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Bakgrunn 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal det for reguleringsplaner utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) før planen behandles politisk. Analysen er utarbeidet med 
utgangspunkt i sjekkliste for identifikasjon av uønskede hendelser og farer. Metoden 
innebærer en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene, som 
sammenstilles i en risikomatrise. Det fremmes forslag til avbøtende tiltak, samt forslag til 
planbestemmelser.  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)s veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre 
veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner.  

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og 
grunnlagsinformasjon. 

Dokumentet består av følgende deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 
risiko for hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 
risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

 

 

Sjekkliste 

I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse 
med planlagte byggetiltak. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale areal-, 
regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps rapporter. 
 

EMNE Potensiell risiko 

NATURRISIKO  JA NEI 

Skred, ras, ustabil grunn (snø, is, stein, løsmasser, leire/kvikkleire, jord, fjell)   X 

Historisk rasfare  X 

Terrengformasjoner (stup)  X 

Flom i vassdrag   X 

Stormflo, høyvann  X 

Historisk flomnivå  X 

Vind, ekstremnedbør, store snømengder   X 

Skog-, lyngbrann   X 

Radon   X 

Byggegrunn  X 
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VIRKSOMHETSRISIKO    

Storulykker  X 

Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon   X 

Virksomheter med fare for kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensing  X 

Avfallsområder, -deponier   X 

Forurenset grunn  X 

Støyforurensning  X 

Støvforurensning  X 

Luktforurensning  X 

Damanlegg   X 

Elektromagnetiske felt   X 

Trafo  X 

Transport av farlig gods  X 

Trafikkfare   X 

Skipsfart   X 

Luftfart  X 

Spesiell fare for terror eller kriminalitet   X 

TIDLIGERE BRUK   

Gruver, åpne sjakter, steintipper  X 

Militære anlegg  X 

Industrivirksomhet  X 

BEREDSKAP    

Utrykning brannvesen   X 

Har tiltaket kun en adkomst for utrykningskjøretøy? X  

Slukkevannskapasitet  X  

Utrykning ambulanse  X 

SÅRBARE ENHETER    

Naturverdier  X 

Sårbar flora og fauna  X 

Verneområder  X 

Vassdragsområder  X 

Kulturminner  X 

Kulturmiljøer  X 

Friluftslivs- og rekreasjonsområder  X 

Helse- og omsorgsinstitusjoner   X 

Skole, barnehage  X 

Smittefare  X 

Flyplass  X 

Havn  X 

Viktige offentlige bygninger   X 

Trafikk-knutepunkt7  X 

Myke trafikanter x  

El-forsyning   X 

Tunneler, broer   X 

Hovednett, gass   X 

Vannverk, kraftverk  X 

Vannmagasiner med usikker is  X 

Drikkevannsforsyning   X 

Nedbørsfelt for drikkevannsforsyning  X 

Avløp   x 
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Følgende hendelser/situasjoner vurderes som aktuelle:  

- Slukkevannskapasitet 
- Myke trafikanter 

 

I det følgende kommenteres overnevnte faren og hendelse.  

 

 

 

Evaluering av risiko 

Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, 
og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten. 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Hendelser i røde 
felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens 
hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

          Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2 Mindre 
alvorlig/ en viss 
fare 

3 Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ farlig 5 Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

     

4 Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

     

3 Sannsynlig/ 
flere enkelt-
tilfeller 

     

2 Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

  
Myke 

trafikanter 
  

1 Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

 
Slukkevanns-

kapasitet 
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Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen nevnes risikoreduserende tiltak: 

- Slukkevannskapasitet kommenteres ikke videre og må tas til den rette myndigheten.  
- Myke trafikanter. Tiltak for myke trafikanter ved punkt for kryssing mellom hyttefelt 

og campingplass bør gjennomføres under utbyggingen av hyttefeltet. Det foreslås å 
skilte/merke opp krysningssted for fotgjengere der det er naturlig å krysse vegen (fv 
7810).    

 

 

Konklusjon 

Planforslaget kan medføre økt trafikk og flere krysninger av fv 7810 for adgang mellom 
hyttefeltet og campingplassen/marina/restaurant. Det aktuelle området for tiltak ligger 
utenfor planens grense, men det anbefales likevel at tiltak utføres under utbyggingen, og av 
den rette myndighet.  

 

 

 

Usikkerhet i analysen 

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, og samtale med kjentfolk. ROS-analysen er 
gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som 
fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant 
eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres og oppdateres. Dette er en enkel 
ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er ikke gjort 
spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 
som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 
prosjektet. 


