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ROS ANALYSE – NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI           26.05.2014               REV: 9.08.14 

 
Bakgrunn 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles 
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  
 
 
Hva er en ROS-analyse?  
En risikoanalyse (ROS-analyse) er en vurdering av sannsynligheten for at uønskede hendelser skal 
forekomme. Ved utarbeiding av nye arealplaner skal vurderingene gjøres med utgangspunkt i området 
slik det vil framstå etter at det er tatt i bruk til formål som foreslått i plan. Hvor stor sannsynelighet er det 
for at spesielle hendelser skal inntreffe og hvilke konsekvenser vil det få. Eksempelvis - dersom det 
bygges ei ny stor brygge eller annet byggverk ut i sjø, hvor stor risiko er det for at trafikkuhell med båt 
skal inntreffe. Øker risikoen ved etablering av anlegget sammenlignet med tidligere? 
 
Utfylling av skjema 
Det skal fylles ut (minst) et skjema for hvert område/ delområde. Et område kan både være lite eller stort, 
men det skal være relativt homogent mht. faktorer som påvirker risiko for ulike hendelser 
 
Type hendelser (se listen på skjemaet) er listet på grunnlag av eksisterende ROS-analyse for Ås 
kommune, supplert med noen typer hendelser som er aktuelle for vurdering av arealplaner.  
 
Andre hendelser kan føyes til ved behov. Listen må sees på som en "sjekkliste" som grunnlag for 
vurderingene. Alle hendelser er ikke aktuelle for alle planer. Start derfor med å svare på om hendelsen er 
aktuell for dette området (se første kolonne i skjemaet) 
 
Risiko skal vurderes og beskrives kort for hver type hendelse. Dersom risikoen ikke skiller seg fra 
risikikovurdering som gjelder hele kommunen (se ROS-analysen) holder det å krysse av for dette i andre 
kolonne. Vurderingen gjøres med utgangspunkt i forskjellige hovedtema. Disse er listet opp under 
overskriften konsekvenser under. Dersom det er for lite plass i skjemaet kan det gjerne vises til ekstra 
beskrivelser som legges ved. Man kan også velge å fylle ut et skjema for hvert hovedtema (1-5) for hvert 
område, om nødvendig. 
 
 
Utfylling av tabell 
Videre skal en kort oppsummering og vurdering av sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og 
konsekvenser dersom hendelsen inntreffer føres inn i tabellen under skjemaet. Forklaring av begrepene 
for sannsynlighet og konsekvenser er gitt under.      
 
Hovedkonklusjon fra analysen føres i ruten under tabellen. Her bør også avbøtende tiltak som kan 
vesentlig redusere risiko eller konsekvens beskrives tydelig, evt. på eget ark som vedlegges ROS-
analysen. 
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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 

 
 
 
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 skader 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. 
Ikke behov for 
reservesystemer 

Mindre 
alvorlig/en viss 
fare (2) 

Ingen eller få/små 
personskader 

Mindre skader, 
lokale skader 

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

Alvorlig/kritisk 
(3) 

Alvorlig personskader 
(behandlingskrevende)  

Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 
år 

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

Meget 
alvorlig/meget 
farlig (4)  

Alvorlige skader/ en 
død  

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 
år 

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

Katastrofalt (5) Flere døde/ et stort 
antall alvorlige skader. 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Hoved- og avhengige 
systemer settes permanent 
ut av drift. Omkostninger 
over NOK 500 millioner. 
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Matrise for risikovurdering 
 
Konsekvens: 
 
 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ 
meget farlig 

5. 
Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig   12 

 
 

3. Sannsynlig 
   

 
 

2. Mindre 
sannsynlig    

 
 

1. Lite sannsynlig 
   

 
  

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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UØNSKETE 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.  

 

 ANALYSESKJEMA 
Pkt. Hendelse/Situasjon Sannsy

nlig. 
Konsek

vens 
Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke relevant) 

 Større ulykke og 
lignende med 
personskade 

    

1 Trafikkulykker      

1.1 Ulykke i av-/ påkjørsler  
Nordbyveien 

3 2  
 

Innkjøring /utkjøring fra eiendommen er oversiktlig med 
siktlinjer begge veier på 3x49 meter 

1.2 Ulykke med gående/ syklende 
Av/påkjørsel til Nordbyveien 

3 2  Det er foretatt tellinger og det er registrert 27 gående/syklende 
(begge retninger til sammen) på den største timbelastningen. 
Det anses at trafikk til og fra nye leiligheter ikke vil skape 
konflikt med gående/syklende forbi nytt bygg når det utvises 
normal forsiktighet. 

 Båtulykke     

 Ikke relevant    Ikke aktuelt/vurdert 

3 Drukningsulykke    Ikke aktuelt/vurdert 

4 Panikk i folkemengde    

5.1 Smittsom sykdom – luft  
(eks. SARS) 

- - - Ikke aktuelt/vurdert 

6 Brann / Eksplosjon     

6.1 Eksplosjon trafo 1 4  Sikkerhet og vern mot evt. eksplosjonsfare i eller utenfor 
bygningsanlegget forutsettes ivaretatt i prosjekteringen.  
 

6.3 Brann i bygninger  3 3  Brannsikkerhet forutsettes ivaretatt i prosjekteringen. 

6.3 Brann i omgivelser 3 2  Brannsikkerhet forutsettes ivaretatt i videre prosjektering.   

      

      

 Naturskade     

7 Ras/skred/flom/brann     

7.1 Steinsprang    Ikke aktuelt/vurdert 

7.2 Masseras/ leirskred    Ikke aktuelt/vurdert 
7.3 Snø-/isras 2 2  Må vurderes nærmere ved detaljprosjektering 
7.4 Dambrudd     Ikke kjent/vurdert 
7.5 Elveflom/ tidevannsflom/ 

stormflo  
   Ikke aktuelt/vurdert 
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7.6 Skogbrann (større/farlig)    Ikke aktuelt/vurdert 

7.7 Glatte veier, ising 3 2  Sikre god fremkomlighet for snøbrøytemaskiner.  

      

8 Vær, vindeksponering     

8.1 Vindutsatte områder 
(Ekstremvær, storm og orkan) 

2 3     Store trær i nærheten av bygninger kan blåse overende. Løse 
gjenstander kan knuse vinduer etc 

8.2 Nedbørutsatte områder 1 1     Det er vurdert, ingen fare for flom i nærområdet 

      

9 Natur- og kulturområder     

9.1 Sårbar flora    Ikke kjent/vurdert 

9.2 Fornminner (Afk) 1 2  Fylkesrådmannen vil ikke kreve at det foretas nye 
registreringer i planområdet, men ber om at de som skal utføre 
arbeidet i felt gjøres særlig oppmerksom på at det kan være 
ukjente fornminner i området.  

9.3 Kulturminne/-miljø 1 2  Ingen kjente forhold  

      

      

10 Forurensning olje, 
kjemikalier m.m. 

    

10.1 Kjemikalie/ eksplosiv 
(på land og sjø) 

   Ikke aktuelt/vurdert 

10.2 Olje- og gassutslipp  
(på land og sjø) 

   Ikke aktuelt/vurdert 

10.3 Radioaktiv industri 
(nedfall/ forurensning) 

   Ikke aktuelt/vurdert 

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

   Ikke aktuelt/vurdert 

11 Strategiske områder     

11.1 Vei, bru, knutepunkt    Ikke aktuelt/vurdert 

11.2 Forsyning kraft/ elektrisitet 
(Sammenbrudd i 
kraftforsyning) 

3 3    Konsekvenser av et brudd kan være kritisk. Tiltak vurderes 
nærmere i forbindelse med prosjektering. 

11.3 Svikt i fjernvarme    Ikke aktuelt/vurdert 

11.4 Vannforsyning 
(Svikt/forurensning av 
drikkevannsforsyning) 

2 2  Ingen spesielle tiltak vurderes som nødvendig . 

11.5 Avløps-systemet 
(Svikt eller brudd) 

2 2  Ingen spesielle tiltak vurderes som nødvendig 

11.6 Forsvarsområde       Ikke aktuelt/vurdert 

11.7 Tilfluktsrom    Eksisterende tilfluktsrom holdes intakt 

11.8 Eksplosjoner    Ikke aktuelt/vurdert 

11.9 Terror/sabotasje/ skadeverk 1 4     Ingen spesielle tiltak vurderes som nødvendig .  

11.10 Vold/rans og gisselsituasjon 
(eller trusler om) 

1 3  Ingen spesielle tiltak vurderes som nødvendig . 
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11.11 Tele/ Kommunikasjons 
samband (sammenbrudd)  

1 3  Lavt konsekvensnivå i området 

      

      

      

11.12 Sammenrasning av bygninger/ 
konstruksjoner 

1 5    Forutsettes ivaretatt i prosjektering 

12 Andre forurensningskilder     

12.1 Boligforurensning    Ikke aktuelt/vurdert 
12.5 Støv og støy; trafikk    Viser til støyrapport 
12.6 Støy; andre kilder  2 2     Støy fra vifter tekniske rom m.m. mht. naboer forutsettes 

vurdert i prosjekteringsfase.  

      
      
      

12.7 Forurensning i sjø/vassdrag    Ikke aktuelt/vurdert 

12.8 Forurenset grunn 2 3  Forutsatt ivaretatt ved grunnundersøkelser  

12.9 Smitte fra dyr og insekter    Ikke aktuelt/vurdert 

12.10 Epidemier av smittsomme 
sykdommer 

   Ikke aktuelt/vurdert 

12.11 Gift eller smittestoffer i 
næringsmidler 

   Ikke aktuelt/vurdert 

12.12 Radongass 2 3  Lokal radonfare ikke kjent, men generelt lavt nivå i Ås 
Forutsettes ivaretatt i prosjektering.  

12.13 Høyspentlinje    Ikke vurdert 

13. Transport     

13.1 Ulykke med farlig gods  1 3    Det forventes ikke transport av farlig gods i området. 

13.2 Brudd i transportnettet     Ikke aktuelt/vurdert 

13.3 Brudd i transportnettet (i store 
blindsoneveier) 

     Ikke vurdert 

13.4 Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

      Ikke vurdert 
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SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE 

 
Kort situasjonsbeskrivelse av planforslaget 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for til- ombygging av eksisterende næringsbygg til  
boligbygg med garasjekjeller. 
 
 
Sammendrag - de viktigste uønskete hendelsene 
Punkter fra sjekkliste er overført i rubrikker nedenunder i skjema under. 
 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. En del av de identifiserte risikomomenter må bringes videre til de 
prosjekterende av nybygg da planforslaget ikke berøres av disse direkte.  
 
De viktigste risikomomenter som er identifisert og som har påvirket utforming av planforslaget er 
trafikksikkerhetstiltak.  

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 
meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   
 

  

3. Sannsynlig  1.1, 1.2, 3.2, 7.7 6.3 

11.2 

  

2. Mindre 
sannsynlig 

 7.3 

11.4, 11.5 

4.1  

8.1 

12.3/ 12.12 

  

1. Lite sannsynlig 8.2 9.2, 9.3 11.10 6.1 

11.9 

 

 
 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
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Oppsummering med spesifiserende tiltak 
 
Risiko for uønskede hendelser i området er ikke vesentlig større enn uten utbygging.  
 
Til dels forbedrer utbyggingen eksisterende forhold, spesielt mht. Trafikkmengde og trafikksikkerhet. 
 
Mange identifiserte risikomomenter påvirker ikke utforming av planforslaget direkte. Det er momenter 
som må behandles konkret under prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 


