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1 SAMMENDRAG  
Ved å sammenholde mulige risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet er det 
avdekket at følgende forhold må utredes og hensyntas i planarbeidet for å unngå uønskede 
hendelser: 

• Masseras, skred, ustabil grunn 
• Masseras, -nedfall 
• Snø-/isras 
• Flom 
• Radongass 
• Nedbørutsatt (overvann) 
• Sårbar flora 
• Sårbar fauna 
• Vassdragsområde 
• Kulturminner/-miljø 
• Vei 
• Havn, kaianlegg 
• Brann/politi/sivilforsvar 
• Kraftforsyning 
• VA, infrastruktur 
• Park-/rekreasjonsområde 
• Støy fra eksisterende trafikk 
• Forurenset grunn 
• Forurensning i sjø (eksisterende) 
• Støy fra nyskapt trafikk  
• Støy og støv i anleggsperioden 
• Forurensing i sjø (følge av planen) 
• Ulykke i av-/påkjørsler 
• Ulykke med gående/syklende 
• Ulykke ved anleggsgjennomføring 
• Spesielle tiltak ved utbygging/gjennomføring (Ballastparken) 

 
Disse temaene er vurdert/utredet i planarbeidet mht. risiko for uønskede hendelser og beskrevet i 
planbeskrivelsen. Der det er avdekket behov er det gjennomført plangrep eller tatt inn 
reguleringsbestemmelser som eliminerer eller reduserer risikoen for at uønskede hendelser skal 
inntreffe.  

2 BAKGRUNN: KRAV TIL SAMFUNNSSIKKERHET OG RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE  

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever at det blir gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold 
som knyttes til planområdet eller endringer som følger av planen. Formålet med § 4-3 er å gi et 
grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre 
materielle verdier. Ved å kartlegge sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser kan 
man planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle 
oppstå. I utgangspunktet bør det unngås å bruke arealer som medfører uønsket risiko og sårbarhet. 
Kravet om ROS-analyse skal forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig risiko.  

3 OM PLANFORSLAGET OG ROS-ANALYSEN 
Griff Arkitektur as utarbeider på vegne av forslagsstiller Glombo Brygge AS forslag til 
detaljreguleringsplan for FMV6 med Ballastparken. Det legges bl.a. opp til boligblokkbebyggelse på en 
tidligere industritomt (Stene Stål Gjenvinning), elvepromenade, småbåthavn og fergeleie samt 
tilrettelegging for ferdsel og opphold på tidligere ballasttomt (Ballastparken).  
 
ROS-analysen er basert på foreliggende detaljplanforslag. Analysen er gjennomført for å synliggjøre 
mulig fare, risiko og sårbarhet innenfor planområdet. Resultatene har gitt føringer for planarbeidet.  
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Aktuelle hendelser er identifisert ved en gjennomgang av sjekklister og maler for ROS-analyser 
utarbeidet eller anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kartlegging av 
farer og risiko-/sårbarhetsvurdering er basert på undersøkelser og kildemateriale. 
 
Mulige uønskede hendelser er vurdert og sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, 
utforming m.m. (konsekvenser for planen), og hendelser som kan påvirke omgivelsene (konsekvenser 
av planen). Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er vurdert som aktuelle i eller for planområdet 
er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabellen nedenfor: 

Konsekvens: 
 

Sannsynlighet:  

  1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig     
1. Lite sannsynlig     
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede  
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse  
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)  
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse  
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:  

• Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 
• Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes, 
• Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over 

lengre tid, 
• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift.  
 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig  
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte  
Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres  
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som 
begrenser konsekvensene. 

 
På denne måten avdekkes mulige uønskede hendelser i planområdet som skal vies spesiell 
oppmerksomhet i planarbeidet.  
 
Avslutningsvis oppsummeres hvilke tema som skal utredes og vurderes spesielt i planarbeidet 
og forhold som skal sikres i planen for å eliminere risiko og unngå uønskede hendelser.  
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4 RISIKOVURDERING AV PLANEN OG PLANOMRÅDET  
 
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
NATUR- OG MILJØFORHOLD 
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:  
1.1 Masseras/ -skred, 
ustabil grunn 

Ja 2 2  NGUs løsmassekart viser 
marine avsetninger i 
planområdet. Vurdering av 
kvikkleire og områdestabilitet 
er gjennomført i planarbeidet 
i tråd med NVEs 
retningslinjer. 
Områdestabilitet er vurdert 
tilfredsstillende. Ved 
utbygging/oppfylling må det 
utføres stabilitetsforbedrende 
tiltak som motfylling, 
masseutskifting, spunt. 
Geoteknisk notat legges til 
grunn for videre 
detaljprosjektering og 
utbygging og geoteknikk skal 
ansvarsbelegges i byggesak.  

1.2 Masseras/-nedfall Ja  2 2  Fredrikstad kommune 
opplyser at det tidligere har 
vært steinnedfall fra 
fjellskjæring sør for 
kommunal vei Glomboveien. 
Status og tiltaksbehov er 
vurdert av fagkyndig i 
planarbeidet. Sikringstiltak er 
foreslått, og hensynssone og 
rekkefølgebestemmelse om 
sikring er tatt inn i plan.   

2. Snø-/isras Ja 2 2  Fjellskjæring sør for 
Glomboveien kan ha 
potensiale for isnedfall på 
vinterstid. Dette berører kun 
grøft/sideareal til vei, og det 
etableres ikke fortau langs 
denne siden.  

3. Flomras Nei     
4. Flom Ja 2 2  Området berøres av 

hensynssone flomfare. Sikres 
ved ivaretakelse av KPA- og 
TEK-bestemmelser om 
1.etasjenivå og flomsikre 
konstruksjoner under kote 
+2,5.  

5. Radongass Ja 2 2  Fredrikstad ligger i 
aktsomhetsområde for radon; 
Aktsomhet Usikker. 
Radonsikring av nybygg 
ivaretas gjennom TEK.  

Vær-/vindeksponering. Er området:  
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Ja 2 2  Området er utsatt for 

overvannsproblematikk. 
Overvannshåndtering og 
tiltak som vil forbedre OV-
forhold er utredet i 
planarbeidet. Det er bl.a. 
vektlagt uendret avrenning 



ROS-ANALYSE - Detaljreguleringsplan for FMV6 med Ballastparken – Plan-ID 3004 1208 5 av 10 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
mot Ballastparken for å 
opprettholde samme 
vanntilførsel til biotopen.   

Natur- og kulturområder. Vil planen/tiltak medføre konsekvenser for:  
9 Sårbar flora Ja 2 2  Ballasttomta: Mange sjeldne 

arter, en av Nordens best 
bevarte Ballastplasser som 
skal bevares. Tilrettelegging 
for ferdsel og opphold skal 
skje på naturens premisser. 
Nødvendige hensyn ved 
planlegging, utførelse og drift 
er utredet med bistand fra 
biolog, og sikret i planen.  
 
Flere av artene i 
Ballastparken er svartelistet 
(uønsket andre steder), og 
bestemmelse om forholds-
regler ved evt. fjerning av 
masser er tatt inn i planen.  

Elvebunn er undersøkt for 
naturverdier og det er ikke 
gjort funn av sjeldne/verdi-
fulle plantearter.   

10. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2  Iflg. MDs naturbase er 
Huthholmen og 
Kjerringholmen (sørvest for 
planområdet) viktige 
hekkeområder for sjøfugl, 
med flere arter på rødlista. 
Etablering av ny småbåthavn 
(økt båttrafikk) kan innvirke 
negativt på fulgelivet og 
hekkeaktiviteten. 
Forslagsstiller er grunneier 
på holmene og Fredrikstad 
kommune oppfordrer til 
innføring av ferdselsforbud 
på holmene i hekketiden som 
avbøtende tiltak. Ivaretatt 
med rekkefølgebestemmelse 
om skilting i planen.  

Elvebunn er undersøkt for 
naturverdier og det er ikke 
gjort funn av sjeldne/verdifull 
fisk/fauna.   

11. Verneområder Nei     
12. Vassdragsområder Ja 2 2  Planen regulerer tiltak i elv. 

Ifbm tiltak for småbåthavn og 
fergeleie er det tatt inn  
rekkefølgebestemmelse som 
minner om at tillatelse etter 
farledsforskriften, 
forurensingsloven, forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag 
og vannforskriften skal 
dokumenteres.  

13. Fornminner Nei     
14. Kulturminne/-miljø Ja 2 3  Ballasttomta er et levende 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
kulturminne fra seilskute- og 
planketida, med bl.a. 
ballastplanter og 
betongfundamenter som er 
rester av påbegynt av 
seilskute-slipp. Premisser for 
tiltak (bruk og vern) 
anleggsgjennomføring og 
drift/skjøtsel er vurdert i plan 
og sikres i bestemmelser.  
 
Elvebunn: Det er gjennomført 
kulturminneregistrering av 
elvebunn ifbm. planarbeidet, 
og det er ikke gjort funn. 
 
Flere Sefrak-registrerte hus 
(ikke registrert verneverdig) 
utenfor planområdet sør for 
Glomboveien. Vurdert i 
planen og hensyntatt ved 
bestemmelser om estetikk, 
typologi, utforming og høyde.  

MENNESKESKAPTE FORHOLD 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:  
15. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 2  Planen medfører økt trafikk, 

og det er utarbeidet trafikk-
/mobilitetsanalyse i 
planarbeidet. Analysen er 
lagt til grunn for planen, og 
veisystem  reguleres med 
tilstrekkelig kapasitet for 
framtidig utbygging.   

16. Havn, kaianlegg Ja 2 2  Fergeleie og småbåhavn 
planlegges i tidligere 
industrihavn-område. 
Premisser fra rådgiver på 
havneutforming, Borg Havn 
og FK fergedrift er innhentet 
og lagt til grunn for planen. 

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilfors. Ja 2 2  Tilkomst brann/redning og 

slukkevann er vurdert og  
hensyntatt i planen, og 
ivaretas ved videre 
prosjektering/utførelse etter 
gjeldende krav.  

19. Kraftforsyning Ja 2 2  Det er el-anlegg i og ved 
planområdet, og behov for 
nye. Kartlagt og hensyntatt i 
planarbeidet, og ivaretas ved 
gjennomføring av tiltak.   

20. VA-anlegg og annen 
infrastruktur i bakken.  

Ja 2 2  Det er VA-anlegg og div. 
kabler i området og behov for 
nye. Teknisk infrastruktur er 
kartlagt, plan for teknisk 
infrastruktur er vedlagt 
planen og ivaretas ved 
gjennomføring av tiltak.   

21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Område for idrett/lek Nei     
24. Park, rekreasjonsomr.  Ja 2 2  Planen sikrer at Ballasttomta 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
bevares som biotop og 
tilrettelegges for ferdsel og 
opphold på naturens 
premisser, bl.a. forbedres 
rekreasjonsmuligheter ved at 
kyststien videreføres langs 
elva.   

25. Vannomr. for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:  
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent 
forurensning 

Nei     

28. Støv, støy (industri) Nei    Ifølge kommunens støykart 
er området delvis berørt av 
industristøy fra Jotne 
(registrert 2013), men dette 
ses bort fra i planen, da det i 
dag er liten aktivitet og 
området er under regulering 
og transformasjon til bolig- og 
sentrumsformål. 

29. Støy, støv (trafikk) Ja 2 2  Søndre del av planområdet 
berøres i dag av gul 
støysone langs 
Glomboveien. Støysonen 
utvides noe som følge av 
trafikkøkning til planlagte 
boliger i planområdet. 
Støyfaglig utredning 
gjennomføres og hensyntas i 
planarbeidet, jf. punkt 38. 

Luftkvalitet er vurdert 
tilfredsstillende pga. 
beliggenhet, god 
luftutskiftning og lav ÅDT.   

30. Støy (andre kilder) Nei     
31. Forurenset grunn Ja 2 2  Tidligere industritomt. 

Grunnforurensning vurdert 
sannsynlig og 
prøvetaking/analyser er  
gjennomført. Forurenset 
grunn er påvist og tiltaksplan 
er utarbeidet. Tiltaksplan er 
godkjent av Fredrikstad 
kommune, og legges til grunn 
for utbygging i planområdet.  

32. Forurensning i sjø Ja 2 2  Tidligere industrihavn. 
Mulighet for forurensning i 
elvebunn. Det er tatt inn krav 
om prøvetaking og tiltaksplan 
før tiltak (mudring, etablering 
av småbåthavn og fergeleie) 
kan gjennomføres.  

33. Høyspentlinje (em-
stråling) 

Nei     

34. Risikofylt 
industri/virksomhet 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Medfører planen/tiltak i planområdet:  
37. Fare for akutt 
forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra 
trafikk 

Ja 2 2  Planlagt utbygging vil 
medføre økt trafikk, og 
dermed økt trafikkstøy.  
Støyfaglig utredning er 
gjennomført, og 
bestemmelser om 
støyskjerming av boliger og 
uteareal er tatt inn i planen. 
Utredningen viser at 
naboeiendommer ikke vil få 
noen merkbar trafikkstøy-
økning.  

Luftkvalitet er vurdert 
tilfredsstillende pga 
beliggenhet, god luftutskifting 
og at planen ikke medfører 
noen vesentlig trafikkøkning 
(ÅDT) som utløser behov for 
luftkvalitetsutredning i 
planarbeidet. 

39. Støy og støv fra 
andre kilder 

Ja 2 2  Anleggsperioden kan 
medføre støy og støv. 
Bestemmelse om hensyn 
som skal tas i anleggs-
perioden (jf. T-1442 og T-
1520) er tatt inn i planen.    

40. Forurensning i sjø Ja 2 2  Tidligere industrihavn. 
Mulighet for forurensning i 
elvebunn. Det er tatt inn krav 
om prøvetaking og tiltaksplan 
før tiltak (mudring, etablering 
av småbåthavn) kan 
gjennomføres. 

41. Risikofylt 
industri/virksomhet 

Nei     

Transport  
42. Ulykke med farlig 
gods 

Nei    Det foregår iflg. DSB 
transport av farlig gods på 
fylkesvei nær planområdet. 
Utover ordinær beredskap 
hos nødetatene er det ikke 
identifisert relevante 
risikoreduserende tiltak for 
aktuelle planområde knyttet 
til hendelser med transport 
av farlig gods. 

43. Vær-/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

44. Ulykke i av-
/påkjørsler 

Ja 2 2  Nye avkjørsler planlegges. 
Vegvesenets håndbøker,  
kommunal veinorm og trafikk-
/mobilitetsanalyse er lagt til 
grunn for planen, og følges 
opp i videre prosjektering og 
utførelse mht utforming, 
frisikt, trafikksikkerhet etc. 

45. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 2 2  Nye gang-/sykkelveier og 
fortau planlegges. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Vegvesenets håndbøker, 
kommunal vegnorm og 
trafikk-/mobilitetsanalyse er 
lagt til grunn for planen, og 
følges opp i videre 
prosjektering og  utførelse 
mht. frisikt, trafikksikkerhet 
etc. 

Ny elvepromenade, kyststi 
med oppholdsarealer, 
småbåthavn og fergeleie 
planlegges. Med unntak av 
kyststien blir disse etablert 
uten gjerde/rekkverk mot elv. 
Dette medfører risiko for å 
falle i elva/drukning. Slik 
opparbeiding er imidlertid 
tilsvarende som ellers langs 
elva i byområdet og kysten 
for øvrig. Det er ikke 
identifisert særskilte forhold 
ved planområdet (i forhold til 
andre områder elvelangs) 
som tilsier bestemmelser i 
planen knyttet til fallsikring 
langs elva.  

46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 2 2  Det er ikke identifisert noen 
særskilt risiko for ulykke ved 
anleggsgjennomføring som 
følge av planen. Risiko for 
ulykke kan vanskelig 
utelukkes, men 
ulykkeforebygging ved 
gjennomføring ivaretas v/ 
gjeldende HMS/SHA-
regelverk.  

47. Andre ulykkespunkter Nei     
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei    Det planlegges ikke for 
funksjoner som vurderes som 
spesielt sabotasje-
/terrorutsatte i planområdet.   

49. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand 
m.m.  

Nei     

50. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
m.m.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
tipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Ja 2 2  Ballastparken: Det er tatt inn  
hensynssone og 
bestemmelser som sikrer 
natur- og kulturverdier i 
Ballastparken mot skade i 
anleggsperioden samt ved 
drift, vedlikehold og skjøtsel.   
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5 OPPSUMMERING: TEMA SOM ER VURDERT I PLANARBEIDET FOR Å 
UNNGÅ UØNSKEDE HENDELSER  

 
Følgende forhold/hendelser/situasjoner er i kap. 4 vurdert relevante for aktuelle planområde og vurdert 
mht. risiko/sårbarhet for uønskede hendelser. Det det er avdekket behov er det gjennomført plangrep 
eller tatt inn reguleringsbestemmelser som eliminerer eller reduserer risikoen for at uønskede 
hendelser skal inntreffe.  
 
1.1 Masseras, skred, ustabil grunn 
1.2 Masseras, -nedfall 
2 Snø-/isras 
4 Flom 
5 Radongass 
8 Nedbørutsatt (overvann) 
9 Sårbar flora 
10 Sårbar fauna 
12 Vassdragsområde 
14 Kulturminner/-miljø 
15 Vei 
16 Havn, kaianlegg 
18 Brann/politi/sivilforsvar 
19 Kraftforsyning 
20 VA, infrastruktur 
24 Park-/rekreasjonsområde 
29 Støy fra eksisterende trafikk 
31 Forurenset grunn 
32 Forurensning i sjø (eksisterende) 
38 Støy fra nyskapt trafikk  
39 Støy og støv i anleggsperioden 
40 Forurensing i sjø (følge av planen) 
44 Ulykke i av-/påkjørsler 
45 Ulykke med gående/syklende 
46 Ulykke ved anleggsgjennomføring 
52 Spesielle tiltak ved utbygging/gjennomføring (Ballastparken) 
 
 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens:  
  

Konsekvens: 
 

Sannsynlighet:  

  1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig  1.1, 1.2, 2, 4, 5, 

8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 19, 
20, 24, 29, 31, 
32, 38, 39, 40, 
44, 45, 46, 52 

  

1. Lite sannsynlig     
 
 


