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Sammendrag 
 

I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Cocignon Park, Fredrikstad kommune, er det utarbeidet 

en ROS-analyse i henhold til bestemmelse i § 4-3 i plan- og bygningsloven.  

 

Analysen viser at det ikke er påvist hendelser som innebærer en høy risiko. Fem hendelser er vurdert 

som middels risiko: 

› Setninger 

› Radonstråling  

› Vibrasjoner og rystelser 

› Flora/fauna (skade på verneverdige trær) 

› Luftforurensning 

› Støy 

 

En hendelser er identifisert som lav risiko: 

  

› Grunnforurensning 

 

For alle hendelser anses risiko å kunne bli akseptabel ved forebyggende tiltak og tilfredsstillende 

planlegging. Dette innebærer at det i noen tilfeller vil måtte akseptere en "middels risiko". Det skal 

presiseres at bestemmelser som reguleres av lover, forskrifter og offentlig regelverk skal gjelde uansett hva 

ROS-analysen viser. 

1 Bakgrunn og beskrivelse av tiltaket 

1.1 Bakgrunn 
NG Developement AS eier det tidlige sykehusområdet på Cicignon i Fredrikstad sentrum. Sykehuset har 

avviklet sin virksomhet og flyttet ut.  

 

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for et attraktivt boligområde med noe innslag av næring. I 

kommuneplan for Fredrikstad sentrum ble planområdets framtidige arealbruk omdisponert fra 

sykehusdrift/næring til boligområde med noe næring (kontor, offentlig og privat tjenestetilbud og annen 

nærservice til området). 

1.2 Overordnet beskrivelse av utredningsområdet 
Planområdet ligger sentralt i bydelen Cicignon, som er en del av sentrumsområdet i Fredrikstad. Planområdet 

er i dag bebygd og eksisterende bygningsmasse utgjør om lag 55 000 m². Planområdet utgjør total ca. 46 

dekar. 

Øst for planområdet ligger et byområde med boliger, St. Croix skole og Glomma. Mot nord ligger 

Østfoldbanen, Fredrikstad stasjon og Jernbaneparken. Nord for jernbanen ligger boligområdene på 

Kapelfjellet, Bydalen og Dammyr. Mot vest ligger bykvartaler og villaområder, tidligere St. Josephs 

hospital, Fredrikstad domkirke med kirkeparken, biblioteket, samt en del kafeer og butikker. Mot sør ligger 

villabebyggelse, tollboden og Sjømannsparken. Dette området grenser i sør mot Glomma, som her deler seg i 

Østerelva og Vesterelva. På motsatt side av elven ligger Isegran fort. 
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Figur 1. Planområdets avgrensning. 

1.3 Beskrivelse av tiltaket 
Planforslaget er bygget på hovedprinsippene i Niels Torps skisseprosjekt for området, omtalt som alternativ 

1. Planløsningen legger opp til en variert bebyggelse med hovedtyngde med boliger, og en mindre andel 

kombinerte formål som skal betjene området uten å skape en konkurransesituasjon med sentrum.  

Forslaget er bygget omkring et sentralt bilfritt bytorg med tilliggende handel og servicefunksjoner, offentlige 

utearealer, tilgang til parker og lekeplasser. Til boligene, som skal ha varierende sammensetning, hører 

helhetlige og gode utearealer. Det legges til rette for bevaring av villaene i Jernbane gata 13 og 15, og 

ivaretagelse lindetrær i Ferjestedsveien og Jernbaneparken.  

Eksisterende høyblokker vil videreutvikles slik at de også i fremtiden vil være med å bidra til Fredrikstad 

identitet. Blokk i vest (blokk B) tillates å bygges på med inntil 3 etasjer, mens østre blokk (blokk A) vil ha 

omtrent samme høyde som i dag. Bygningene vil bli total rehabilitert slik at de det vil få et nytt estetisk 

uttrykk i forhold. Resterende bygningsmasse vil få en varierende høyde og bygningstopologi, men det er lagt 

på effektiv og god utnyttelse. 

2 Metode 
ROS-analysen er begrenset til tema som har betydning utredningsområdets egnethet, enten at den 

eksisterende situasjonen vil kunne innebære en risiko som kan skade det planlagte utbyggingsobjektet, eller 

at utbyggingen vil kunne innebære en risiko for sårbare objekter innenfor planområdet eller i 

influensområdet for planområdet. 

 

Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk og definisjoner som er beskrevet i” 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for 
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samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), desember 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i 

betegnelsene i samme publikasjon.  

 

Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt 

årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, 

eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en 

potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. 

 

Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell 2. 

2.1 Kriterier for sannsynlighet 
 

Tabell 1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

2.2 Akseptkriterier for konsekvens 
Tabell 2: Kriterier for konsekvensgrad 

Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle 

verdier/økonomiske tap 

Vekt 

Ufarlig Ingen 

personskade 

 

Ingen skade. Ingen skade  

Driftsstans / reparasjoner  

< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre skader, lokale 

skader. 

Mindre lokal skade på 

og ikke umiddelbart 

behov for reparasjoner, 

eventuelt mulig 

utbedring på kort tid. 

Driftsstans / reparasjoner 

 < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader, 

regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid < 1 år. 

Betydelig skader  

Driftsstans / reparasjoner 

> 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 

skader/en død. 

Alvorlige skader, 

regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 år. 

Alvorlige skader. 

Driftsstans / reparasjoner 

> 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 

døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig 

miljøskade. 

Fullstendig skader 

Driftsstans / reparasjoner  

> 1 år. 

5 
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Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise nedenfor. Rødt felt 

indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt 

indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til mulige tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt 

indikerer akseptabel risiko. 

 

 
Risikomatrise 

                    Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 

 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

 

Figur 2. Risikomatrise 

3 Gjennomføring og organisering 
ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt informasjon fra ulike utredninger og temarapporter utført i 

sammenheng med utarbeidelse av konsekvensutredning for detaljreguleringsplanen. 

 

Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: 

 

› Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 1.utkast. COWI AS. 

› Geoteknisk vurdering. COWI AS. 22.11.2016. 

› Overordnet beskrivelse av luftkvalitet. COWI AS. 27.11.2016. 

› Temarapport Lokalklima, Vind. COWI AS, 08.02.17. 

› Temarappprt grunnforurensning. COWI AS. 30.11.2016. 

› Temarapport for trafikk. COWI AS.  05.12.2016. 

› DIVE-analyse for Cicignon Park. Forenklet kulturhistorisk analyse. COWI AS. Februar 2017. 

› Registrering og vurdering av trær. COWI AS. 27.10.2016. 

› Oppsummering og kommentarer – Merknader til varsling og forslag til planprogram Cicignon Park. 

COWI AS. 26.04.2016. 

› Reguleringsbestemmelser. Utkast. COWI AS. 

› Støyutredning. COWI AS. 17.02.17. 

› Kart og tegninger som viser aktuelt planområde. 
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4 Analyse 

4.1 Vurdering av sårbarhet 
Sårbarhet er definert som følger: 

 

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin 

opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen. 

 

Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur, men også til ulike typer infrastruktur. I tillegg kan 

mennesker og bygninger anses som sårbare. 

 

I ROS-analysen er det kun vurdert sårbare objekter som utilsiktet vil kunne bli påvirket av tiltaket, og hvor 

det er aktuelt å unngå negativ påvirkning ved å beskrive alternative løsninger eller risikoreduserende tiltak. 

 

Betydningen for sårbare objekter er således knyttet til fareidentifikasjonen og de hendelser som kan utløse en 

fare for de sårbare objektene. 

4.2 Fareidentifikasjon/utilsiktede hendelser 
Risiko inndeles vanligvis i kategoriene: 

 

› Naturrisiko 

› Virksomhetsrisiko 

› Forsyningsrisiko 

Forsyningsrisiko omfatter kapasitet for infrastruktur som vann- og avløp, strømforsyning, slukkevann etc. 

Dette er forhold er omfattet av teknisk regelverk og retningslinjer, som vil bli løst i den videre 

detaljprosjekteringen og er ikke vurdert spesielt i denne ROS-analysen. 

 

Som utgangspunkt for identifikasjon av farer og hendelser som kan innebære en potensiell risiko er det 

benyttet et generelt skjema som benyttes for utbyggingsprosjekter. Resultatet av denne vurderingen er vist i 

vedlegg 1. Tabell 3 viser de fokusområder som er identifisert, og som er ansett å være av spesiell interesse å 

vurdere i denne analysen. 

 

Tabell 3: Farer/hendelser og situasjoner som er vurdert spesielt i analysen basert på tabell i vedlegg 1.    

 

Naturrisiko: 

Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake eller som kan utløses av tiltaket 

Ras/flom Området anses ikke som rasfarlig eller utsatt for flom. 

Setninger Kan være lokalt kvikkleire. Mulige setninger. 

Radon Noe usikkert. Regulert i TEK10.  

Virksomhetsrisiko (menneskeskapte forhold): 

Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse 

Skade på eksisterende bygg Nabobygg til planområdet. Anleggsfasen.  

Grunnforurensning Ingen kjent forurensende virksomhet, byjord. 

Påfyllingspunkter oljefyringsanlegg. 
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Skade flora/fauna /biologisk mangfold Registrert bevaringsverdige trær. Ingen rødlistede 

arter registrert i området. 

Luftforurensning  Forurensning fra trafikk og anleggsvirksomhet. 

Foreligger egen utredning.  

Støy Støy fra trafikk og anleggsvirksomhet. Foreligger 

støyvurdering. 

Trafikkfare Det foreligger temarapport for trafikk. Ingen vesentlig 

endring fra dagens situasjon. 

4.3 Natur- og miljørisiko 
I plan- og bygningslovens § 28-1 "Byggegrunn, miljøforhold mv" og kapittel 7: "Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger" i Byggteknisk forskrift /2/ er det gitt bestemmelser knyttet til sikkerhet mot 

naturpåkjenninger. Generelle krav er gitt i §7-1: (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at 

det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

4.3.1 Ras/flom 
Planområdet er verken rasutsatt eller utsatt for flom. Temaene som ikke er relevante i ROS-analysen. 

4.3.2 Utglidning/setninger 
COWI har foretatt en en geoteknisk vurdering baser på tilgjengelige kilder som er ansett som relevante 

for området. Tilgjengelig datagrunnlag er ansett som tilstrekkelig til å gi en overordnet forståelse av de 

generelle grunnforholdene i området. 

 

Ifølge informasjon om løsmasser er prosjektområdet fyllmasser. Fjell finnes på varierende dybde og 

faller mot kote -6,0 i den sørlige delen av området. Vest for eksisterende bygg kan fjell ligge dypere enn 

kote -10,0.  Direkte over fjellet er det beskrevet at det er bløt sensitiv leire under fast tørrskorpeleire. 

Bløt sensitiv leire kan potensielt inneholde kvikkleire. 

 

Ytterligere geotekniske undersøkelser er ikke ansett nødvendig for en generell planlegging.  Ifm. 

detaljprosjektering og fundamentering bør det gjennomføres geotekniske undersøkelse for hvert bygg. 

Siden mulig det fortsatt er noe usikkert om bløt og sensitiv leire kan forårsake skader på enkelte er 

risiko markert ved at den defineres som "middels".  

 

Tabell 4: Risikoanalyse, setninger 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Setninger  A B C  

4.3.2 Skade på nybygg Mindre sannsynlig (2) - - Kritisk 

(3) 

Middels (6) 

4.3.3 Radon 
 

I NGUs aktsomhetskart for radon er området registrert med "usikker" aktsomhetsgrad. Det antas at dette 

skyldes at det ikke er gjort registreringer i området. §13-5 i Byggteknisk forskrift (TEK10) setter krav til 
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radonforebyggende tiltak. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overskride 200 Bq/m³ for bygninger 

beregnet for varig opphold. 

 

Usikkerhet knyttet til radon gjør at det er valgt å definer risiko som "middels". 

 

Tabell 5: Risikoanalyse, radon 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Radon  A B C  

4.3.3 Radonstråling Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) 
  

Middels (6) 

4.4 Virksomhetsrisiko 

4.4.1 Skade på nabobygg i anleggsfasen. 
Det er viktig å unngå at aktiviteter i anleggsfasen ikke vil skade bygninger som grenser til området. Dette 

gjelder spesielt rystelser og vibrasjoner fra anleggstrafikk, peling etc. Retningslinjer for vibrasjoner fra 

sprengning og annen anleggsvirksomhet er gitt i veiledning til NS8141 og NS8141-2:2013. 

Tabell 6: Risikoanalyse, skade på nabobygg 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Ras/skred  A B C  

4.4.1 Skade på 

bygninger 

Mindre sannsynlig (2) - 
 

Kritisk 

(3) 

Middels (6) 

4.4.2 Grunnforurensning 
Hvis det er grunn til å tro at det innenfor planområdet finnes forurensninger i grunnen, skal kap. 2 i 

forurensningsforskriften følges. Det er ikke kjent at det har vært annen virksomhet på området før sykehuset 

ble bygger på 1950-tallet. Det er derfor lite sannsynlig at området er forurenset av virksomhet på området.  

Unntak kan være mindre arealer, for eksempel rundt påfyllingspunkter til oljefyringsanlegg. Området ligger 

imidlertid innenfor det som Fredrikstad kommune har definert som byjord. Byjord er ofte fyllmasser av ulik 

sammensetning og innhold. Erfaringer fra tilsvarende områder i andre norske byer er at byjord ofte er noe 

forurenset, dvs. kvaliteten overskrider normverdiene gitt i tabell 1 i forurensningsforskriftens kapittel 2. 

Det kan derfor ikke utelukkes at deler av planområdet kan være forurenset. Dette krever en kartlegging av 

området med prøvetaking før utbygging kan skje.  Hvis det viser seg at prøver er forurenset vil det måtte 

utarbeides en tiltaksplan før inngrep i grunnen kan gjennomføres. 

Risiko ved grunnforurensning er generelt knyttet til helsefare for eksponering av forurensinger, enten oralt 

eller gjennom hud ved håndtering. Det er derfor av spesiell viktighet å unngå at mindre barn komme i 

kontakt med forurenset jord. Forurensning er dessuten knyttet til miljørisiko hvis forurenset masse skulle 

fjernes på området og brukes/deponeres ukontrollert utenfor tiltaksområdet. 

Tabell 7: Risikoanalyse, grunnforurensning 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Grunnforurensning  A B C  

4.4.2 Eksponering av 

forurenet grunn 

Mindre sannsynlig (2) En viss 

fare (2) 

En viss 

fare(2) 

- Lav (4) 
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4.4.3 Flora og fauna 
Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves i 

henhold til naturmangfoldloven ( http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/).  

Planområdet er i hovedsak bebygd og anses generelt ikke å ha spesiell verdi knyttet til biologisk mangfold 

eller sjelden flora og fauna. 

 

COWI har imidlertid utført en egen registrering av trær som kan bli berørt av utbyggingen. En mindre del av 

lindealleen i Jernbaneparken er avsatt som viktig naturtype i Miljødirektoratets database. Langs 

Ferjestedsveien i søndre del av planområdet vokser en gammel lindehekk. Trerekken er plantet på kommunal 

grunn, men rotsonen strekker seg inn på sykehusområdet. Alle trærne er i klimaksfasen og har potensielt 

mange år igjen å leve. Også andre steder i utkanten av planområdet vokser det verdifulle trær, bl.a. almetrær 

i Jernbanegata. Figur 5 viser kartlagte trær, og hvilke det anbefales bør bevares. Dette er trær som da kan 

anses som sårbare. Hvis det forutsettes at trærne skal bevares, vil uforutsett skade representerer en risiko i 

anleggsfase. 

 

Tabell 8: Risikoanalyse, flora 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Biologisk 

mangfold/naturmiljø 

 A B C  

4.4.3 Skade på trær Sannsynlig (3) -  En viss 

fare(2) 

 
Middels (6) 
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Figur 5. Kartlagte trær og verdivurdering 
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4.4.4 Luftforurensning 
Miljøverndepartementet har retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/12), hvor 

det er gitt anbefalte grenser for luftforurensning.  

 

Luftsonekart utarbeidet av Fredrikstad og Sarpsborg kommune viser at planområdet ligger i gul sone. COWI 

har videre utarbeidet et notat som vurderer luftkvalitet i planområdet. Resultatet for NO2 og PM10 fra 

målestasjon i St. Croix for perioden 2007-2015 viser at det har vært overskridelser av grenseverdi for PM10 i   

3 av de siste årene.  Det var ingen overskridelser av NO2 i samme periode. I ROS-analysen er det forutsatt at 

dagens situasjon også vil gjelde etter utbygging.  

 

I reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at det skal vurderes avbøtende tiltak for å redusere 

luftforurensning innendørs. 

 

 Tabell 9: Risikoanalyse. Luftforurensning.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Luftforurensning  A B C  

4.4.4 Overskridelse av 

grenseverdien i T-

1520/12 

Sannsynlig (3) En viss 

fare (2) 

- - Middels (6) 

4.4.5 Støy 
Grenseverdier for støy styres av retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 

Kilde til støy er biltrafikk etter utbygging og anleggsstøy. 

 

COWI har utført en støyvurdering knyttet støy fra veitrafikk ved fremtidig situasjon med utbygging. 

Jernbanestøy er ikke vurdert. Vurderingen vise at uteoppholdsarealer vil ha tilfredsstillende støynivå, mens 

enkelte fasader vil få støynivå over nedre grense for gul støysone.  Det er foreslått ulike løsninger for å 

avbøte dette.  

 

Støy i anleggsperioden vil være uunngåelig og skyldes både anleggstrafikk og ulike aktiviteter i 

byggeprosessen. Målet er å gjennomføre anleggsarbeidet på en måte som er til minst mulig sjenanse for 

naboer og berørte. Det er forutsatt at retningslinjer for støy T-1442 legges til grunn for krav til anleggsstøy i 

prosjektet.  

 

I Reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at det skal finnes løsninger som ivaretar grenseverdier gitt i T-

1442 både fra biltrafikk og anleggsmaskiner. 

 

Tabell 9: Risikoanalyse. Støy 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Støy  A B C  

4.4.5 Overskridelse av 

retningslinjer for støy 

T-1442 

Sannsynlig (3) En viss 

fare (2) 

- - Middels (6) 
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4.4.6 Trafikkulykker 
COWI har utarbeidet en egen temarapport for trafikk. Trafikksituasjonen etter utbygging vil ikke være 

vesentlig forskjellig fra situasjonen da sykehuset var i drift. Registreringer gir ingen klare indikasjoner på 

spesielt trafikkfarlige steder i planområdet. Foreliggende informasjon kan ikke vise at utbyggingen ikke vil 

innebære en økt risiko knyttet til trafikkulykker verken for bilister eller myke trafikanter. Det forutsettes også 

at trafikksikkerhet blir ivaretatt i den videre planleggingen. Der er derfor ikke ansett som aktuelt å vurdere 

risiko ytterligere i ROS-analysen. 

5 Sammendrag 
Tabell 10 gir en oppsummering av de temaer og hendelser som er vurdert spesielt i analysen. Resultatet er 

illustrert i risikomatrisen, figur 9. 

 

Tabell 10: Risikoanalyse, oversikt 
Fokusområder Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Naturrisiko     

4.3.1. Ras/flom Ikke relevant 

4.3.2. Setninger Skader på nybygg Mindre 

sannsynlig (2) 

Kritisk (3) Middels (6) 

4.3.3. Radon Radonstråling Mindre 

sannsynlig (2) 

Kritisk (3) Middels (6) 

Virksomhetsrisiko     

4.4.1 Skade på nabobygg Vibrasjoner og rystelser Mindre 

sannsynlig (2) 

Kritisk (3) Middels (6) 

4.4.2 Grunnforurensning Eksponering av tidligere 

forurensninger. Ukontrollert 

disponering. 

Mindre 

sannsynlig (2) 

En viss fare (2) Lav (4) 

4.4.3. Flora og fauna Skade på verneverdige trær Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 

4.4.4.  Luftforurensning, trafikk Overskridelser av grenseverdier Sannsynlig (3) En viss fare (2)  Middels (6) 

4.4.5. Støy, trafikk, 

anleggsarbeid 

Overskridelser grenseverdier Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 
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Risikomatrise 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig  

4.4.3 Flora/fauna 

4.4.4. 

Luftforurensning 

4.4.5. Støy 

   

Mindre 

sannsynlig 
 

4.4.2. 

Grunnforurensning 

4.3.2 Setninger 

4.3.3 Radon 

4.4.1 Vibrasjoner 

og rystelser 

  

Lite 

sannsynlig 
     

 

 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

 

Figur 9: Resultat. Risikomatrise 

 

Analysen viser at det ikke er påvist hendelser som innebærer en høy risiko. Fem hendelser er vurdert 

som middels risiko: 

› Setninger 

› Radonstråling 

› Vibrasjoner og rystelser 

› Flora/fauna (skade på verneverdige trær) 

› Luftforurensning 

› Støy 

 

En hendelser er identifisert som lav risiko: 

 Grunnforurensning 

 

For alle hendelser anses risiko å kunne bli akseptabel ved forebyggende tiltak og tilfredsstillende 

planlegging. Dette innebærer at det i noen tilfeller vil måtte akseptere en "middels risiko". Det skal 

presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og offentlig regelverk skal gjelde uansett hva ROS-

analysen viser.  

6 Kilder 
› /1/ Veileder” Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet”, 

Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember 2011. 

› Naturmangfoldloven. http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/ 

› /2/ Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (TEK10). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489 
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VEDLEGG 1. Fare- og hendelsesanalyse. Screening. 

Emne  
Kan det være knyttet risiko til følgende 

forhold? 

Nei Ja Usik-

kert 

Hvis ja, 

hvor og på 

hvilken 

måte? 

  

Merknader 

 

Naturgitte 

forhold 

a 
Er området utsatt for steinsprang, snø-, jord-, 

steinskred eller større fjellskred?  x   
  

b 
Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i 

vann/sjø? x   
  

c 
Er det fare for utgliding av området (ustabile 

grunnforhold), setninger?  

 

 x 

Er påvist bløt 

sensitiv leire 

innenfor 

område.  

Utført opplysninger om grunnforhold.  Anbefalt 

kvalifisert grunnundersøkelse for hvert bygg. 

d 
Er området utsatt for flom eller flomskred? 

x   
  

e 
Er området nedbørutsatt (overvannsproblematikk)? 

x   
  

f 
Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for 

boliger/bygninger? x   
  

g 
Er området sårbart for ekstremvær, ekstremvind 

eller stormflo – medregnet evt. havnivåstiging? x   
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h 
Trengs det tas særskilte hensyn til radon?  

 

 x 

Området ikke 

kartlagt for 

radon. 

Plan- og bygningslovens byggteknisk forskrift 

(TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er 

beregnet for varig opphold, skal oppføres med 

radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften 

krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft 

under 200 Bq/m3. 

i 
Annet (spesifiser)?  

  
  

 

Omgivelser 

a 
Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for 

usikker is eller dambrudd i planområdet? x   
  

b 
Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(høye skjæringer, stup etc.)? x   
  

c 
Vil tiltaket kunne føre til oversvømmelse av 

lavereliggende område? x   
  

d 
Vil tiltaket kunne medføre støy for naboer? 

 x  

Trafikk, 

anleggsstøy  

Det er utarbeidet en støyanalyse for biltrafikk. Vil 

utføres i henhold til retningslinjer for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442/2012).  

 e 
Vil tiltaket kunne medføre luftforurensning for 

naboer?  x  

Trafikk Det er utarbeidet en luftkvalitetsanalyse. Luftsonekart 

viser at planområdet ligger i gul sone. Forusatt vil 

følge anbefalte grenser for luftforurensning. (T-

1520/12). 

 

Virksom-

hetsrisiko 

a 
Inneholder området spesielt farlige anlegg? 

x   
  

b 
Bedrives risikofylt industri i området? 

x   
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c 
Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser i 

nærliggende virksomheter utgjøre risiko? x   
  

d 
Vil planlagte tiltak kunne føre til skade på 

eksisterende bygg/anlegg i området? 

 

x  

Nærliggende 

bygninger/bo-

liger 

Kan oppstå skader fra vibrasjoner, rystelser i 

byggefasen. 

Brann-/ 

ulykkes-

beredskap 

a 
Har området mangelfull slokkevannsforsyning 

(mengde og trykk)? x   
  

b 
Har området problematiske tilkomstruter for 

utrykningskjøretøy? 

 
 
 
x 

  

  

Teknisk og 

sosial 

infrastruk-

tur 

a 
Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i 

området? x   
  

b 

Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser på 

nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart 

utgjøre risiko? 
x   

  

c 
Er det transport av farlig gods til/gjennom 

området? x   
  

d 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske 

områder og funksjoner: 

· Gang- og sykkelveg 

· Bro 

· Havn/kaianlegg 

· Knutepunkt 

· Sykehus-/hjem, skoler, andre institusjoner 

· Brann/politi/ambulanse/sivilforsvar 

x   
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· Forsvarsområde 

· Annen teknisk eller sosial infrastruktur? 

Kraftforsy-

ning 

a 
Er området påvirket av magnetfelt fra 

høyspentlinjer? x   
  

b 
Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? 

x   
  

c 
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 

forsyningstryggheten i området? x   
  

Vannforsy-

ning 

a 
Er det mangelfull vannforsyning i området? 

x   
  

b 

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for 

drikkevann, og kan dette utgjøre en risiko for 

vannforsyningen? 
x   

  

Sårbare 

objekt 

a 

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle 

ulemper for området: 

· elektrisitet ? 

· teletjenester? 

· vannforsyning? 

· renovasjon/spillvann? 

x   

  

b 
Er det spesielle brannobjekt i området? 

x   
  

c 
Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i 

området? x   
  

Potensiale 

for 

forurens-

ning 

a 
Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? 

x   
  

b 
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 

etc.? x   
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c 
Industrivirksomhet som f.eks. avfallsdeponering? 

x   
  

d 

Er det kilder til akutt eller permanent forurensning 

i/ved planområdet eller planlegges det tiltak som 

kan føre til dette? 
x   

  

e 
Er det kilder til støybelastning i området? 

 

x  

Trafikk Det er utarbeidet en støyanalyse for biltrafikk. 

Skjerming av støy fra ny atkomstveg (delområde 1) til 

delområde 2 vil utføres i henhold til retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012). 

Se kapittel 4.4.9. 

 

f 
Svartelistede, fremmede arter  

x   
  

 g 
Er det sårbare vannkilder i områder? 

x   
  

 h 
Er det grunn til å tro at grunnen er forurenset i 

området? 

 

 x 

Byjord, 

påfyllings-

punkter 

oljefyringsan-

legg 

Siden grunnen kan karakteriseres som byjord, vil den 

kunne være forurenset iht. kap. 2 i 

forurensningsforskriften 

Ulovlige 

handlinger 

a 
Er planlagte tiltak i seg selv sabotasje-/terrormål? 

x   
  

b 
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærleiken? x   
  

c 
Er det potensiale for kriminalitet, f.eks. sabotasje 

eller hærverk i planområdet? x   
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Sårbare 

naturområ-

der og 

kulturmiljø 

a 
Medfører planlagte tiltak fare for/skade på fauna? 

  x 
Kartlagt trær Ingen rødlisetarter. Trær som er berørt av tiltaket er 

kartlagt. Anbefalt at noen av disse er verneverdige. 

b 
Medfører planlagte tiltak fare for / skade på 

naturvernområder eller vassdragsområder? 

 
x   

 
 

 
 

c 
Medfører planlagte tiltak fare for / skade på 

automatisk fredete kulturminner? x   
  

d 
Medfører planlagte tiltak fare for /skade på nyere 

tids kulturminner? x   
  

e 
Medfører planlagte tiltak fare for /skade på viktige 

landbruksområder? x   
  

f 
Medfører planlagte tiltak fare for / skade på parker 

eller friluftsområder? x   
  

g 
Medfører planlagte tiltak fare for / skade på andre 

sårbare områder? x   
  

 


