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Sammendrag med anbefalinger 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelsen av områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall.  

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige 
uønskede hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslått 
utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å 
redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den 
videre planprosessen. 

De hendelser som er avdekket i ROS-analysen, og som det gjøres tiltak for i planen er 
nevnt i tabellen under: 

 

TILTAK 
- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse: Tiltak i planen: 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

nr.32 Brann (med større 
konsekvenser) 

God tilgang til slukkevann. Til enhver tid gjeldende TEK skal følges når 
det gjelder brannsikring av bygg. 
Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

nr.33 Sammenrasing av 
bygninger/konstruksjoner 

Eksisterende bygg bør tilstandsvurderes, og evt. mangler må rettes opp. 
Ved nybygg følges den til enhver tid gjeldende TEK. 

nr.52 Ulykke i av- og påkjørsler Siktlinjer i av- og påkjørsler reguleres i planen. 

nr.54 Ulykke med 
gående/syklende 

Opphøyd gangfelt i Skredderstuvegen og Bråtenvegen. 

Risiko i anleggsfasen 

nr.55 Personskader Anleggsområder må sikres på forsvarlig måte 
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1 Innledning 

1.1 Hensikten med ROS-analyser 
Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i 
henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen 
et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 
 
I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket 
utbyggingstiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold 
som følge av planlagt utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller 
som følge av arealbruken. 
 

1.2 Begrepsforklaring 
 

Begrep Beskrivelse 
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede 

hendelser som innebærer skade eller tap. 
Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, 

stabilitet eller materielle verdier. 
Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer 

for mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for 
og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for 
risikoen som en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, 
samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 
Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 
Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt 

farlig industri eller varslingssystemer som kan redusere 
sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov 
for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være 
forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 
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2 Metode 
 
Analysen er gjennomført iht. veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-
og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ). Analysen er 
basert på foreliggende forslag til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall, og tilhørende 
illustrasjoner. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 
 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en 
gang hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer 
mindre enn en gang hvert 50. år 
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 
 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig 
(1) 

Ingen personskader 
miljøskader, kun mindre 
forsinkelser;  

Ingen miljøskader, 
kun mindre 
forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. 
Ikke behov for 
reservesystemer 

Mindre alvorlig/en 
viss fare (2) 

Ingen eller få/små 
personskader 

Ingen eller få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem/ 
alternativer ikke fins. 
Omkostninger opp til NOK 
3 millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 

Inntil 4 døde og /eller få 
men alvorlig 
(behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på 
miljøet med opptil 
10 års restaurering 

System settes ut av drift 
over lengre tid (flere 
døgn). Omkostninger opp 
til NOK 30 millioner. 

Meget 
alvorlig/meget farlig 
(4)  

Under 25 døde og/eller 
inntil 10 farlige skader, 
mange alvorlige og 
lettere skader.  

Alvorlige skader på 
miljøet med opptil 
25 års 
restaurering. 

Systemer settes ut av drift 
over lengre tid; andre 
avhengige systemer 
rammes midlertidig. 
Omkostninger opp til NOK 
500 millioner. 

Katastrofalt (5) 

Over 25 døde og/eller 
mer enn 10 farlige 
skader og et stort antall 
andre skader. 

Meget alvorlige og 
omfattende skader 
på miljøet med 
over 25 års 
restaurering. 

Hoved- og avhengige 
systemer settes 
permanent ut av drift. 
Omkostninger over NOK 
500 millioner. 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 
 
Tabell 1 Matrise for risikovurdering 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ meget 
farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig      

3. Sannsynlig      
2. Mindre 
sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ift. nytte 
• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak 
 
I forbindelse med områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall skal det gjennomføres risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Planområdet er lokalisert på Aulifeltet sør i Nes kommune, 
som vist i Figur 3.  Planområdet utgjør 69 daa og omfatter deler av gnr/ bnr 201/2 og flere.  Auli 
skole ligger midt inne i et godt etablert boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. 
 
 

 
 
Figur 3: Planforslag/planområdet. Kilde: kartportalen Nes kommune 
 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt 
flerbruksområde, med trygge og gode utearealer og adkomstforhold.  
 

3.1 Dagens situasjon 
Auli skole ligger midt inne i et godt etablert boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. Skolen er 
senere påbygget/utvidet i flere omganger, og består i dag av tre separate skolebygg, samt en 
gymsal. Byggene er av varierende kvalitet. «Åttekanten» er et eksempel på skolearkitektur fra 
senmodernismen (ca. 1960-1980), med sin spesielle geometriske form, og er derfor interessant 
som nyere tids kulturminne. Den er også en identitetsmarkør for Auli skole. (ref. innspill fra 
Akershus fylkeskommune). Skolen har i dag ca. 260 elever og ca. 40 ansatte. 
 
Skolen har adkomst både fra Lyngvegen i vest, og fra Skredderstuvegen i øst. Besøksadressen 
er Lyngvegen 16, men hovedadkomst er fra Skredderstuvegen. Skolen ligger i et nordvendt 
skrånende skogsterreng. Det er en stor asfaltert flate midt i skolegården, mens resten av 
utearealet består av en del skog. Dette gjør at skolens utearealer er varierte og godt egnet til lek. 
Det er en stor grusbane innenfor planområdet, samt en tennisbane som driftes av Auli vel. Auli 
vel har også satt opp en grillhytte. Friområdet sør for grusbanen og tennisbanen er et mye brukt 
friområde, og det bratte terrenget er en populær akebakke om vinteren. 
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Området ligger rett under marin grense. Det er fjell i dagen flere steder. Det er ikke kjent 
forurensning på området. 
 

3.2 Utbyggingsformålet 
Planforslaget legger til rette for bygging av idrettshall, samt en mulig utvidelse av Auli skole med 
ny bygningsmasse. I tillegg avsettes det arealer til parkering for både idrettshall og skole. 

Området reguleres til: 

• bebyggelse og anlegg: undervisning, idrettsanlegg og kommunaltekniske anlegg. 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: veg, kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen 

veggrunn (grøntareal), kollektivholdeplass, parkering. 
• Grønnstruktur 

Det fremmes to ulike alternativer til plankart ved 1.gangsbehandling av reguleringsplanen. Det er 
plassering av idrettshallen som er forskjellen ved to alternativene. 

 

4 Identifisering av uønskede hendelser, konsekvenser og 
tiltak 

 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle 
punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen. (Farge i 
kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1) 
 
Tabell 2 Analyseskjema 
ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 
planen 

Kons. 
av 
planen 

Sann-
synlig 

Kons
ekve
ns 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis 
ikke relevant) 

Kilde 

Natur- og 
miljøforhold 

       

Ras/skred/flom/ 
brann 

       

1. Steinsprang          Ikke relevant NVE’s 
aktsomhets-
kart 

2. Masseras/ 
leirskred 

     Ikke relevant NVE’s 
aktsomhets-
kart 

3. Snø-/isras      Ikke relevant NVE’s 
aktsomhets-
kart 

4. Dambrudd 
 

      Ikke relevant  

5. Skybrudd/ 
store 
nedbørs-
mengder 

x  3 2  Godt overvanns-
system 

 

6. Elveflom/ 
tidevanns-
flom/ stormflo  

     Ikke relevant NVE’s 
aktsomhets-
kart 

7. Skogbrann 
(større/farlig) 

x  1 2  Det er en liten del 
av et større 
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 
planen 

Kons. 
av 
planen 

Sann-
synlig 

Kons
ekve
ns 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis 
ikke relevant) 

Kilde 

skogsområde som 
ligger ved 
planområdet. 
Sannsynligheten 
for skogbrann 
regnes som liten. 

Vær, 
vindeksponering 

       

8. Vindutsatte 
områder 
(Ekstremvær, 
storm og 
orkan) 

x  1 2     Området er ikke 
utsatt for 
ekstremvær 

 

9. Nedbørutsatt
e områder 

x  1 2     Området er ikke 
spesielt utsatt. Må 
sikre godt 
overvanns-system 

 

Natur- og 
kulturområder 

       

10. Sårbar flora x  1 2      Området har ikke 
registrert sårbar 
flora 

artsdataban
ken.no 

11. Sårbar fauna 
/fisk, verne- 
områder og 
vassdrags 
områder 

x  1 2     Området har ikke 
registrert sårbar 
fauna 

artsdataban
ken.no 

12. Fornminner 
(Afk) 

     Dette er sjekket ut 
ved varsel om 
oppstart. Se 
merknad fra 
Fylkeskommunen.  

 

13. Kulturminne/-
miljø 

     «Åttekanten» 
Se 
tilstandsvurdering 
av skolebygg når 
den foreligger, og 
innspill fra 
Fylkeskommunen. 

 

14. Grunnvann-
stand 

       

Menneskeskapte 
forhold 

       

Risikofylt industri 
mm 

       

15. Kjemikalie/ 
eksplosiv 
(kjemikalieuts
lipp på land 
og sjø) 

     Ikke relevant  

16. Olje- og 
gassindustri 
(olje-og 
gassutslipp 
på land og 
sjø) 

     Ikke relevant  
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 
planen 

Kons. 
av 
planen 

Sann-
synlig 

Kons
ekve
ns 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis 
ikke relevant) 

Kilde 

17. Radioaktiv 
industri 
(nedfall/ 
forurensning) 

     Ikke relevant  

18. Avfalls-
behandling 
(ulovlig 
plassering/ 
deponering/ 
spredning 
farlig avfall) 

x  2 2  Mulig avfall av ulik 
art ved 
parkeringen i 
Lyngvegen 

 

Strategiske 
områder 

       

19. Vei, bru, 
knutepunkt 

     Ikke relevant  

20. Forsyning 
kraft/ 
elektrisitet 
(Sammen-
brudd i 
kraftforsyning
) 

x  3 1      

21. Svikt i 
fjernvarme 

     Ikke relevant  

22. Vannforsynin
g (Svikt/for-
urensning av 
drikke-
vannsforsynin
g) 

x  3 1    Det etableres 
reservevann-
løsning fra NRV 

 

23. Avløps-
systemet 
(Svikt eller 
brudd) 

x  3 1    

24. Forsvars-
område 

        Ikke relevant  

25. Tilfluktsrom x  1 1  Er i kjelleren i 
dagens gymsal. 
Det må gjøres en 
vurdering om 
tilfluktsrommet 
skal erstattes 
dersom gymsalen 
rives i henhold til 
«Forskrifter m.v. 
om tilfluktsrom» 

 

26. Eksplosjoner x     Ikke relevant 
 

 

27. Terror/sabota
sje/ 
skadeverk 

x  2 4       

28. Vold/rans og 
gissel-
situasjoner 
(eller trusler 
om) 

x  3 3    

29. Tele/ 
Kommunikasj
onssamband 

x  3 1    
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ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 
planen 

Kons. 
av 
planen 

Sann-
synlig 

Kons
ekve
ns 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis 
ikke relevant) 

Kilde 

(sammenbrud
d)  

30. Kommunens 
dataanlegg 
(uhell/ 
skader) 

x  3 1    

31. Samfunns-
viktige 
funksjoner 
(bortfall av 
tjenester ved 
streik, 
sykdom osv.) 

x  3 1    

32. Brann (med 
større konse-
kvenser) 

x  3 5    Varslingsanlegg 
skal til en hver tid 
fungere og det 
skal sikres 
tilstrekkelig 
slukkevann 

 

33. Sammen-
rasing av 
bygninger/ 
konstruksjone
r 

x  1 5      

34. Dødsfall 
under 
opprivende 
omstendighet
er 

x  2 3    

Andre 
forurensnings-
kilder 

       

35. Bolig-
forurensning 

     Ikke relevant  

36. Landbruks-
forurensning 

     Ikke relevant  

37. Akutt 
forurensning 

     Ikke relevant  

38. Støv og støy; 
industri 

     Ikke relevant  

39. Støv og støy; 
trafikk 

x  2 2  Idrettshallen 
generer noe mer 
trafikk, men 
støybildet endres 
ikke mye. 

 

40. Støy; andre 
kilder  

        Ikke relevant  

41. Forurensning 
i sjø/vassdrag 

     Ikke relevant  

42. Forurenset 
grunn 

     Ikke relevant  

43. Smitte fra dyr 
og insekter 

x  1 3    

44. Epidemier av 
smittsomme 
sykdommer 

     Ikke relevant 
innenfor 
planområdet 

 

45. Gift eller 
smittestoffer i 

     Ikke relevant  



ROS-analyse Auli skole 

 
 

12 

ANALYSESKJEMA 
Hendelse/Situasjon Kons. 

for 
planen 

Kons. 
av 
planen 

Sann-
synlig 

Kons
ekve
ns 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis 
ikke relevant) 

Kilde 

nærings-
midler 

46. Radongass x  3 2  Vis til kart 
Verdi 190 – enkle 
tiltak nødvendig 

 

47. Høyspentlinje x  1 1  Ingen 
eksisterende 
høyspentlinje.  

 

Transport        
48. Ulykke med 

farlig gods  
x  1 2      

49. Brudd i 
transport-
nettet (i store 
infrastruktur-
traseer)  

     Ikke relevant  

50. Brudd i 
transport-
nettet (i store 
blindsone-
veier) 

x  2 1    Flere mulige 
traseer 

 

51. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet 
til området 

x  3 1       

Trafikksikkerhet        
52. Større 

trafikkulykke 
(land,sjø og 
luft) 

     Ikke relevant for 
planområdet 

 

53. Ulykke i av-/ 
påkjørsler  

x  3 3    

54. Ulykke med 
gående/ 
syklende 

x  3 3     

Anleggsfasen        
55. Sprengnings-

skader 
 x 2 2    

56. Personskader  x 2 3  Anleggsområder 
må sikres på 
forsvarlig måte 

 

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Iht. vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-
nr. med konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):  
 
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ meget 
farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig      

3. Sannsynlig   28, 53, 54  32 
2. Mindre 
sannsynlig   34, 56 27  

1. Lite   43   33 
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sannsynlig 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i ft. nytte 
• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
 
 

5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
 

5.1 Menneskeskapte forhold 

 
Hendelse 27 - Terror/sabotasje/ skadeverk 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som sannsynlig at terror/sabotasje/skadeverk kan skje i områder hvor det oppholder 
seg større folkemengder. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Konsekvens for menneskers liv og helse vurderes som stor, og i verste fall dødelig, 
dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes at det vil være middels konsekvens for materielle verdier i 
planområdet  
 
Tiltak: Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan fremmes ut i fra en kost-
/nyttevurdering, utover å ha en rask tilgang til nødetater. 
 
 
Hendelse 28 - Vold/rans- og gisselsituasjoner (eller trusler om) 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som sannsynlig at vold/rans- og gisselsituasjoner kan skje i områder hvor det 
oppholder seg større folkemengder. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Konsekvens for menneskers liv og helse vurderes som stor, og i verste fall dødelig, 
dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes at det vil være middels konsekvens for materielle verdier i 
planområdet  
 
Tiltak: Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan fremmes ut i fra en kost-
/nyttevurdering, utover å ha en rask tilgang til nødetater. 
 
Hendelse 32 - Brann (med større konsekvenser) 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som sannsynlig at brann kan oppstå. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Konsekvens for menneskers liv og helse vurderes som katastrofal, dersom en slik 
hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes at det vil være stor konsekvens for materielle verdier i 
planområdet.  
 
Tiltak: Det må installeres godkjent brannvarslings- og slukkeutstyr i alle bygg, og det må sikres 
god tilgang til slukkevann. Det må også sikres fremkommelighet for nødetater. 
 



ROS-analyse Auli skole 

 
 

14 

 
Hendelse 33 - Sammenrasing av bygninger/ konstruksjoner 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som lite sannsynlig at bygninger innenfor planområdet vil rase sammen. Hendelsen 
er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre enn en gang hvert 50. år 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Konsekvens for menneskers liv og helse vurderes som katastrofal, dersom en slik 
hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes at det vil være stor konsekvens for materielle verdier i 
planområdet.  
 
Tiltak: Eksisterende bygg bør tilstandsvurderes, og evt. mangler må rettes opp. Ved nybygg føles 
de til enhver tid gjeldene byggtekniske forskrifter.   
 
 
Hendelse 34 - Dødsfall under opprivende omstendigheter 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som mindre sannsynlig at det vil forekomme dødsfall under opprivende 
omstendigheter, ut over de punkter som er nevnt over. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Konsekvens for menneskers liv og helse vurderes som katastrofal, dersom en slik 
hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes at det vil være mindre konsekvens for materielle verdier i 
planområdet.  
 
Tiltak: Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan fremmes ut i fra en kost-
/nyttevurdering, utover å ha en rask tilgang til nødetater. 
 

5.2 Andre forurensningskilder 
 
Hendelse 43: Smitte fra dyr og innsekter 
 
Drøfting av sannsynlighet:  
Det vurderes som lite sannsynlig at det vil forekomme smitte fra dyr og innsekter. Hendelsen er 
ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre enn en gang hvert 50. år. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Det er alvorlig for liv og helse dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes å være liten til ingen konsekvens for materielle verdier. 
 
Tiltak: Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan fremmes ut i fra en kost-
/nyttevurdering, utover å ha en fremkommelighet for nødetater. 
 
Hendelse 53: Ulykke i av- og påkjørsler 
Drøfting av sannsynlighet:  
Hendelsen er vurdert som sannsynlig, at den kan forekomme av og til – mellom en gang hvert år, 
og en gang hvert 10.år. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Det er alvorlig for liv og helse dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes å være liten til ingen konsekvens for materielle verdier. 
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Tiltak: Det reguleres inn siktlinjer i planen. Det bør vurderes fartsreduserende tiltak i 
Skredderstuvegen. 
 
Hendelse 54: Ulykke med gående/syklende 
Drøfting av sannsynlighet:  
Hendelsen er vurdert som sannsynlig, at den kan forekomme av og til – mellom en gang hvert år, 
og en gang hvert 10.år. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Det er alvorlig for liv og helse dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes å være liten til ingen konsekvens for materielle verdier. 
 
Tiltak: Det reguleres inn opphøyd gangfelt i Skredderstuvegen og Bråtenvegen. Det bør vurderes 
fartsreduserende tiltak i Skredderstuvegen. 
 

5.3 Anleggsfasen 

 
Hendelse 55: Personskader 
Drøfting av sannsynlighet:  
Hendelsen er vurdert som mindre sannsynlig. 
 
Drøfting av konsekvens:  
Liv og helse: Det er alvorlig for liv og helse dersom en slik hendelse vil oppstå. 
Materielle verdier: Det vurderes å være liten til ingen konsekvens for materielle verdier. 
 
Tiltak: Anleggsområder må sikres på forsvarlig måte 
 

6 Oppsummering 
 
ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at 
omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan 
prosjektet eventuelt bør endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 
anleggsfasen og den permanente driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt 
nivå. Analysen danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i 
reguleringsplanen, bl. a. i form av fastsettelse av hensynssoner og reguleringsbestemmelser. 
 
 
 Følgende hendelser er registrert med alvorlighetsgrad 3 eller mer, og gjøres tiltak for i 
reguleringsplanen: 
 
Hendelse 32 - Brann (med større konsekvenser) 
 
Hendelse 33 - Sammenrasing av bygninger/ konstruksjoner 
 
Hendelse 53: Ulykke i av- og påkjørsler 
 
Hendelse 54: Ulykke med gående/syklende 
 
Hendelse 55: Personskader 
 


