som 
ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen som ”ikke aktuelt/relevant” og kun 
unntaksvis kommentert. 
 
2.1 Sannsynlighet: 
I analysen er sannsynlighet for uønskede hendelse vurdert med utgangspunkt i frekvens slik som 
anvist i påfølgende tabell. 
 
Tabell 3 Sannsynlighet for uønskede hendelser i forhold til frekvens 

 
Begrep Frekvens 

Svært sannsynlig (4) Mer enn en gang i løpet av ett år, (kan skje regelmessig). 

Sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år, (periodisk hendelse)

Mindre sannsynlig (2) 
Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år, (ikke usannsynlig;  
ca hvert 10. år)

Lite sannsynlig (1) Mindre enn en gang i løpet av 50 år.
 
 
2.2 Konsekvenser: 
I analysen menes det med konsekvens – mulig virkning av hendelsen. Konsekvens for 
personskade, miljøskade og skade på eiendom er klassifisert i henhold til etterfølgende tabell. 
 
Tabell 4 Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

 

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning 
mm 

 
1. Ufarlig 
(ubetydelig) 

 
Ingen personskader 
 

 
Ingen miljøskader 
 

 
Systemet settes midlertidig ut av 
drift. Ingen direkte skader, kun 
mindre forsinkelser. Ikke behov 
for reservesystem. 

 
2. En viss fare 
(mindre alvorlig) 

 
Få og små 
personskader 

 
Mindre miljøskader - 
ikke varig skader 

 
Systemet settes midlertidig ut av 
drift. Kan før til skade dersom det 
ikke finnes reservesystem. 
 

3. Kritisk 
(alvorlig) 

  Få men alvorlige    
  personskader 

Omfattende skader på 
miljøet 

  Systemet settes ut av drift i flere 
  døgn); alvorlig skade på eiendom.
 

4. Farlig 
(meget alvorlig) 

Alvorlige skader / en 
død 

Alvorlige skader på 
miljøet 

Systemet settes ut av drift over 
lengre tid; alvorlig skade på 
eiendom. 
 

5.  Katastrofalt 
 
(Svært alvorlig) 

   Flere alvorlige person-  
   skader som medfører  
   død eller varig mèn

Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet

   Systembrudd settes varig ut av  
   drift; uopprettelig skade på  
  eiendom. 

 
2.3 Risikomatrise: 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens. 
 
Risiko (R) for at en uønsket hendelse inntreffer, er Sannsynlighet (S) multiplisert med Konsekvensen 
(K), dvs. R=SxK. 
 
Den vurderte farekategorien plasseres deretter i matrisen under med lav, middels eller høy risiko. 
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Tabell 5 Matrise for risikovurdering 
 

           
 Konsekvenser/ 
 

Sannsynlighet 

 
1. Ufarlig 

 
2. En viss fare 
 

 
3. Kritisk 
 

 
4. Farlig 

 
5.  Katastrofalt 
 

4.  Svært sannsynlig 
 

 Middels          Høy Høy Høy Høy 

3.  Sannsynlig 
 

Lav Middels Høy Høy Høy 

2.  Mindre sannsynlig 
 

Lav        Lav Middels Høy Høy 

1.  Lite sannsynlig 
 

Lav Lav Lav Middels Middels 

 
 Hendelser i røde felt:  Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak nødvendig. 
 Hendelser i gule felt: Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak vurderes ut fra kostnad – nytte. 
 Hendelser i grønne felt:  Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig evt.  
 rimelige tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 
 
 
2.4 Risikoreduserende tiltak  
Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone 
og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører 
at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.  
 
Røde hendelser – risikoreduserende tiltak er nødvendig  
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den 
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.  
 
Gule hendelser – tiltak bør vurderes  
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette 
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kostnads-
/nyttemessig.  
 
Grønne hendelser – akseptabel risiko  
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-
reduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres 
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette 
tiltak også for disse hendelsene.  
 

3. OVERORDNET RISIKOSITUASJON 
Planområdet omfatter del av et tidligere sammenhengende større kupert skrånende jordbruksareal 
beliggende i randsonen til Spydeberg sentrum vest. Til tross for arrondering av landskapet er 
opprinnelig ravinelandskap fortsatt synlig.  
I nord grenser området inn mot Østre linje som utgjør en viss risiko knyttet til bl.a. støy. Krav til 
oppsetting av nytt sikkerhetsgjerde langs jernbanen bidrar til vesentlig forbedring i forhold til 
dagens «slitne» gjerde ift. ulykker.  
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Grunnforholdene i området består av marine avsetninger med varierende dybde til berggrunn, men 
tidligere utført grunnundersøkelser (2006 og 2016) konkluderer med at risiko for masse-/leirskred 
er liten. Det er ikke åpne bekkedrag i nærområdet, og risiko knyttet til flom eller ekstrem nedbør 
anses som liten. 
 
Området ligger i god avstand fra fylkesvei 128, og hovedatkomst til området er via Nordmyr-
stubben med tilknytning til sentrumsgater og Myrakrysset/Fv128. Etter omleggingen av E18 
utenom Spydeberg sentrum, er trafikkbelastning langs fylkesveien blitt vesentlig redusert.  
Langs Nordmyrstubben og videre inn mot sentrum er det etablert gang-/sykkelvei og fortau på en 
side som sikrer trygg fremkommelighet for myke trafikanter. 

 
Vurderinger av tiltaket og nærmiljøet i forhold til terrormål og sabotasje er ikke vurdert i analysen, 
men anses uansett som lite sannsynlig. 

 

4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 
Analysen er gjennomført i to trinn, herunder en grovanalyse basert på sjekkliste og deretter en mer  
detaljert risikovurdering av sårbarhet for uønskede hendelser knyttet til ulike hovedtema.  

 
4.1. Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak for ulike forhold er sammenfattet i tabell 6. 

 
Tabell 6 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 
 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko 
   
1. Masseras/- skred; steinsprang 

 
Nei 

    
Planområdet og tilliggende områder 
utgjør svakt skrånende tidligere jord-
bruksareal. Fare for masseskred/-ras 
fra tilliggende områder eller ved 
gjennomføring av tiltak anses som 
liten. 

   
2. Snø-/isras 

 
Nei 

 
 

 
 

 
Snøfangere på tak ved oppføring av 
bebyggelse med saltaksløsning vil bli 
ivaretatt der det er påkrevd. Vil da ikke 
medføre noen risiko for snø- eller isras.

   
3. Flomras; kvikkleire 

 
Ja 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Geotekniske undersøkelser (2006 og 
2016) konkluderer med at område-
stabiliteten er tilfredsstillende. Det er 
ikke avdekke forekomster av kvikkleire, 
i planområdet og risiko for leirskred 
ved gjennomføring av tiltak og evt. 
endringer av klima med økende 
nedbørsmengder anses som liten. 
Det anses ikke påkrevd å foreta 
ytterligere geoteknisk undersøkelser 
som en del av planarbeidet. 
I reguleringsbestemmelsene er det 
derimot medtatt krav om geotekniske 
vurderinger ved tilretteleggelse for 
større leilighetsbygg eller større 
planering/oppfylling inn mot tilliggende 
del av Østre linje.  
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
   
4. Elveflom 

 
Nei 

 
 

 
  

 
Planområdet ligger i god avstand fra 
elver og åpne bekkeløp.  
Hyllibekken som tidvis har vært flom-
utsatt ligger i god avstand og vesentlig 
lavere i terrenget. De senere år er det 
gjennomført flere flomsikringstiltak 
langs Hyllibekken for å begrense og 
flomskader.  
Risiko knyttet til flom i forhold Nordmyr-
stubben og atkomst til sentrum er 
vesentlig redusert, men utgjør kun 
risiko for fremkommelighet i visse 
perioder.    

  5. Tidevannsflom; stormflo Nei    Ikke relevant 

  6. Havnivåstigning Nei    Ikke relevant 
 
  7. Radongass 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 
 

 
Det er ikke foretatt undersøkelser av 
radonstråling, da planområdet ihht. 
NGU`s aktsomhetskart anses å ha 
moderat til lav strålingsfare. 
Vanlig byggepraksis med bruk av 
radonsperre og radonbrønn anses  
som tilstrekkelig tiltak. Sannsynlighet 
og konsekvens for helsemessig risiko 
vil da være lav. 

   
8. Vindutsatt 

 
Nei 

  

 

 
Området ligger åpent landskap, men er 
ikke spesielt vindutsatt. 

   
9. Nedbørsutsatt 

 
Nei 

  

 

 
Området er ikke spesielt nedbørs-
utsatt. Skrånende terreng og avrenning 
mot grøntområder som utgjør en 
naturlig flomvei ved ekstremvær. 

   
10. Naturlig terrengformasjoner  
      som utgjør spesiell fare (stup) 

 
Nei 

   
Ingen 

11. Annen naturrisiko Nei Ingen kjente 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer, mm. 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
   
12. Sårbar flora 

 
Nei 

   

 
Planområdet omfatter i hovedsak 
tidligere produksjonsareal og naturlig 
vegetasjon i området er svært 
begrenset.   
I naturbase.no foreligger det ingen 
registreringer som tilsier at området 
berører særskilte forvaltningsinteresser 
hva gjelder sårbar flora.  

   
13. Sårbar fauna/fisk 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
I naturbase.no og artsdatabasen.no er 
det i sørvestre del av planområdet 
registrert arter med særlig stor 
forvaltningsinteresse. Observasjonen 
og lokaliteten fra 2012 sammenfaller, 
men fuglearten er forskjellige, både 
konglebit og gulspurv. Selv om begge 
utgjør nært truede arter, anses 
planforslaget og fremtidig utbygging å 
ha begrensete konsekvenser.
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
   
13. Sårbar fauna/fisk, forts 

    Kulturlandskapet i randsonen ved 
Hylliåsen i nord er trolig et viktigere 
miljø for disse fuglearter. Risiko knyttet 
til naturmangfold anses som liten. 

 
14. Natur-/verneområder 

 
Nei 

   

 
Som pkt 12. I naturbase.no foreligger 
det ingen registreringer som tilsier at 
området berører særskilte bevarings-
interesser hva gjelder naturtyper. 
Selv om ravinelandskap er viktige 
landskapsområder, er området i dag 
delvis nedbygd og i begrenset grad 
intakt etter tidligere arrondering og 
bruk som produksjonsareal.  

 
15. Vassdragsområder 

 
Nei 

   
Ikke relevant  

 
16. Automatisk fredete  
      kulturminner 

 
Nei 

   
Innenfor planområdet er det ikke 
registrert automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskonservatoren har 
tidligere foretatt arkeologisk 
registrering innenfor planområdet 
 
Forhold knyttet til evt. nye funn er 
ivaretatt i bestemmelsene, herunder at 
en ved evt. funn skal stoppe alle 
arbeider og kontakte fylkes-
konservatoren. 

 
17. Nyere tids kulturminner/-miljø 
 

 
Nei 

 
 

 
 

 

 
Verken planområdet eller tilliggende 
omgivelser omfatter bygnings- eller 
kulturmiljø med særskilt interesse.  
Eksisterende låvebygning i tilknytning 
til 9/3 har lokal verdi, og er inntil videre 
forutsatt opprettholdt som en del av 
miljøet rundt opprinnelig gårds-
bebyggelse på Løvestad Søndre. 

 
18. Viktige landbruksområder 
 

 
Ja 

 
4 

 
1 

 
4 

 
Planområdet berører gjenværende del 
av jordbruksareal som tidligere lå 
under Løvestad Søndre. Forhold 
knyttet til nedbygging av dyrka mark er 
avklart på overordnet nivå i kommune-
planens arealdel, og ved beh. av 
gjeldende regulering i 2007. 
Det meste av jordbruksarealene er 
allerede nedbygd, og gjenværende 
areal holdes kun i hevd i påvente av 
forestående utbygging 
Konsekvenser knyttet til landbruks-
interesser anses som små, da 
gjenværende dyrkbar mark er 
begrenset, og ligger inneklemt mellom 
boligområder. 

 
19. Parker, rekreasjon og 
friluftsområder 
 

 
Nei 

 
 

 
 

 

 
Tiltaket berører ikke eksisterende park, 
rekreasjons eller friluftsområder.  
Gjennomføring av planen vil derimot 
bidra til etablering/opparbeidelse av 
lokalt parkdrag gjennom området og 
bedre tilgjengeligheten for tilstøtende 
områder ift. atkomst til friluftsområder 
og varierte turstier i Hylliåsen/ 
Hylliskogen, 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
 
20. Vannområde for friluftsliv 
 

 
Nei 

 
 

 
 

 
Ikke relevant – ingen vannområder i 
nærheten. 

21. Andre sårbare områder Nei Ingen kjente  
 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 
 
22. Vei, bru, knutepunkt 

 
Nei 

  

 

 
Omlegging av E18 utenfor Spydeberg 
har medført at trafikkbelastning langs 
Fv 128 og fremkommeligheten i 
Myrakrysset og Spydeberg sentrum er 
blitt vesentlig bedre.  
Økt trafikk som følge fremtidig bolig-
utbygging vil ha liten konsekvens for 
trafikkavvikling i tilliggende 
sentrumsgater og langs Fv 128 

23. Havn, kaianlegg, farleder Nei    Ikke relevant 
 
24. Sykehus/-hjem, kirke 

 
Nei 

   
Ikke relevant 

 
25. Brann/politi/ambulanse/ 
      sivilforsvar (utrykningstid mm.) 

 
Nei 

  

 

 
Området ligger sentralt med god 
tilgjengelighet og responstid ift.  
utrykning. Nytt kommunalt VA-nettet 
antas å ha tilfredsstillende kapasitet 
mht. vanntilførsel og brannvann.  
 
Ved ivaretakelse av gjeldende lover og 
forskrifter ift. sikkerhet og brann ved 
utbygging, vil risiko og konsekvenser 
ift. utrykningstid være akseptabel. 

 
26. Kraftforsyning 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Planforslaget og utbygging av nye 
boligfelt vil medføre økt kraftbehov, 
men eksist. trafo antas å være 
dimensjonert for å kunne forsyne et 
større antall boliger enn de som er 
tilknyttet i dag. 
Påkrevd oppgradering og utvidelse av 
kraftforsyning vil bli vurdert av 
Hafslund Nett ved hver ny utbygging. 
Ved utbygging felt B7 og B3 kan det bli 
påkrevd å avsette areal til ny trafo.  
Tiltaket medfører ikke konsekvenser 
for eksisterende anlegg, eller kraft-
forsyningen til tilliggende boliger.  

 
27. Vannforsyning/avløpsanlegg 

 
Nei 

   
Ved utvikling/utbygging av Løvestad-
feltet er det fremført vann- og avløps-
anlegg langs Nordmyrstubben.  
Siden anlegget i utgangspunktet var 
dimensjonert for totalt 300 boliger bør 
kapasiteten være god. Total utbygging 
for hele Løvestadfeltet vil trolig ikke blir 
mer enn 150-175 boliger. 
 
De nye boligfeltene vil bli tilknyttet VA-
anlegg langs Nordmyrstubben, men vil 
ikke ha konsekvenser for vanntilførsel 
el. tilsv for eksisterende boliger. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 

28. Forsvarsområde Nei Ikke relevant 
 
29. Tilfluktsrom 

 
Nei    

 
Ikke relevant 

 
30. Område for idrett/lek 

 
Nei 

   

 
Planområdet berører ikke arealer som 
er tilrettelagt eller benyttet for lek/idrett.
Planforslaget og fremtidig utbygging vil 
derimot bidra til at tilliggende grøntdrag 
med avsatte areal for lek og opphold vil
bli opparbeidet.  

 
31. Annen infrastruktur 

 
Nei    Ingen kjente 

 
 

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 
 
32. Kilder til akutt forurensning i/ved  
      planområdet. 

 
Ja 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Med unntak av evt. intern brann i 
området eller ulykker knyttet til gods-
transport på tilliggende del av Østre 
Linje eller i tilknytning til del av 
Løvestad næringsområde er det ingen 
kilder i nærområdet som utgjør kilde til 
akutt forurensning. Avstand fra banen 
til fremtidig boligbebyggelse vil være 
mer enn 25 meter. 
Risiko for akutt forurensning som kan 
gi alvorlige konsekvenser anses som 
liten.

 
33. Tiltak i planområdet som 
      medfører fare for akutt  
      forurensning 

 
Ja 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Tiltaket omfatter i hovedsak tilrette-
leggelse for boligutbygging. Brann i 
boliger utgjør en mulig risiko som er 
vanskelig forsikre seg mot. Ved 
ivaretakelse av lover og forskrifter ift. 
sikkerhet og brann, vil risiko og 
konsekvenser for akutt forurensning 
ved brann være begrenset. 

 
34. Kilder til permanent forurensning 
i/ved planområdet. 
 

 
Nei 

   
I nærområdet eller i tilknytning til 
Løvestad næringsområdet er det 
ingen kjennskap til kilder som utgjør 
en permanent forurensning eller 
helsemessig risiko. 

 
35. Tiltak i planområdet som  
      medfører fare for forurensning  
      til grunn eller sjø/vassdrag  

 
Nei 

   
Tiltaket innenfor planområdet 
omfatter i hovedsak tilretteleggelse 
for boligutbygging, og anses ikke å 
medføre noen fare for forurensning 
av grunn. 

 
36. Forurenset grunn 

 
Nei 

 
 

 
 

 

 
Det meste av planområdet omfatter 
tidligere LNF/landbruksareal. 
Det foreligger ingen kjennskap eller 
registreringer om forurenset grunn 
innenfor planområdet. 

 
37. Støv/støy fra industri 
 

 
Ja 

 
3 

 
1 

 
3 

 
Virksomhetsstøy fra Løvestad 
industriområde kan tidvis forekomme, 
som følge av virksomheten og inn/ut-
transport.  
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
 
37. Støv/støy fra industri, forts 
 

     
Utbyggingsområdene B5 og B3 ligger i 
god avstand, mens felt B7 ligger inn 
mot næringsområdet. Støyplagene vil 
trolig ikke være til vesentlig sjenanse 
eller medføre søvnproblemer, da det 
ikke er kjennskap til virksomheter i 
nærheten som har døgndrift. 
Støv fra næringsområdet er begrenset, 
og avsatt «grønn» buffersone mot 
næringsarealet vil gi en avskjermende 
effekt ved planting av trerekker.  
Konfliktgrad knyttet til støy/støv fra 
næringsområdet anses som liten. 

 
38. Støv/støy fra trafikk 
 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Tidligere utførte støyvurderinger viser 
at området ligger i utenfor gul støysone 
langs Fv128. 
Støy fra veitrafikk i Nordmyrstubben vil 
være begrenset, og knytter seg i 
hovedsak til boligrelatert trafikk. Med 
flere avkjørsler og mange boliger vil 
det være naturlig å holde lav hastighet 
som medføre mindre støyplager og 
sjenanse.  Liten helsemessig risiko. 

 
39. Støy fra andre kilder 
 

 
Ja 

 
4 

 
1 

 
4 

 
Nærhet til Østre linje medfører at 
randsoner i nordre del av området er 
støyutsatt. Overordnete støykart (fra 
Bane Nor) viser at gul støysone ikke 
omfatter del av område avsatt for 
oppføring av boligbebyggelse eller 
uteoppholdsareal. 
Dersom det allikevel viser seg å være 
påkrevd med avskjerming, er det i 
planforslaget åpnet for oppføring av 
støyskjerm mot jernbanen. 
Helsemessig risiko som følge av støy 
fra jernbane anses som liten. 

 
40. Planen/tiltaket medfører økt  
      støybelastning 

 
Nei 

  

 

 
Tilretteleggelse for boliger vil kun 
medføre støy pga. økt biltrafikk. Støy 
knyttet til økt veitrafikk og anleggs-
perioden er vurdert under eget punkt.  

 
41. Høyspentlinje  
     (elektromagnetisk stråling) 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Høyspentanlegg omfatter ledninger i 
grunn langs Nordmyrstubbveien, mens 
det langs Østre Linje er luftspenn.  
Trafo er plassert ut mot Nordmyr-
stubben. Ved utbygging av er det 
avsatt anbefalt byggegrense på 5m 
rundt trafo. Luftspenn langs jernbane 
ligger i god avstand (> 25 meter). 
Kabelpåvisning vil bli bestilt ved 
gjennomføring av gravearbeider. 
 
Høyspentlinje og elektromagnetisk 
stråling anses i å utgjøre lav helse- 
eller sikkerhetsmessig risiko ved 
utbygging av boligområdet.  

 
42. Skog-/lyngbrann  

 
Nei 

  
 

 
Ikke relevant – lite skog i nærheten. 

 
43. Dambrudd 

 
Nei 

   
Ikke relevant 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
 
44. Regulerte vannmagasiner med  
      spesiell fare for usikker is,  
      endringer i vannstand, mm. 

 
Nei 

 
Ikke relevant  

 
45. Gruver, åpne sjakter,  
      steintipper, etc. 

 
Nei 

   
Ikke relevant 

 
46. Risikofylt industri mm. 
      (kjemikalier/eksplosiver osv.) 

 
Nei 

 
Ikke kjennskap til virksomheter i 
tilliggende næringsområde som utgjør 
risikofylt industri.  

47. Områder for avfallsbehandling Nei Ikke relevant 

48. Oljekatastrofeområde Nei Ikke relevant 
 
49. Ulykke med farlig gods til/fra  
      eller ved planområdet 

 
Ja 

 
1 

 
3 

 
4 

 
Ulykker ved godstransport langs Østre 
Linje er vanskelig å forsikre seg mot, 
men sannsynlighet anses som liten da 
det er begrenset transport på Østre 
Linje.   
Avstand fra jernbane til boligene blir 
over 25 meter, og opparbeidet støyvoll, 
avsatt grøntdrag og parkeringsareal 
mot jernbanen vil fungere som en 
buffersone. Slak kurvatur og lav 
hastighet forbi området, tilsier også at 
risiko for ulykker vil være liten.

 
50. Ulykke av-/påkjørsler 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Antatt generell ulykkesrisiko: 
Nordmyrstubben utgjør en blindvei/ 
boliggate med tilliggende barnehage 
og boliger, hvor det vil være naturlig å 
holde lav hastighet.  
Tilliggende avkjørsler er oversiktlige, 
og dersom ulykker skulle inntre vil 
skadene bli begrenset.  
Krav til frisikt ved nye avkjørsler er 
ivaretatt i planforslaget. Risiko for av-/ 
påkjørsler anses som lav.

 
51. Ulykke med gående/ syklende;  
      spesielle ulykkespunkter 

 
Ja 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Situasjon for gående og syklende i 
nærområdet anses som tilfreds-
stillende, da det både er opparbeidet 
g/s-veg langs Nordmyrstubben og 
fortau langs Nordmyrveien frem til 
Stasjonsgata i sentrum. I nærområdet 
er det også mange snarveier gjennom 
tilliggende boligområder og mindre 
trafikkerte boliggater som benyttes 
som skole, aktivitetsområder mv.  
 
Ulykkespunkter: Kryssing av Nordmyr-
stubben/Nordmyrveien og Stasjons- 
gata i sentrum. I hovedsak er det 
oversiktlige krysningspunkt som flere 
steder er skiltet eller har opphøyd 
gangfelt.  
Risiko for ulykker med gående/ 
syklende anses som liten. 
 

 
52. Er tiltaket i seg selv et  
      sabotasje-/terrormål? 

 
Nei 

 

 
- 

 
- 

 
Ikke vurdert  



                                                                    ROS-analyse – Detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet - boliger 

        Moen Eiendom AS                                                Enerhaugen Arkitektkontor AS 14

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 
 
 
53. Er det potensielle sabotasje-/  
      terrormål i nærheten? 

 
Nei 

 
- 

 
- 

 

 
Ikke vurdert 

54. Annen virksomhetsrisiko Nei    Ingen kjente  

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Medfører planen/tiltaket risiko ved utbygging/gjennomføring:
 
55. Forstyrrelse av trafikkavvikling,  
      ulemper ved massetransport 

 
Ja 

 
3 

 
2 

 
6 

 
Massetransport ved utbygging vil være
begrenset da overskuddsmasser i 
hovedsak forutsettes benyttet som 
oppfylling internt i området.  
Tilkjøring av masser vil tiltakshaver 
søke å få innkjørt via tilliggende 
næringsområde og jordbruksareal (B7) 
som nå vil bli liggende brakk. 
Massetransport vil ikke være konfliktfylt
langs Fv128, men vil i perioder kunne 
være skape ulempe for trafikkavvikling 
langs tilliggende boliggater. Fortau 
langs Nordmyrveien og Nordmyr-
stubben bidrar til trafikksikre gang-
forbindelser for myke trafikanter i 
anleggsperioden. Risiko for begrenset 
fremkommelighet anses som liten.

 
56. Håndtering av riveavfall 

 
Nei 

 
 

 
 

  
Ingen bebyggelse eller anlegg som 
rives som følge av tiltaket. 

 
57. Forurenset grunn 

 
Nei 

 
 

 
 

 

 
Utbygging forutsettes gjennomført uten 
risiko for forurensning av grunn. 

 
58. Støy ved anleggsarbeider 

 

 
Ja 

 
4 

 
1 

 
4 

 
Anleggsarbeider og evt. noe sprenging 
knyttet til klargjøring av byggetomtene 
vil tidvis medføre støy for tilliggende 
boligmiljøer og barnehage.  
Byggeperiode med sjenerende støy vil 
begrenset til kortere perioder. 
Støyende arbeid vil i hovedsak skje på 
dagtid. Konfliktgrad vil være begrenset.

 
59. Uhell i byggegrop og ved 
      fundamentering 

 
Nei 

    
I hovedsak kun bygging med plate på 
mark uten byggegrop. 

 
60. Uhell i ved rigging/drift av  
      anleggsområde 

 
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Kan inntreffe men det forutsettes at 
arbeider gjennomført ihht. gjeldende 
forskrifter og med nødvendig sikring.  
Anleggsområdet forutsettes avstengt 
utenom arbeidstid. 
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 4.2 Sammenstilling risikovurdering  
I tabell 7 er hendelser som er vurdert å ha risikofaktor ift. uønskede hendelser jfr. tabell 6 
sammenstilt i en risikomatrise. 
 
Tabell 7 Samlet oversikt over risikovurdering 

 
           
 Konsekvenser/ 
 

Sannsynlighet 

 
1. Ufarlig 

 
2. En viss 

fare 
 

 
3. Kritisk 

 

 
4. Farlig 

 
5.  Katastrofalt

 

4.  Svært sannsynlig 
 

18, 39, 55, 58     

3.  Sannsynlig 
 

37,      

2.  Mindre sannsynlig 
 

  7, 13, 26, 38, 
41, 50, 60 

    33, 51   

1.  Lite sannsynlig 
 

       3, 32, 49   

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha kritisk til 
katastrofale konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 5. Hendelser med slikt risikonivå er vurdert/ 
kommentert nærmere under pkt. 4.3, dersom kommentar/vurdering i tabell 6 ikke anses som 
tilstrekkelig (grønt). 
Som det fremgår av tabell 7 er det i analysen ikke avdekket hendelser med høy risiko. 

 
4.3 Overordnet sårbarhetsanalyse - risikoreduserende tiltak 
I NS 5814:2008 ” Krav til risikovurderinger” er sårbarhet definert på følgende måte: ”Manglende 
evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin 
opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.”  
I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold som gjør at 
arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av uønskede hendelser.  
 
I denne analysen graderes sårbarhet etter følgende:  
 
 svært sårbart 
 moderat sårbart  
 lite sårbart  
 ikke sårbart  

 
4.3.1 Naturrisiko 
Planområdet og tiltaket berører i liten grad naturgitte forhold som er sårbar for uønskete hendelser 
eller medfører uakseptabel risiko. Ved gjennomføring av enkle risikoreduserende tiltak for både 
forhold med lav og middels risiko, vil sannsynlighet/konsekvens for uønskede hendelser være liten.   
   
4.3.2 Sårbare naturområder og kulturmiljøer 
Planområdet og tiltaket berører i liten grad naturområder og kulturmiljøer som anses å være sårbar 
for uønskete hendelser som medfører uakseptabel risiko. Området berører ikke vegetasjon, 
landskap eller kulturmiljø med særskilt verneverdi.  
Nedbygging av jordbruksareal og utvikling av området til boligformål er avklart på overordnet nivå i 
kommuneplanens arealdel, og ved beh. av gjeldende regulering i 2007.Det meste av jordbruks-
arealene på Løvestadfeltet er allerede nedbygd, og gjenværende areal holdes kun i hevd i påvente 
av ytterligere utbygging. 
 

 4.3.3 Teknisk og sosial infrastruktur 
Planforslaget og tiltaket anses ikke å medføre nevneverdig sårbarhet eller risiko eksisterende eller 
planlagt teknisk infrastruktur i eller ved planområdet. Nærliggende kraftforsyning og ledningsanlegg i 
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grunnen forutsettes tatt hensyn til under prosjektering og anleggsarbeidene slik at skade unngås. 
Byggegrense på 5,0m ved trafo sikrer anbefalt avstand til boligene. 

 
4.3.4 Virksomhetsrisiko 
Planforslaget og tiltaket anses ikke å medføre eller være sårbar for nevneverdig virksomhetsrisiko i 
eller ved planområdet som medfører uønskete hendelser eller uakseptabel risiko. 
 
Nærhet til Østre Linje medfører at randsoner i nordre del av planområdet vil være støyutsatt. 
Fremtidig bebyggelse vil i utgangspunktet ligge utenfor gul støysone langs jernbanen, men dersom 
det viser seg å være påkrevd med oppføring av støyskjerm mot jernbane vil det bli gjennomført. Før 
boligene nærmest jernbane kan tas i bruk stilles det krav til kontrollmåling av innendørs støyforhold.  
Planområdet vil ikke påvirkes av støy fra Fv128. 
Ved ivaretakelse av lover og forskrifter ift. sikkerhet og brann, vil risiko og konsekvenser for akutt 
forurensning ved brann være begrenset.  
Trafikksikkerhet for gående og syklende i nærområdet anses godt ivaretatt, da det både er 
opparbeidet g/s-veg langs Nordmyrstubben og fortau langs Nordmyrveien frem til kryss ved 
Stasjonsgata i sentrum. I tillegg er det mange snarveier gjennom tilliggende boligområder og flere 
mindre trafikkerte boliggater som sikre trygg gangforbindelse til skoler, sentrum, idrettsanlegg, mv.  

 
4.3.5 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
Med beliggenhet i randsonen av eksisterende boligområde vil det være mulig å begrense 
konsekvensene for tilliggende områder.   
 Selv om klargjøring, grunnarbeider og opparbeidelse vil medføre en del massetransport, vil det 
meste av arbeidene skje innenfor de aktuelle utbyggingsområdene. Det antas at behov for sprenging 
vil være svært begrenset, da det stedvis er stor dybde til berggrunn. Ulemper knyttet til støy, støv, 
trafikkavvikling, mv i forbindelse med massetransport og tilkjøring til området er vanskelig å unngå, 
men vil være tidsbegrenset og avbøtende tiltak vil kunne iverksettes.  
Massetransport ut fra området vil være begrenset da overskuddsmasser i hovedsak forutsettes 
benyttet som oppfylling internt i området. Tilkjøring av pukk og bærelag vil tiltakshaver søke å 
transportere via tilliggende næringsområde og midlertidig anleggsvei via B7. 
Da det er allerede er separate gangforbindelser langs tilliggende veier anses forhold til myke 
trafikanter å være godt ivaretatt.  
 
Dersom en følger gjelden forskrifter og krav til HMS hva gjelder selve utførelsen av anleggs-
arbeidene bør tiltaket ikke medføre vesentlig risiko for uønskede hendelser.  

5 KONKLUSJON  

Ved gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket hendelser/forhold knyttet til 
planområdet, tiltaket eller nærområdet som anses å medføre høy risiko. Planområdets sårbarhet 
overfor uønskede hendelser/farer vurderes som begrenset for de fleste forhold, gitt at planlagte 
løsninger følger tekniske krav i lover og forskrifter samt at krav i reguleringsbestemmelser og 
angitte risikoreduserende tiltak/undersøkelser legges til grunn ved videre utvikling av området, 
prosjektering og gjennomføring av tiltaket.  

6 KILDER 

• www.ngu.no  
• www.naturbase.no  
• Kommunedelplan for Spydeberg sentrum, 2011 
• Planbeskrivelse for nordre del av Løvestadfeltet 
• Kommuneplan for Spydeberg kommune, 2011 – 2022  
• www.spydebreg.kommune.no 
• NVE`s sjekkliste 
• Gårdskart  
  


