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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.

Kort situasjonsbeskrivelse av planforslaget
Planforslaget omfatter utbygging av et sentrumsnært område i Børsa sentrum. Planområdet skal
bebygges med ca. 80 – 100 boenheter, og det skal tilrettelegges for en offentlig turveg/park langs
Børselva.

Sammendrag de viktigste uønskete hendelsene
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at geoteknikk og støybelastning er de viktigste uønskede
hendelsene. Geoteknikk er løst ved prøveboringer, undersøkelser og anbefalinger til massebearbeiding
og fundamenteringsmetoder. Støyproblematikken er løst gjennom bebyggelsens utforming og
kontrollert ved støyberegning.

Planområdet er også delvis berørt av flomsone for 200 årsflom, men bare i svært begrenset omfang.
Dette er også enkelt å løse gjennom å sette minste kotehøyde for grunnmur.

Beskrivelse av metode
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten med ROS analysen har vært å vise risiko og
sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om
eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket.

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
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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 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.
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TABELL 1: RISIKOMATRISE

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 i fht nytte

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

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.

Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1)

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Steinsprang Ja/Nei 2 2 Kan være fare for
steinsprang v/inn og
utløp av tunneler……
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TABELL 2: ANALYSESKJEMA

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Natur og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/ skred Ja 2 4 Planområdet ligger i
kvikkleiresone. Masseras kan
føre til store skader.
Geoteknisk rapport fra
Multiconsult konkluderer
med at området er byggbart.
Det må velges
fundamenteringsløsninger
som fordeler spenninger og
utjevner differansesetninger.

2. Snø /isras Nei Området er ikke berørt av
skredsoner for snø/isras

3. Flomras Ja 1 3 Elva er erosjonssikret av NVE.
NGI vurderer stabiliteten som
god.

4. Elveflom Ja 2 2 Flomsone for 200 årsflom
berører hele turstien langs
elva, samt BKS1. Multiconsult
har angitt maksimal
vannstand pluss
sikkerhetsmargin. Nedre kote
for grunnmur angitt i
bestemmelser.

5. Radongass Ja 1 1 Alle boliger skal sikres mot
radongass jf. Byggeteknisk
forskrift

Vær, vindeksponering. Er området:

6. Vindutsatt Nei Området er ikke spesielt
vindutsatt

7. Nedbørutsatt Nei Området er ikke spesielt
nedbørsutsatt

Natur og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sårbar flora Nei Det er ikke registrert sårbare
arter i området

9. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 Det er registrert rødlistet
gulspurv i området. Planlagt
tiltak vil ivareta vegetasjon og
grøntdrag langs Børselva.
Sannsynlighet og konsekvens
vurderes derfor som lav.

10. Verneområder Nei Området har ingen
verneverdi.

11. Vassdragsområder Ja 1 1 Børselva renner forbi
planområdet. Børselva er
allerede behandlet av NVE
med erosjonssikring og
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bunnheving. Sannsynlighet og
konsekvens for negativ
påvirkning fra planforslag
vurderes derfor som svært
lav.

12. Fornminner (afk) Nei Registrert kulturminne fjernet
som følge av utbygging av
E39

13. Kulturminne/ miljø Nei Registrert kulturminne fjernet
som følge av utbygging av
E39

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 1 Tiltaket vil gi noe økt trafikk
på Naustbrua. Effekten
vurderes som ubetydelig.

15. Havn, kaianlegg Nei
16. Sykehus/ hjem, kirke Nei
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei
18. Kraftforsyning Nei
19. Vannforsyning Nei
20. Forsvarsområde Nei
21. Tilfluktsrom Nei
22. Område for idrett/lek Nei Området benyttes ikke til

lek/idrett
23. Rekreasjonsområde Nei Området benyttes ikke til

rekreasjon
24. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei
26. Permanent forurensning Nei
27. Støv og støy;industri Nei
28. Støv og støy;trafikk Ja 4 3 Planområdet er støybelastet.

Å bo i konstant støy gir
høyere sannsynlighet for
helseplager som f.eks. hjerte
og karsykdommer.
Skjermingstiltak er vanskelig å
opprette nært kilden grunnet
vegvesenets byggegrense og
hellende terreng fra E39.
Støyskjerming må opptas i
fasaden som en del av den
arkitektoniske utformingen av
området. Dersom fremtidig
utvidelse av E39 blir lagt på
sørsiden av dagens trase, vil
man kunne benytte det brede
beltet mellom planlagt
bebyggelse og E39 som
støyvoll. Det vil gi en stor
forbedring for planområdet.
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29. Støy; andre kilder Nei
30. Forurenset grunn Nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei
32. Høyspentlinje (stråling) Nei
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei

34. Avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for akutt forurensning Nei
37. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1 Planforslaget medfører noe

økt trafikk i nærområdet. I
planområdet er fartsgrensen
såpass lav at det ikke vil bli et
støyproblem.

38. Støy og støv fra andre kilder Nei
39. Forurensning til sjø/vassdrag Ja 1 1 Det vil alltid være en liten

fare ved utbygging om
lekkasje av f.eks. drivstoff til
vassdrag. Sannsynligheten for
dette vurderes likevel som
svært liten. Dersom det skulle
inntreffe er det bare utløpet
av elva som i utsatt, og det i
en svært begrenset periode.

40. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)

Nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods Nei
42. Vær/føre begrenser tilgjengelighet

til området
Nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av /påkjørsler Ja 2 3 Det vil alltid være risiko for
ulykke i av /påkjørsler. Som
kompenserende tiltak er
frisiktsoner som angitt i N100
regulert inn i planen.

44. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3 Jf. pkt. 43.
45. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje
/terrormål

Nei

47. Er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is, endringer
i vannstrand mm

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup etc)

Nei

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei
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Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja 2 3 Trafikk i forbindelse med
anleggsgjennomføring kan
føre til økt sannsynlighet for
ulykker. Gjennomføringsplan
skal beskrive sikker
håndtering av avvikling av
anleggsarbeid.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht 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

28

3. Sannsynlig 43, 44, 51

2. Mindre
sannsynlig 37, 39 4, 9

1

1. Lite
sannsynlig

5, 11 3, 14

 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

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at de største risikoene er knyttet til støybelastning, leirskred og
ulykke i av /påkjørsler. Forhold som iht. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en
vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:

Grønne hendelser

3. Flomras

Elva er erosjonssikret av NVE. Sannsynligheten for flomras vurderes som svært lav.

4.Elveflom
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Flomsone for 200 årsflom berører tursti/elvepark samt BKS1. Møblering i park må forankres forsvarlig.
Bebyggelse i BKS1 3 settes med en nedre tillatt kotehøyde for grunnmur.

5. Radongass

Alle nye bygg skal sikres mot radongass jf. Byggeteknisk forskrift, med mindre det kan dokumenteres at
radon ikke er tilstedeværende.

9. Sårbar fauna/fisk

Planforslaget medfører endringer i et område med en enkeltregistrering av gulspurv. Imidlertid bevares
grøntbelte langs elva med vegetasjon/park. Konsekvensen av inngrepet vurderes derfor som lav.

11. Vassdragsområder

Planen ligger ved Børselva, som allerede er berørt av erosjonssikring og bunnheving. Det vurderes at
planforslaget vil ha marginale til ingen effekt på vassdragsområdet

14. Vei, bru, knutepunkt

Planforslaget medfører noe mer belastning på Naustbrua. Dersom brua av en eller annen grunn skulle
bli stengt er det gjennomkjøringsmulighet til Fv800 og opp Børsa sentrum.

37. Støy og støv fra trafikk

Planforslaget vil generere 300 – 350 ÅDT. Dette vil medføre noe mer støy og støv i nærområdet. Totalt
sett vurderes dette til en svært liten effekt.

39. Forurensning til sjø/vassdrag

I byggeperioden vil det ved uhell kunne lekke eksempelvis drivstoff til Børselva. Dette vurderes
imidlertid som svært lite sannsynlig all den tid standard rutiner for byggeplasser følges.

Gule hendelser

43. Ulykke i av /påkjørsler

Krysningspunkt medfører alltid en viss risiko for ulykke. Siktlinjer reguleres inn for å sikre god oversikt og
redusere sannsynligheten for hendelser

44. Ulykke med gående/syklende

Krysningspunkt medfører alltid en viss risiko for ulykke. Siktlinjer reguleres inn for å sikre god oversikt og
redusere sannsynligheten for hendelser

51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring

Gjennomføringsplan skal beskrive sikker håndtering av avvikling av anleggsarbeid.

Røde hendelser

1. Masseras /skred
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Planområdet ligger i kvikkleiresone Einan. Multiconsult har undersøkt grunnen og gitt anbefalinger for
fundamenteringsmetode for sikker utførelse av bygging.

28. Støy og støv, trafikk

Planområdet er støybelastet. Bebyggelsens utforming vil skjerme innenforliggende uteoppholdsarealer
og boenhetenes stille side. Støyberegning har blitt utført av Brekke & Strand som viser tilfredsstillende
resultater for alle boenheter og uteoppholdsarealer.


