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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 
Rambøll bistår forslagstillere Nes kommune med utarbeidelse av planforslag – 
områdereguleringsplan for næringsutbygging på Herbergåsen.   

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. 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. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at 
planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 
miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med 
ROS-analysen. 
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2. Metode 

2.1 Metode og gjennomføring 
ROS-analysen er gjennomført basert på NS 5814 Krav til risikovurderinger (Standard Norge, 
2008) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i 
kommunenes arealplanlegging (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017). 
Analyseprosessen har foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 

2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 

3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

4. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 

5. Vurdering av aktuelle tiltak 

6. Oppfølging og rapportering 

2.2 Organisering av arbeidet 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført som en kvalitativ skrivebordstudie basert på 
foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra prosjektet samt offentlige databaser og kartgrunnlag. 

2.3 Vurdering av risiko 
I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser basert 
på DSBs veileder og egne sjekklister (Vedlegg 0). 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For 
alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en 
risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som 
benyttes er vist i  Figur 1. 
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Mindre 
sannsynlig 

     

Usannsynlig      

Figur 1: Eksempel på risikomatrise 

 
Plassering av hendelsene i risikomatrisen danner grunnlaget for vurdering av behov for ytterligere 
tiltak. De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og 
konsekvens. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen. 
Risikoreduserende tiltak vurderes for alle aktuelle uønskede hendelser. 
 
RØD:  Ikke akseptert. Risiko må reduseres - forebyggende tiltak skal om 

mulig iverksettes.   
  
GUL: Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - nye forebyggende tiltak 

vurderes.  
 
GRØNN:  Kan aksepteres.  

Nye tiltak vurderes dersom de gir betydelig risikoreduserende effekt. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere 
beskrevet i Tabell 1 og Tabell 2. 
Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling. 

Usannsynlig Sjeldnere enn hvert 1000 år 

Mindre sannsynlig 1 gang per 100 – 1000 år 

Sannsynlig 1 gang per 10 – 100 år 

Meget sannsynlig 1 gang per 1 – 10 år 

Svært sannsynlig 1 gang per år 

 
Tabell 2: Konsekvenskategorier. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Liv og helse Ingen skadde 
Få/små 
personskader 

Alvorlige 
personskader 

1 død Flere døde 

Stabilitet – Viktige 
samfunnsfunksjoner 
og infrastruktur 
(intervall – berører x 
personer i over y 
timer) 

Ikke alvorlig tap av 
viktig samfunns-
funksjon 

Mindre alvorlig tap 
av samfunns-
funksjon (intervall) 

Alvorlig tap av viktig 
samfunns-funksjon 
(intervall) 

Meget alvorlig tap 
av viktig samfunns-
funksjon (intervall) 

Katastrofalt tap av 
viktig samfunns-
funksjon (intervall) 

Ytre miljø 
Små mengder, 
ubetydelig 
restitusjonstid 

Mindre mengder, 
kort restitusjonstid 

Betydelige 
mengder, lang 
restitusjonstid 

Meget store 
mengder, lang 
restitusjonstid 

Katastrofale 
mengder, varig 
ødeleggelse 
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2.4 Avgrensninger og forutsetninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet og miljø. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 

dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 

2.5 Forkortelser 
 
AFK Automatisk fredete kulturminner 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
NGU Norges geologiske undersøkelse 
NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat 
PBL Plan- og bygningsloven 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
TEK 17 Byggteknisk forskrift 
ÅDT  Årsdøgnstrafikk 
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3. Beskrivelse av analyseobjekt 

3.1 Dagens situasjon 
Planområdet ligger på Herbergåsen i Nes kommune i Akershus. Området er på ca. 1200 daa og 
er i kommuneplanen avsatt til eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse. Planområdet ligger 
sentralt plassert i regionen, med 45 km til Oslo og 30 km til Oslo Lufthavn Gardermoen. 
Herbergåsen næringspark ligger langs dagens E16-trasé, en hovedfartsåre for transport nordover 
i Norge og mot Sverige. 
 

 
Figur 2: Oversikt over deler av Nes kommune med Herbergåsen vist med stiplet linje.  

3.2 Planlagte tiltak 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsutbygging på Herbergåsen. Dette vil 
være i tråd med målene om næringsvekst i kommuneplanen, samt kommunens strategiske 
næringsplan hvor det blant annet er fokus på å etablere ferdigregulerte næringstomter med god 
infrastruktur. Herbergåsen inneholder et allerede utviklet næringsområde, og vil med utvidelsen 
bli kommunens største næringspark. I gjeldende kommuneplan er området regulert til 
eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse (figur 2). 
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Figur 3: Utsnitt av kommuneplanens arealdel med Herbergåsen med lilla farge.  
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4. Fareidentifisering 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten (vedlegg 1) nevnt i kapittel 2.3. Følgende tema, 
aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen: 
 
Naturrisiko – ras/skred/flom/grunnforhold/vannstandheving: 

• Løsmasseras/ skred/ kvikkleire  

• Flom fra nedbørshendelser (overvann) – svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering 

• Bæreevne og setningsforhold 

• Radongass 
 
Forurensning/miljø/storulykker 

• Forurenset grunn 

• Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

• Akuttutslipp til grunn 

• Støv og støy fra industri/næring 

• Støv og støy fra trafikk 

• Stråling fra høyspent 
 
Trafikk 

• Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

• Trafikkulykker, møteulykker 

• Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk, fremkommelighet for nødetater 
 
Sårbarhet, planens påvirkning 

• Park, rekreasjonsområder 
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5. Risikoanalyse 

 

5.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 
 

5.1.1 Naturrisiko – ras/skred/flom/grunnforhold/vannstandheving 

 Løsmasseras/skred/kvikkleire 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Utglidning eller ras ved terrengbehandling. 
 

Årsak(er): Det er foreløpig ikke gjort grunnundersøkelser i form av grunnboringer i forbindelse med 
planarbeidet. Det er gjort en geoteknisk vurdering i form av en geoteknisk rapport 
(Rambøll, 2018). Denne viser at det ikke er registrert kvikkleire i planområdet, men at det 
finnes lommer med kvikkleire registrert 1-2 km unna. Det er derfor en sannsynlighet for at 
det finnes ustabile og kvikkleire innenfor området.  
 

Sårbarhetsvurdering: Området er relativt flatt med få terrengvariasjoner. Et ras eller skred her vil trolig ikke 
medføre store skader da massen har få muligheter for å spre seg. Sårbarheten er trolig 
størst ved et skred/ras ved terrengbehandling i anleggsfasen.  
 
  

Vurdering av sannsynlighet: Planområdet er forholdsvis flatt med få variasjoner i terreng. Det er ikke registrert 
kvikkleire eller rashendelser i området i henhold til tilgjengelig informasjon. Det er 
imidlertid ikke gjort grunnundersøkelser for området i forbindelse med planarbeidet. 
Sannsynligeten vurderes som mindre sannsynlig.  
 

Vurdering av konsekvenser: Konsekvensen for liv og helse og stabilitet vurderes til en viss fare. Planområdets 
terrengform gjør at et skred/ras trolig ikke vil medføre særlig fare for liv og helse, og at 
samfunnsfunksjonen kan gjenopprettes forholdsvis raskt. Konsekvensen for ytre 
miljø/materielle verdier vurderes til en viss fare. Ødeleggelser vil variere ut ifra rasets 
størrelse og utstrekning.  
 

Usikkerhet: Usikkerheten er høy. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser i området. 
Geotekniske vurderinger er gjort på bakgrunn av en skrivebordsstudie av eksisterende 
grunnlag og registreringer.  

 
 
 
 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 

Grunnforhold – 
utglidninger og ras 
ved 
terrengbehandling  

Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Det må gjennomføres grunnundersøkelser for å avklare 
behov for eventuelle tiltak. 

- Følges opp i videre planlegging eller i forbindelse 

med byggesøknad. 
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 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

 
Flom som følge av nedbørshendelser ved svikt i avløps- eller overvannshåndtering.  
 

Årsak(er): Underdimensjonering av avløps- og overvannshåndteringsanlegg, store nedbørsmengder 
og terrengform. Herbergåsen ligger mellom to nedbørsfelt som begge renner ut i 
Glomma. 
 

 
Figur 4: Nedbørsfelt deler Herbergåsen (Norges vassdrags- og energidirektorat, 

2018). 

 
Sårbarhetsvurdering: Området er forholdsvis flatt, men skråner i sørøst ned mot Glomma. Det er ingen bekker i 

området. Utbygging av industriområdet vil trolig gi flere harde flater som ikke vil infiltrere 
overvann like godt.  
  

Vurdering av sannsynlighet: Området er forholdsvis flatt og vil ha harde flater over store deler av planområdet. 
Tilstanden på dagens overvannshåndteringsanlegg er ikke kjent. Det er ingen bekker i 
området, slik at det er hovedsakelig nedbør som vil gi overvann. Det vurderes at det er 
sannsynlig at hendelsen oppstår.   
 

Vurdering av konsekvenser: Svikt i overvannshåndteringsanlegg kan gjøre at industriområdet ikke vil fungere normalt 
grunnet for eksempel ødeleggelser på infrastruktur og bygg. Flom kan også gi negative 
konsekvenser for miljø i form av forurensning og lignende. Konsekvensene kan utgjøre en 
viss fare for stabilitet og miljø.  
 

Usikkerhet: Høy.  
Tilstanden på dagens overvannshåndteringsanlegg er ikke kjent. Det er ikke gjort 
prosjektering eller vurdering av et eventuelt utvidet/nytt anlegg i området.  

 
 
 
 
 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Sannsynlig Liv og helse -  
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Flom fra nedbør, 
svikt i 
overvannshåndtering
sanlegg 

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Prosjektering av overvannshåndteringsanlegg 

 

- Følges opp i forbindelse med 

byggesak/detaljregulering 
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 Bæreevne og setningsforhold 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Setningsskader på eksisterende eller nye bygg og konstruksjoner. 

Årsak(er): Bæreevnen og setningsforholdene i området er usikre. Det er registrert hav- og fjordavsetning 
og elveavsetning samt bart fjell i området (se figur 4). Det er ikke foretatt grunnundersøkelser 
for å kartlegge dette. Grunnvannstand er usikker.  

 
Figur 5: Utsnitt av NGUs løsmassekart.  

Sårbarhetsvurdering: Det er både eksisterende næringsbebyggelse og bolighus innenfor planområdet. Disse vil være 
sårbare overfor setninger. Det planlegges en utvikling av næringsområdet som vil medføre 
større bygg med ulik aktivitet. Dette vil kreve en viss bæreevne.  

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det er foretatt en geoteknisk vurdering basert på tilgjengelig informasjon (Rambøll, 2018). Det 
er trolig hav- og fjordavsetning og elveavsetning for deler av området. Uten mer grundige 
undersøkelser er det sannsynlig at det er problemer med bæreevne og setningsforhold i 
området.  

 
Vurdering av 
konsekvenser: 

Svikt i bæreevne og mulighetene for setninger i området vil utgjøre en viss fare for liv og helse, 
stabilitet og materielle verdier.  

Usikkerhet: Høy.  
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller måling av grunnvannstand.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 

Setningsskader på 
eksisterende eller 
nye bygg og 
konstruksjoner 

Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Materielle verdier En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Grunnundersøkelser for å avklare bæreevne og 
setningsforhold.  

 

- I forbindelse med utforming av 

bebyggelse/byggesak, evt. i detaljregulering.   
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 Radongass 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Radonforekomst i bygninger.  

Årsak(er): Radongass dannes i berggrunn og jordsmonn og kan sive inn i bygninger og 
skade innemiljø. Området er innenfor aktsomhetssone "moderat til lav" for radon.  

 

Figur 6: Aktsomhetskart for radon (Miljøstatus kartdatabase, u.d.).  

Sårbarhetsvurdering: Planforslaget medfører etablering av næringsbebyggelse. Det er også 
eksisterende nærings- og boligbebyggelse i området. Bygg der mennesker skal 
ha varig opphold (bolig- og næringsbygg – for eksempel kontor, forretningslokaler 
osv.) vil være sårbare for radongass.  

Vurdering av sannsynlighet: Planområdet er innenfor moderat til lav aktsomhetssone for radon. Nye bygninger 
vil ha tiltak mot radon. Sannsynligheten settes til mindre sannsynlig.  

Vurdering av konsekvenser: Konsekvensen av radongass vil kunne være farlig for liv og helse.  

 

 

 

Usikkerhet: Middels.   
Aktomshetskart for radon er utarbeidet av Miljødirektoratet og blir oppdatert 
jevnlig. Det er likevel nødvendig å gjøre undersøkelser for planområdet.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 Radongass Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet -  

Ytre miljø -  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
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Avbøtende tiltak som radonduk og lufting av bygg – krav 
fremgår av TEK17.  

- Følges opp i forbindelse med detaljprosjektering 

og byggesak.  
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5.1.2 Forurensning/miljø/storulykker 

 Forurenset grunn  
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Forekomst av forurenset grunn. Forurensning som følge av næringsvirksomhet.  

Årsak(er): Grunnforurensning kan komme fra eksisterende industrivirksomhet (inkludert 
bensinstasjon) samt forurensning fra veitrafikk.  
  

Sårbarhetsvurdering: Planområdet benyttes i dagen situasjon til næringsområde. Det er også skogsområder og 
noen bolighus innenfor planområdet. Innenfor planavgrensningen ligger det også en 
bensinstasjon. Det er ikke registrert eller kjent omfang av forurensning innenfor 
planområdet.  

Vurdering av sannsynlighet: Det er ikke kjent omfang av grunnforurensning innenfor planområdet. Dagens bruk av 
området tilsier at det er mistanke om forurensning relatert til næringsvirksomhet, innfylte 
masser, biltrafikk og drift av bensinstasjon. Det vurderes som sannsynlig at det vil være 
forurenset grunn innenfor planområdet.  

Vurdering av konsekvenser: Omfang av grunnforurensning i dagens situasjon er ikke kjent. Terrenginngrep og 
bearbeiding vil kunne medføre en viss fare for spredning av potensielle forurensede 
masser. Planlagt fremtidig bruk vil også medføre en viss risiko for grunnforurensning 
dersom det ikke gjennomføres tiltak. Konsekvenser for ytre miljø vurderes som en viss 
fare.  

Usikkerhet: Høy. Det er ikke kjent omfang av grunnforurensning innenfor planområdet, verken knyttet 
til næringsvirksomhet, bensinstasjon eller veitrafikk.  

 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 Forurenset grunn Sannsynlig 

Liv og helse - - 

Stabilitet - - 

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Det bør gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelser før 
utbygging for å avklare behov for eventuelle tiltak. 

- Følges opp i byggesak eller ved detaljregulering.  
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 Akuttutslipp til sjø/vassdrag 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Akutte utslipp til Glomma. 

Årsak(er): Store deler av planområdet er bart fjell eller har kun et tynt løsmassedekke. Topografien 
særlig sør for E16 vil gjør at forurensning kan slippe ut i Glomma.  

Sårbarhetsvurdering: Glomma ligger noen hundre meter unna plangrensen i sør. Terrenget sør for E16 skråner 
jevnt mot vassdraget. Glomma er sårbar for forurensning.  

 

 
Vurdering av sannsynlighet: Spredning av forurensning vil kunne forventes å følge topografien, og for særlig de sørlige 

delene av planområdet vil det være sannsynlig at forurensning spres til Glomma.  

Vurdering av konsekvenser: Konsekvensene ved et utslipp til Glomma vil variere ut ifra omfang, men vil trolig kunne 
gjøre skade på biologisk mangfold. Restitusjonstiden vil kunne være lang. Konsekvensen 
vurderes til farlig.  
  

Usikkerhet: Høy.  
Det er ikke foretatt miljøtekniske undersøkelser i planområdet.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 
Akutt utslipp i 
Glomma  

Sannsynlig 

Liv og helse - - 

Stabilitet - - 

Miljø Farlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Vegetasjonsskjerm i søndre del av planområdet ned mot 
Glomma.  

- Innarbeidet i områdereguleringsplan, videreføres i 

byggesak og evt. detaljregulering.  

  

 Akuttutslipp til grunn 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Akutte utslipp til grunn og eventuelt grunnvann. 

Årsak(er): Forurensning kan spres via overflateavrenning eller gjennom sprekker i berggrunn.  

Sårbarhetsvurdering: Grunnvannspotensialet i området er ikke kjent. Forurensing til grunn og grunnvann kan 
spres via fyllmasser og hav- og fjordavsetninger som store deler av planområdet består 
av.  

                                           
 
Vurdering av sannsynlighet: Grunnvannspotensialet i planområdet er ikke kjent. Området består av løsmasser som i 

liten til noen grad kan holde tilbake forurensning. Det er sannsynlig at forurensning kan 
spres til grunn og eventuelt grunnvann.  

Vurdering av konsekvenser: Konsekvensen av forurensning til grunn og eventuelt grunnvann vil variere ut ifra omfang. 
Forurensning kan potenisielt gjøre stor skade, og restitusjonstiden kan være lang. 
Konsekvensen vurderes til farlig.  
 

Usikkerhet: Høy.  
Grunnvannspotensialet i området er ikke kjent. Det er ikke gjort miljøtekniske 
undersøkelser.  

Risikoanalyse 
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ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 Akuttutslipp i grunn Sannsynlig 

Liv og helse - - 

Stabilitet - - 

Miljø Farlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Miljøtekniske undersøkelser, sanering/fjerning av eventuelle 
forurensningskilder 

- Følges opp i forbindelse med byggesak, evt. i 

detaljregulering.  

  

 

 

 Støv og støy fra industri/næring 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Støv og støy som følge av industri- eller næringsvirksomhet.  
 

Årsak(er): Enkelte typer nærings- eller industrivirksomhet kan generere støv og støy. Det er planer 
om å etablere et masseuttak innenfor deler av planområdet. Støy fra for eksempel dette 
masseuttaket kan virke sjenerende for boliger og annen virksomhet i området, samt virke 
negativt for friluftsområdene i og ved planområdet.   

Sårbarhetsvurdering: Det er enkelte bolighus innenfor planområdet som vil være særlig følsomme for støy. 
Deler av planområdet er registrert som friluftsområde i kommunen, og støv og støy fra 
næringsvirksomhet vil kunne påvirke rekreasjonsmulighetene.  

                                 
 
Vurdering av sannsynlighet: Det er planlagt et masseuttak som sannsynligvis vil generere støy. Ellers er det ikke 

planlagt større industri- eller næringsvirksomhet som man vet vil generere støv eller støy. 
Sannsynligheten vurderes som sannsynlig.  

Vurdering av konsekvenser: Støy og støv vil virke negativt for støyfølsomme boligområder. Støy fra næring vil kunne 
virke forstyrrende i friluftsområder. Konsekvensen vurderes til en viss fare for liv og helse.  
 

Usikkerhet: Middels.  
Det er ikke avklart hva slags næringsaktivitet som vil foregå i planområdet utenom 
masseuttaket, og om denne vil generere mer støy og støv enn man kan forvente fra 
masseuttak.  
 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 
Støv og støy fra 
industri/næring 

Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Avbøtende tiltak (støyskjerm, vegetasjonsskjerm etc) for 
bolighus og støyfølsomme områder. 

- Følges opp i byggesak og evt. i detaljregulering. 
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 Støv og støy fra trafikk 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Støv og støy generert av trafikk.  
 

Årsak(er): Den høyt trafikkerte E16 går gjennom planområdet. Næringsområdet vil generere trafikk 
fra kunder og andre besøkende. Kan virke sjenerende for boliger og annen virksomhet i 
området, samt virke negativt for friluftsområdene i og ved planområdet. 

Sårbarhetsvurdering: Det er noen få boligtomter innenfor planområdet. Det er ikke planer om kontorbebyggelse 
eller annen næringsvirksomhet som vil være støyfølsom.  

 
 
Vurdering av sannsynlighet: Trafikk på E16 vil medføre mye støy for støyfølsom aktivitet på området, spesielt boligene 

som ligger her. Utvikling av næringsområdet vil medføre noe økt trafikk til nye 
virksomheter. Sannsynligheten vurderes til sannsynlig. 

Vurdering av konsekvenser: Det er allerede stor trafikk langs E16, og næringsvirksomhet er allerede etablert i 
området. Ny virksomhet vil kunne gi økte negative konsekvenser for liv og helse for de 
som bor i området. Det er ikke planlagt støy- eller støvfølsom næringsvirksomhet som vil 
få konsekvenser for liv og helse. Konsekvensen vurderes til farlig for boligtomtene.   
 

Usikkerhet: Middels.  
Det er ikke avklart hva slags næringsaktivitet som vil foregå i planområdet, og om denne 
vil generere mer støy og støv enn man kan forvente. 
 
 
 
 
 

Risikoanalyse 
 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 
Støv og støy fra 
trafikk 

Sannsynlig 

Liv og helse - - 

Stabilitet - - 

Miljø Farlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Støytiltak for boliger i planområdet (støyskjerm, støyvoll, 
vegetasjonsskjerm etc.)  

- Følges opp i byggesak/videre detaljplanlegging.  

  

 Stråling fra høyspent 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Stråling fra høyspentkabel som påvirker liv og helse.  

Årsak(er): En høyspenningsluftledning går gjennom området. Rundt denne dannes et 
elektromagnetisk felt hvor størrelsen varierer ut ifra hvor mye strøm som går gjennom 
kabelen.  

Sårbarhetsvurdering: Stråling fra høyspent vil ha betydning for boliger innenfor planområdet, samtidig langvarig 
eksponering også kan påvirke ansatte i næringsområdet. For besøkende vil strålingen ha 
mindre negative effekter.  

                                         
 
Vurdering av sannsynlighet: Det er ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering for elektromagnetiske felt 

så lenge verdiene er lavere enn grenseverdi på 200 μT (Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 2017). Sannsynligheten for stråling som er helseskadelig vurderes til 
mindre sannsynlig. 
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Vurdering av konsekvenser: Det er ikke dokumentert noen årsakssammenheng mellom magnetfelt og 
kreftsykdommer, men på grunn av vitenskapelig usikkerhet har WHO klassifisert 
lavfrekvente magnetfelt som mulig kreftfremkallende (Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 2017). Konsekvensen vurderes derfor til en viss fare.  
 

Usikkerhet: Middels.  
Det er ikke avklart hvor mye stråling magnetfeltet rundt høyspentkabelen i området avgir.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

10 Stråling fra høyspent Mindre sannsynlig 

Liv og helse - - 

Stabilitet - - 

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Elektromagnetiske målinger - Følges opp i forbindelse med byggesak eller evt. 

detaljregulering.  

5.1.3 Trafikk 

 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 
 

Beskrivelse av 
uønsket hendelse: 

Påkjørsel av myke trafikanter fra kjøretøy (personbil, varebil/tungtransport, buss). 
 

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken. 
Uoversiktlige og/eller forvirrende kjøreforhold. Mangelfull tilrettelegging for myke trafikanter eller 
mange fellesområder for personopphold/biltrafikk 
 

Sårbarhets- 
vurdering: 

Enkelte husstander må i dagens situasjon krysse E16 (Kongsvingerveien) via for å komme til andre 
deler av næringsområdet samt bussholdeplass. Det er ikke gjennomgående gang- og sykkelvei langs 
veiene i området. Det er registrert en hendelse med påkjørsel av myk trafikant i 1981 (Statens 
Vegvesen, 2017). Ved tilrettelegging for økt biltrafikk vil man kunne få en økt risiko for myke 
trafikanter dersom disse ikke ivaretas. 

 

Figur 7: Kartet viser ulykker med myke trafikanter i området. Ulykkene er markert med 

grønne prikker (Statens Vegvesen, 2017).  
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Vurdering av 
sannsynlighet: 

Etablering av ny næringsvirksomhet gir grunnlag for en større andel trafikk på E16, Skogbygdaveien, 
Bjertnesveien og nye internveier. Det er ikke gang- og sykkelvei langs veiene, og det er heller ikke 
etablert sikker kryssing for fotgjengere. Det er imidlertid ikke skjedd ulykker med myke trafikanter på 
over 35 år. Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Hastigheten langs E16 er 70 km/t. Det er registrert ulykker med personskader for myke trafikanter i 
området. Trafikksikringstiltak er fram til nå i hovedsak gjort for å bedre sikkerheten for bilister. 
Konsekvenser vurderes som farlig. 

Usikkerhet: Middels. Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. Flere ulike faktorer vil 
kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige konsekvens er vurdert som små 
personskader, men alvorligste konsekvenser vil medføre alvorlige personskader eller dødsfall. Dette 
vil også sannsynligvis inntreffe først ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte 
parter.  
 
 

Risikoanalyse 
 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

11 
Trafikkulykker med 
myke trafikanter 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Opprette gang- og sykkelveier 

Sikre trygg kryssing av E16 og internveier 

- Følges opp i videre planlegging og i 

byggesak/detaljregulering 

- Følges opp i videre planlegging og i 

byggesak/detaljregulering 
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 Trafikkulykker, møteulykker 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Trafikkuhell 
Møteulykker eller påkjørsel i kryss eller langs internveier eller E16. 
 

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken. Uoversiktlige og/eller forvirrende 
kjøreforhold.  
 

Sårbarhetsvurdering: Strekningen som går gjennom Herbergåsen har vært ulykkesutsatt – mellom 1978 og 2006 
var det 20 ulykker her. Det er gjort trafikksikkerhetstiltak i krysset Skogbygdaveien X E16, 
slik at ulykkesfrekvensen nå er lavere enn normal ulykkesfrekvens på tilsvarende strekning 
(Rambøll, 2018). 

 

Figur 8: Kartet viser ulykker med bil, sykkel, eller motorsykkel i området (Statens 

Vegvesen, 2017). Ulykker vises med grønn prikk.  

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Ulykkesfrekvensen langs strekningen er lav. Økt tilrettelegging for nye næringsareal 
vurderes å kunne gi økt antall kryssinger av trafikkerte veier. Trafikknotatet Rambøll har 
utarbeidet (Rambøll, 2018) forventer at trafikksikkerheten vil være god etter en utbygging. 
Omlegging eller utbedring av kryss i planområdet vil bidra til økt sikkerhet. Hendelser 
vurderes som mindre sannsynlig. 

Vurdering av 
konsekvenser: 

Trafikkulykker har potensiale til å medføre alvorlige personskader og dødsfall. Utfallet av en 
eventuell ulykke vil være avhengig av en rekke faktorer, slik som hastighet, bruk av 
sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), vær og føre forhold. Hastigheten på E16 i 
dagens situasjon er 70 km/t. Aktuelle hendelser i dagens situasjon har i hovedsak omfattet 
lettere/mindre personskader, og frekvensen på disse er svært lav. Konsekvenser vurderes 
om en viss fare. 

Usikkerhet: Middels. Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. Flere ulike 
faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige konsekvens er vurdert 
som personskader, men alvorligste konsekvens vil medføre alvorlige personskader eller 
dødsfall. Dette vil også sannsynligvis inntreffe først ved brudd på gjeldende trafikkregler av 
en eller flere involverte parter. 

 
Risikoanalyse 
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ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

12 
Trafikkulykker, 
møteulykker 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Utbedre og bygge nye kryss for internveier og E16 - Ivaretas i detaljregulering og i byggesak for ulike 

faser.  
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 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk, fremkommelighet for nødetater 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Trafikkulykke eller svikt i fremkommelighet i anleggsperioden.  

Årsak(er): I anleggsperioden vil trafikk innad i planområdet trolig skje på midlertidige anleggsveier. 
Uoppmerksomhet og stor aktivitet på byggeplassene vil kunne forårsake ulykker.  

Sårbarhetsvurdering: Anleggsperioden kan skape utfordrende situasjoner når det gjelder trafikkavvikling. 
Uoversiktlige veier, større kjøretøy og stor aktivitet med ulike kjøretøy vil kunne være 
utfordrende. Planområdet er stort og trolig vil flere deler av området bli bebygd samtidig. 
Dette setter krav til planlegging av anleggsfasen.  

 
Vurdering av 
sannsynlighet: 

Området er stort og det er sannsynlig at flere felt vil bli bygget ut på samme tid. Stor 
aktivitet flere steder vil gjøre at man må koordinere trafikkavvikling på en god måte. 
Anleggstrafikk skal følge normale trafikkregler og ta normalt hensyn. Sannsynligheten 
vurderes til mindre sannsynlig.  
 

Vurdering av 
konsekvenser: 

Potensielle ulykker kan føre til personskade og i verste fall dødsfall. Konsekvensene 
vurderes til farlig.  

Usikkerhet: Middels.  
Utbyggingsetapper er ikke avklart ennå, og det er usikkert hvor stor aktivitet hver utbygging 
medfører. Det er også knyttet stor usikkerhet til hvor mye skade en eventuell ulykke vil 
medføre. Ulykker vil også sannsynligvis inntreffe først ved brudd på gjeldende trafikkregler 
av en eller flere involverte parter. 

 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

13 
Ulykker ifbm. 
anleggsperiode 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

 
 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Planlegge anleggsområde med spesielt tanke på å 
redusere ulykker og øke sikkerhet  

God informasjon til naboer, gående, syklende og kjørende 
slik at det er tydelig hvor det er trygt å bevege seg i 
anleggsperioden 

- Følges opp i detaljprosjektering 
 
 

- Føles opp i byggefase 
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5.1.4 Sårbarhet, planens påvirkning 

 Park, rekreasjonsområder 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Nedbygginger av eller redusert tilgang til et rekreasjonsområde innenfor planområdet.  

Årsak(er): Planens innhold vil kunne påvirke tilstand på rekreasjonsområdet og bruken av det.  

Sårbarhetsvurdering: Deler av planområdet sør for E16 er registrert i kommunens kartportal som et svært viktig 
friluftsområde med stor brukerfrekvens.  

 

Figur 9: Gult felt viser registrert friluftsområde (Nes kommune, u.d.).  

Vurdering av sannsynlighet: Planforslaget medfører en utvidelse av næringsareal nord og sør for E16. Dette kan 
medføre en forringelse av de kvaliteter som friluftsområdet har i nåværende situasjon. 
Planforslaget medfører en utbygging som vil strekke seg over flere tiår. Endringer i 
friluftsområdet vil derfor følge utbyggingsintervallet. Sannsynligheten vurderes til meget 
sannsynlig. 

Vurdering av konsekvenser: En full utbygging av området vil forringe og endre store deler av det registrerte 
friluftsområdet. Planen vil i så måte påvirke menneskers opplevelse i rekreasjonsområdet. 
Utbyggingen vil imidlertid foregå i flere etapper, og deler av planområdet sør for E16 vil 
ikke bli bygget ut på flere tiår. På denne måten har man tid til å endre turstier og bruk av 
rekreasjonsområdet på nye måter mellom hver utbygging. Konsekvensen av en full 
utbygging vurderes til en viss fare.  

Usikkerhet: Middels.  
Det er ikke gjort noen befaring eller kartlegging av friluftsområdet for å få klarhet i hvor 
mye området er brukt. Det er vanskelig å sette en konsekvens på menneskers oppfatning 
av et rekreasjonsområde, og hvor mye en utbygging vil forringe et sårbart område. 
Konsekvenstermen "farlig" er noe misvisende i dette tilfellet – en forringelse av et 
rekreasjonsområde kan ikke sies å være "farlig".  

 
 
Risikoanalyse 
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ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

14 
Forringelse/endring i 
rekreasjonsområde 

Meget sannsynlig 

Liv og helse -  

Stabilitet -  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Forsøke å bevare mest mulig av trær og annen vegetasjon i 
planområdet.  

Legge om turstier og annen aktivitet som kan knyttes opp 
mot rekreasjonsområdet.  

- Følges opp gjennom planbestemmelser 
 
 

- Følges opp i 

detaljprosjektering/byggesak/byggefase 
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6. Risikoevaluering 

6.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 
Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i 10. Risikonivået er 
vurdert etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 
 

 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

 14    

Sannsynlig  1, 2, 3, 5 6, 7, 9   

Mindre 
sannsynlig 

 8, 10, 12 4, 11, 13   

Usannsynlig      

Figur 10: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

 
Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i Tabell 3. 
 

Tabell 3: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

1 Utgliding eller ras ved terrengbehandling 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

2 
Flom som følge av nedbørshendelser ved svikt i avløps- eller 
overvannshåndtering 
 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

3 Setningsskader på eksisterende eller nye bygg og konstruksjoner 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

4 Radonforekomst i bygninger 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

5 
Forekomst av forurenset grunn. Forurensning som følge av 
næringsvirksomhet 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

6 Akutte utslipp til Glomma 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

7 Akutte utslipp til grunn og eventuelt grunnvann 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

8 
Støv og støy som følge av industri- eller næringsvirksomhet 
 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

9 
Støv og støy generert av trafikk 
 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

10 Stråling fra høyspentkabel 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

11 Liv og helse 



Side 30 av 37 

 

ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

Påkjørsel av myke trafikanter fra kjøretøy (personbil, 
varebil/tungtransport, buss) 
 

Stabilitet 

Miljø 

12 
Trafikkuhell. Møteulykker eller påkjørsel i kryss eller langs internveier 
eller E16 
 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

13 Trafikkulykke eller svikt i fremkommelighet i anleggsperioden 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

14 
Nedbygginger av eller redusert tilgang til et rekreasjonsområde 
innenfor planområdet 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

 
 

6.2 Foreslåtte tiltak 
Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 17 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom 
videre planlegging, ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i 
forbindelse med byggesøknad. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å 
kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og konsekvens som ligger til grunn for analysen, 
og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra 
til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som foreligger for prosjektet 
under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle 
hendelsene er videre i presentert i Tabell 4. 
 

Tabell 4: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 

Tilknyttet 
uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Grunnforhold – 
utglidninger og ras 
ved 
terrengbehandling 
 

- Det må gjennomføres 

grunnundersøkelser for å 

avklare behov for eventuelle 

tiltak 

- Følges opp i videre detaljplanlegging 

eller i forbindelse med byggesøknad 

2 Flom som følge av 
nedbørshendelser 
ved svikt i avløps- 
eller 
overvannshåndtering 
 

- Prosjektering av 

overvannshåndteringsanlegg 

 

 

- Følges opp i forbindelse med 

byggesak/detaljregulering  

3 Setningsskader på 
eksisterende eller nye 
bygg og 
konstruksjoner 

- Grunnundersøkelser for å 

avklare bæreevne og 

setningsforhold 

 
- I forbindelse med utforming av 

bebyggelse/byggesak, evt. i 
detaljregulering 

4 Radonforekomst i 
bygninger 

- Avbøtende tiltak som 

radonduk og lufting av bygg – 

krav fremgår av TEK17 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering og byggesak 

5 Forekomst av 
forurenset grunn. 
Forurensning som 
følge av 
næringsvirksomhet 

- Det bør gjennomføres 

miljøteknisk 

grunnundersøkelser før 

utbygging for å avklare behov 

for eventuelle tiltak 

- Følges opp i byggesak eller ved 

detaljregulering 

6 Akutte utslipp til 
Glomma 

- Vegetasjonsskjerm i søndre 

del av planområdet ned mot 

Glomma 

- Innarbeides i områdereguleringsplan, 

videreføres i byggesak og evt. 

detaljregulering 
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ID 

Tilknyttet 
uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

7 
 

Akutte utslipp til 
grunn og eventuelt 
grunnvann 

- Miljøtekniske undersøkelser, 

sanering/fjerning av eventuelle 

forurensningskilder 

- Følges opp i forbindelse med 

byggesak, evt. i detaljregulering 

8 Støv og støy som 
følge av industri- eller 
næringsvirksomhet 
 

- Avbøtende tiltak (støyskjerm, 

vegetasjonsskjerm etc) for 

bolighus og støyfølsomme 

områder 

- Følges opp i byggesak og evt. i 

detaljregulering 

9 Støv og støy generert 
av trafikk 

- Støytiltak for boliger i 

planområdet (støyskjerm, 

støyvoll, vegetasjonsskjerm 

etc.)  

- Følges opp i byggesak/videre 

detaljplanlegging 

10 Stråling fra 
høyspentkabel 

- Elektromagnetiske målinger  - Følges opp i forbindelse med byggesak 

eller evt. detaljregulering 

11 Påkjørsel av myke 
trafikanter fra kjøretøy 
(personbil, 
varebil/tungtransport, 
buss) 
 

- Opprette gang- og sykkelveier 

- Sikre trygg kryssing av E16 og 

internveier 
 

 

- Følges opp i videre planlegging og i 

byggesak/detaljregulering 

- Følges opp i videre planlegging og i 

byggesak/detaljregulering 

12 Trafikkuhell 
Møteulykker eller 
påkjørsel i kryss eller 
langs internveier eller 
E16 
 

- Utbedre og bygge nye kryss 

for internveier og E16 

 

- Ivaretas i detaljregulering og i 

byggesak for ulike faser 

13 
 

Trafikkulykke eller 
svikt i 
fremkommelighet i 
anleggsperioden 

- Planlegge anleggsområde 

med spesielt tanke på å 

redusere ulykker og øke 

sikkerhet  

- God informasjon til naboer, 

gående, syklende og kjørende 

slik at det er tydelig hvor det 

er trygt å bevege seg i 

anleggsperioden 

 

- Følges opp i detaljprosjektering 

- Føles opp i byggefase 

14 Nedbygginger av eller 
redusert tilgang til et 
rekreasjonsområde 
innenfor planområdet 

- Forsøke å bevare mest mulig 

av trær og annen vegetasjon i 

planområdet  

- Legge om turstier og annen 

aktivitet som kan knyttes opp 

mot rekreasjonsområdet 

 

- Følges opp gjennom planbestemmelser 
 
 

- Følges opp i 

detaljprosjektering/byggesak/byggefase 
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7. Konklusjon 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 
tatt utgangspunkt i sjekkliste for ROS-analyse basert på DSBs veileder og egne sjekklister 
(Vedlegg 0) og foreliggende planmateriale for Herbergåsen. Det er vurdert 14 aktuelle 
risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 
stabilitet og/eller miljø. 
 
Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 
kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  
  
Fire av hendelsene er vurdert å utgjøre en betydelig risiko (gult område). For alle disse hendelsen 
er det foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID-nummer i 
parentes): 
 

(6) Akutte utslipp til Glomma 
(7) Akutte utslipp til grunn og eventuelt grunnvann 
(9) Støv og støy generert av trafikk 
(14) Nedbygginger eller redusert tilgang til rekreasjonsområde 

 
Resterende ti hendelser er vurdert som akseptabel risiko. Det er foreslått ytterligere tiltak for 
oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko 
(hendelsens ID-nummer i parentes): 
 

(1) Utglidninger og ras ved terrengbehandling 
(2) Flom som følge av nedbørshendelser ved svikt i avløps- eller overvannshåndtering.  
(3) Setningsskader på eksisterende eller nye bygg og konstruksjoner.  
(4) Radonforekomst i bygninger 
(5) Forekomst av forurenset grunn 
(8) Støv og støy som følge av industri- eller næringsvirksomhet 
(10) Stråling fra høyspentkabel 
(11) Påkjørsel av myke trafikanter 
(12) Møteulykker eller påkjørsel i kryss/internvei 
(13) Trafikkulykke eller svikt i fremkommelighet i anleggsperioden 

 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med videre planlegging, 
detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 
ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 
slik løsninger er foreslått. 
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Vedlegg 1 

Sjekkliste risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner 
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  Forhold Tilstede Kommentar 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving  

0 Ras i tunnel Nei Ikke relevant 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Ja Se kap. 5.1.1.1 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Nei Området er ikke 
bratt. Ikke relevant. 

3 Snøskred/ isras Nei Ikke relevant. 

4 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløps-
håndtering/ overvannshåndtering) 

Ja Se kap. 5.1.1.2 

5 Bæreevne og setningsforhold Ja Se kap. 5.1.1.3 

6 Radongass Ja Se kap. 5.1.1.4 

7 Skade ved forventet vannstandheving Nei Ikke relevant 

Vær/ vind 

8 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei Ikke relevant 

9 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei Ikke relevant 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

1
0 

Forurenset grunn  Ja Se kap. 5.1.2.1 

1
1 

Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Ja Se kap. 5.1.2.2 

1
2 

Akuttutslipp til grunn Ja Se kap. 5.1.2.3 

1
3 

Avrenning fra fyllplasser etc. Nei Det er ikke 
registrert 

fyllplasser i 
området. Se ellers 
øvrige kapitler om 

forurensning.  

1
4 

Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av 
farlige stoffer 

Nei Nærings-området 
er ikke tiltenkt 
industri med 

storulykkepotensial
e. 

1
5 

Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, 
fyrverkeri eller eksplosivlager 

Ja Se kapittel 5.1.2.4. 

1
6 

Støv og støy fra industri/næring Ja Se kapittel 5.1.2.5 

1
7 

Støv og støy fra trafikk Ja Se kapittel 5.1.2.6 

1
8 

Stråling fra høyspent Ja Se kapittel 5.1.2.7 

1
9 

Andre kilder for uønsket stråling Nei Ikke relevant 

Transport, er det fare for: 

2
0 

Ulykke med farlig gods  Nei Ikke relevant 

2
1 

Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja Se kap. 5.1.3.1 

2
2 

Trafikkulykker, møteulykker Ja Se kap. 5.1.3.2 
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  Forhold Tilstede Kommentar 

2
3 

Trafikkulykker, utforkjøring Nei Ikke relevant 

2
4 

Trafikkulykker, andre  Nei Ikke relevant 

2
5 

Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og 
fremkommelighet for nødetater 

Ja Se kap. 5.1.3.3 

2
6 

Trafikkulykke i tunnel Nei Ikke relevant 

2
7 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei Ikke relevant 

2
8 

Svikt i nød- og redningstjenesten Nei Ikke relevant 

2
9 

Skipskollisjon Nei Ikke relevant 

3
0 

Grunnstøting med skip Nei Ikke relevant 

Lek/ fritid 

3
1 

Ulykke under lek/ fritid Nei Ikke relevant 

3
2 

Drukningsulykke Nei Ikke relevant 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring 

3
3 

Havn, kaianlegg Nei Ikke relevant 

3
4 

Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke relevant 

3
5 

Brann/ politi/ sivilforsvar Nei Ikke relevant 

3
6 

Kraftforsyning Nei Ikke relevant 

3
7 

Vannforsyning Nei Ikke relevant 

3
8 

Forsvarsområde Nei Ikke relevant 

3
9 

Tilfluktsrom Nei Ikke relevant 

4
0 

Område for idrett/ lek Nei Ikke relevant 

4
1 

Park, rekreasjonsområder Ja Se kap. 5.1.4.1  

4
2 

Distribusjon av forurenset drikkevann Nei Ikke relevant 

4
3 

Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, 
energiforsyning, telekom og IKT 

Nei Ikke relevant 

4
4 

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 
 

Nei Ikke relevant 

4
5 

Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, 
barnehage, idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei Ikke relevant 

Andre forhold 
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  Forhold Tilstede Kommentar 

4
6 

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei Ikke relevant 

4
7 

Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei Ikke relevant 

4
8 

Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand, 
dambrudd med mer 

Nei Ikke relevant 

4
9 

Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Nei Ikke relevant 

5
0 

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei Ikke relevant 

 
 


