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Sammendrag

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Evenrø dveien 2, Fredrikstad kommune, er det utarbeidet
en ROS-analyse iht. bestemmelse i §4-3 i Plan- og bygningsloven.

Risikoanalysen har identifisert syv relevante hendelser. Analysen viser at det er påvist to hendelser
som er karakterisert som middels risiko.

5.2.1A. Grunnforurensning, (helseskade internt)
5.2.1B. Grunnforurensning (helse og miljøskade eksternt)

Begge hendelser er knyttet til mulig grunnforu rensning på eiendommen som følge av tidligere
gartnerivirksomhet. Risiko kan elimineres ved at ka pittel 2 i forurensningsforskriften blir fulgt.

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regel verk må gjelde uansett hva ROS-analysen
avdekker.
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1 In n l edn in g
I forbindelse med planlegging av tilrettelegging for utvi kling av Evenrødveien 2 til forrretningsformål, er det
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) . ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og
bygningslovens §4-3.

Formålet med tiltaket er å etablere en ny dagligva reforretning for beboerne i Ambjørnrød/Veum-området.

Tiltaksområdet består i hovedsak av eldere gartneribe byggelse. Planforsalget omfatter sanering av ca. 1800
m² av eksisterende bebyggelse. Direkte tilstøtende områder domineres av landbruk med spredt bolig- og
næringsbebyggelse. I kommuneplanens arealdel er om rådet avsatt til landbruks- natur- og friluftsområde med
hensynssone for kulturlandskap. Området ligger ca. 4 km nord for bykjernen i Fredrikstad.

Fig. 1 viser geografisk lokalisering av planområdet. Fi g. 2 viser planområdet som markert med stiplet linje.

Fig. 1. Lokalisering av planområdet.
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Fig.2. Avgrensning av planområdet (rød grense).

2 M etode
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i
”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risi ko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Graderi ng av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i
samme publikasjon.

Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og
utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksist erende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen
av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse forå rsaket av uønskede hendelser eller "farer".

Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt
årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsen e, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå,
eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analy se skal også gjenspeile forhold som innebærer en
potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere ut redning og avklaring før endelig risiko kan fastslås.

Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som
innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket , uten at vurdering av sannsynlighet er relevant.
Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell 2.
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2. 1 Kriterier for sannsynlighet

Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighe t 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

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konse kvens er illustrert i matrise i figur 3. Rødt felt
indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverksett es 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.
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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 3. Risikomatrise

3 Gjennomføring og organisering
ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt kildemat eriale som foreligger ifm. COWIs arbeid med planen.
Følgende dokumenter vært grunnlag for analysen har vært:

1. Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Even rødveien 2. Foreløpig. Utarbeidet av COWI
AS. Mai 2015.

2. Uttalelser til varsling av oppsta rt. Foreløpig utkast. Mai 2015.
3. Rerguleringsbestemmelser. Utkast.
4. Evenrødveien 2, Fredrikstad. ROS-analyse områdestabilitet. Multiconsult 25. mars2015.
5. Trafikkanalyse Evenrødveien 2. COWI AS. 24. november 2014.
6. Støyvurdering. COWI AS. 30.april 2013.

4 Fareidentifikasjon/utilsiktede hendelser
I det følgende er det angitt situasjone r eller hendelser som generelt har st ørst betydning i en ROS-analyse,
samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen.

Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til
infrastruktur (som forsynings- og beredskap srisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske
samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning.
Tabell 3 viser farer og tema som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen.
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Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen
Farer knyttet til naturrisiko:
Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc.
Ras/utglidning/erosjon Hovedsakelig flatt område. Geotekniske undersøkelser

viser noe kvikkleire med varierende innhold av silt.
Flom/oversvømmelse Veumbekken renner ca. 40-50 m fra planområdet.
Radon Aktsomhetskart for radon angitt med høy radonaktivitet.

Farer knyttet til virksomhetsrisiko:
Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse
Grunnforurensning Gartnerivirskomhet kan ha forårsaket forurensning av

plantevernmidler.
Kulturminner Ikke registrert kulturminner som berøres av tiltaket. Ikke

gjennomført arkeologiske registreringer.
Biologisk mangfold/naturmiljø Området påvirket i sin helhet av menneskelig aktivitet.

Ingen betydning for biologisk mangfold.

Spredning av uønskede arter/svartlistearter Ik ke registert svartelistede arter i området.
Luftforurensning Lav trafikkmengde gjør at overskridelser av grenseverdier

ikke er ansett som aktuelt. Ingen egen utredning.
Støy Foreligger egen utredning om støy.
Trafikkuhell Er gang- og sykkelveier i området.

Elektriske anlegg, høyspent Fredrikstad EnergiNett (FEN) har nettstasjon og led-
ningsanlegg i området.

Infrastruktur Finnes kabler og ledninger i bakken.

5 Vurdering av sårbare objekter
Med sårbarhet er det generelt betegnet et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det
utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer de t er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har
inntruffet.

Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur, men også til ulike typer infrastruktur. I tillegg kan
mennesker og bygninger anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn.

Sårbarhet i det aktuelle prosjektet synes primært å være knyttet til mennesker som skal oppholde seg på
området, altså til områdets egnethet for det aktuell formålet. Fredriks tad EnergiNett (FEN) har nettstasjon og
ledningsanlegg i området.

5. 1 Natur- og miljørisiko
I Plan- og bygningslovens kapittel 7: Sikkerhet mot naturpåkjenninger, 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.

Bestemmelser med kriterier for å vurdere tilstrekkelig sikkerhet mot flom og skred er beskrevet i hhv. §7-2:
"Sikkerhet mot flom og stormflo" og §7-3: "Sikkerhet mot skred".
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5. 1. 1 Ras/utglidning

Bygningsteknisk forskrift (TEK 10), § 7.3 setter krav til sikkerhet mot skred. Det er funnet kvikkleire i
området.

Planområdet er relativt flatt, med en intern høydeforskjell på ca. 6 meter, hvor terrenget stiger fra kote +20 til
kote + 26 fra sørvest mot nordøst. Der har ikke tidlig ere vært skredhendelser i området. Det foreligger
spesiell ROS-analyse som har vurde rt områdestabilitet for planområ det (Multiconult, 25. mars 2015).
Området er evaluert til faregrad "middels", konsekve ns "alvorlig" og risikoklasse 4 iht. NVEs retningslinjer
nr. 1/2008. Geotekniske prøver har vist at det like vest for utbyggingsområdet, under det faste toppelaget
med tørrskorpeleire, er bløt og meget kompressibel le ire/kvikkleire med varierende innhold av silt.

Resultatet av stabiliseringberegningen viser at området ha r god sikkerhet mot skred i dagens situasjon, og at
et eventuelt initialras utenfor området ikke vil få konsekvenser for planområdet.

Risiko knyttet til ras og utglidning anses såled es ikke å utgjøre en relevant risiko.

5. 1. 2 Flom/oversvømmelse
Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) § 7.2 setter krav til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes
sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og overs vømmelse skyldes ekstremn edbør som forårsaker høy
vannføring i bekker og vassdrag.

Planområdet ligger i en dal som går retningen nord/syd med Veumbekken i bunn av dalen. Korteste avstand
fra planområdets yttergrense til til bekkens senterlinje er ca. 40 m. Bekken er vist på fig. 5.

Fig. 4. Veumbekken med planomrdået i bakgrunnen.

Fig. 4 viser bekken på utsnitt fra kommuneplanens arealdel ( www.kart.fredrikstad.kommune.no ), hvor rød
skravur viser flomsone. Den er ca. 10 m til hver si de fra senterlinjen: Den korteste avstand mellom
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planområdet og flomsonen er ca. 30 m. Denne marginen anses som så sikker at risiko knyttet til flomskader
på planområdet, selv ved ekstre mnedbør, ikke anses som relevant.

Fig 5. Veumbekkem med flomsone (rød skravur). Ut snitt vist på kart i kommuneplanens arealdel.

5. 1. 3 Radon
Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 13-5 sier at:

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebygge nde tiltak slik at innstr ømming av radon fra grunn
begrenses. Radonkonsentrasjon i innelu ft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

Bygning beregnet for varig opphold sk al ha radonsperre mot grunnen.
Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegge s for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres
når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Det er ikke registrert alunskifer i området, men på ak tsomhetskart for radon ligger området innenfor arealer
som er karakterisert med høy radonaktivitet.

Risiko knyttet til radon er således ansett som aktuell, me n siden det ikke er planlagt bygninger for varig
opphold er denne ikek ansett som alvorlig. Det forut settes ellers at kravet i TEK 10 blir ivartatt.
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Tabell 4. Risikoanalyse, radon
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.1.3 Skade fra
radoneksponering

Mindre sannsynlig (2) En viss
fare (2)

- Lav (4)

5. 2 Virksomhetsrisiko

5.2.1 Grunnforurensning
Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med:

Eksponering av mennesker som skal oppholde på området etter utbygging (intern helsefare)
Håndtering av eksisterende forurenset mas se i anleggsfasen (ekstern helse-og miljøfare)

Vurdering av behov for kartlegging av grunnforur ensning ifm. byggetiltak er hjemlet i kap.2 i
forurensningsforskriften, og gjelder iht. §2-2:

"….ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes
tilkjørte forurensede masser eller det av andre å rsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn".

Lokaliteten er ikke regsistret i Miljødirektorates grun nforurensningsdatabase. Områ det har imidlertid vært
brukt til gartnerivirksomhet, noe som betyr at det ka n være grunn til å tro at deler av området kan være
påvirket av plantevernmidler. Dette er en kjent problem atikk fra flere gartnerier. Tiltaket omfattes således av
kapittel 2 i forurensningsfors kriften. Problematikken er både knytte t til helseskade ved opphold på området
over lengre tid, og håndtering av forurenset masse ve d oppgraving og ukontrollert disponering av disse.

Tabell 5. Risikoanalyse, grunnforurensning
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.2.1 A Eksponering ved
bruk av området
(helseskade)

Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) - Middels (6)

5.2.1 B. Eksponering og
miljøskade ved
ukontrollert disponering
av masser (helse- og
miljøskade)

Sannsynlig (3) En viss
fare (2)

En viss
fare (2)

- Middels (6)

5.2.2 Skade på kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i planområdet. Det er ikke gjort en
fullstendig undersøkelse av området, og det vil de rfor tas hensyn til dette ved standard tekst i
planbestemmelsene. Temaet anses tilstrekkelig iv aretatt og ikke som relevant i ROS-analysen.

5.2.3 Biologisk mangfold/naturmiljø
Planområdet omfatter arealer som er påvirket av menneske lig aktivitet, og det er usannsynlig at det eksisterer
naturverdier inklusiv rødlistearter o.l. som vil berø re sårbarhet og verdier for det biologisk mangfoldet.
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Temaet anses derfor som ivatetatt i forhold til naturm angfoldloven og krever derfor ikke ytterligere
utredning.

Risiko knyttet til biologisk mangfold og naturmiljø er ikke ansett som relevant for tiltaket.

5. 2. 4 Spredning av uønskede arter/svartelistearter
Det er ikke kjent om det kan vokse uønskede arter i nnenfor planområdet. Spredning av svartlistearter er
uønsket. Dette bør klarlegges, og hvis slike blir regist rert, bør nødvendige tiltak gjøres slik at jord med frø
ikke spres til andre områder utenfor plan området under gjennomføringen av tiltaket.

Tabell 6. Uønskede ar ter/svartelistearter
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.2.4. Spredning av
uønskede arter

Lite sannsynlig (1) En viss
fare (2)

- Lav (2)

5. 2. 5 Luftforurensning
Miljøverndepartementet har retnings linjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/12). I
disse er det gitt anbefalte grenser for luftforurensning.

Det er ikke gjennomført beregninger av tiltakets betydning for luftkvalitet som skyldes trafikk.
Trafikkmengden som passerer planområde t er ikke av et slikt omfang at den anses å medføre overskridelser
av anbefalte grenseverdier for luftforurensning. .

Risiko knyttet til luftforurensning er derfor vurdert som uaktuell.

5. 2. 6 Støy
Det er utarbeidet en egen støyrapport for tiltaket. Det er beregnet at tiltaket vil utgjøre en økning på mindre
enn 3 dB langs fv. 381 (Evenrødveien), noe som er an sett som en økning som ikke er merkbar for berørte
beboere.

Temaet anses ikke som relevant for risikovurderingen.

5. 2. 7 Trafikkuhell
Det er utførte en egen trafikkanalyse for utbyggingen . Det er i dag gang- og sykkelveg forbi området på
sørsiden av fv. 381 (Evenrødveien). Denne er kny ttet sammen med et gangfelt til fortau og gang- og
sykkelsti på vestsiden av Veumveien.

De siste 10 årene er det registrert to utforkjøringer i fv. 381 (Evenrødveien), som begge førte til lettere skade
for 1 person. Utover dette er det ikke registre rt trafikkulykker i nærheten av planområdet.

Selv med noe økt biltrafikk, er det ikke ansett at utby ggingen vil ha spesiell betydning for trafikksikkerheten.
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Tabell 7. Risikoanalyse, trafikkuhell
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.2.7. Kollisjon myke
trafikanter

Lite sannsynlig (1) Kritisk (3) - Lav (3)

5.2.8 Elektriske anlegg
Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) har nettstasjon, samt hø y- og lavspentanlegg i området, som blir berørt av
utbyggingen. Det planlegges ikke endringer av eksist erende anlegg. Sannsynlighet for skader på nettstasjon
med øvrige anlegg anses som liten.

Tabell 8. Risikoanalyse, elektriske anlegg
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.2.8. Skade på
nettanlegg/høyspent-
anlegg

Lite sannsynlig (1) En viss
fare (2)

Lav (2)

5.2.9 Infrastruktur
Tiltaket vil kunne medføre at teknisk infrastruktur som kabler og ledninger i grunnen blir berørt. Det er
forutsatt at all gravearbeid gjøres etter forutgående kartlegging av kabler og ledninger, og sansnynlighet for
skader er ansett som liten.

Tabell 9. Risikoanalyse, infrastruktur
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A B C
5.2.9. Skader på
kabler og ledninger i
grunnen

Lite sannsynlig (1) - - En viss
fare (2)

Lav (2)
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5. 3 Sammendrag
Tabell 10 gir en oppsummering av de hendelser som er an sett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resultatet er
illustrert i risikomatrisen, fig. 6.

Tabell 10. Risikoanalyse, oversikt
Risikotema Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

5.1.1. Ras/utglidning Ikke relevan t

5.1.2. Flo m Ikke relevan t

5.1.3 Radon Helseskade Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

Lav (4)

5.2.1 A.
Grunnforurensning

Helseskade Mindre
sannsynlig (2)

Kritisk (3) Middels
(6)

5.2.1 B.
Grunnforurensning

Helse - og miljøskade Sannsynlig (3) En viss fare
(2)

Middels
(6)

5.2.2. Kulturminne r Ikke relevan t

5.2.3. Biologisk
mangfold/naturmiljø

Ikke relevan t

5.2.4. Uønskede arter /
svartelistearter

Spredning av arte r Lite sannsynlig
(1

En viss fare
(2)

Middels
(2)

5.2.5. Luftforurensning Ikke relevan t

5.2.6. Støy Ikke relevan t

5.2.7. Trafikkuhell Kollisjon myke trafikanter,
skolebarn.

Lite sannsynlig
(1)

Kritisk (3) Lav (3)

5.2.8. Elektriske anlegg Skade på
nettstasjon/høyspentanlegg.
Anleggsfasen.

Lite sannsynlig
(1)

En viss fare
(2)

Lav (2)

5.2.9. Infrastruktu r Skade på kabler og ledninger i
grunnen. Anleggsfasen.

Lite sannsynlig
(1)

En viss fare
(2)

Lav (2)
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Risikomatrise

Konsekvens

Sannsynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget
sannsynlig

Sannsynlig
5.2.1 B.

Grunnforurensning
(miljø)

Mindre
sannsynlig 5.1.3. Radon

5.2.1 A.
Grunnforurensning

(helse)

Lite sannsynlig

5.2.4. Uønskede
arter

5.2.8. Skade på
elektriske anlegg
5.2.9. Skade på
infrastruktur.

5.2.7. Trafikkuhell

Høy risiko
Middels risiko
Lav risiko

Fig. 6. Resultat. Risikomatrise.

Risikoanalysen har identifisert syv relevante hendelser. An alysen viser at det er påvist to hendelser som er
karakterisert som middels risiko.

5.2.1 A. Grunnforurensning, (helseskade internt)
5.2.1 B. Grunnforurensning (h else og miljøskade eksternt)

Begge hendelser er knyttet til mulig grunnforur ensning på eiendommen som følge av tidligere
gartnerivirksomhet. Risiko kan elimineres ved at kapittel 2 i forurensningsforskriften blir fulgt.

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelv erk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

6 Referan ser
/1/ Veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet”, Direktoratet

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


