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Sammendrag 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Sorgenfri, felt F/K/O, ved Sellebakk, Fredrikstad kommune, er 
det utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i § 4-3 i plan- og bygningsloven.  
 
Det er vurdert 12 tema i ROS-analysen. Ti av disse er gradert i risikoanalysen.  Ingen hendelser er vurdert å 
utgjøre en "høy risiko". 
 
En hendelse som kan oppstå i anleggsfasen er vurdert som en "middels risiko": 
 
6.2.7A. Påkjørsel myke trafikanter  
 
Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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1 Innledning 
Østsiden Handelsutvikling AS planlegger utbygging på en tomt på Sorgenfri i Fredrikstad kommune. Målet 
med planen er å utvikle planområdet til forretning, kontor og/eller tjenesteyting. I forbindelse med 
detaljreguleringsplan for utbyggingen er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-
analysen er utarbeidet iht. krav i plan- og bygningsloven § 4-3. 

Planområdet ligger ca. 1,2 km syd for Sellebakk sentrum og er en del av et større, bebygd område mellom 
Sellebakk og Lundheim. I øst grenser eiendommen til rv.111, som er en av to hovedferdselsårer mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg.  

Planområdet er i hovedsak ubebygd og er en kombinasjon av brakkmark og en mindre del dyrkbar mark. 
Gjennom østre del av planområdet passerer en offentlig gang- og sykkelveg parallelt med rv. 111. 
Tilsvarende grenser eiendommen til gang- og sykkelveg i nord. 

Planområdet er ca. 10,5 daa. 

Fig. 1 viser geografisk lokalisering av planområdet markert med rød sirkel. Fig. 2 viser planområdet med 
situasjonsplan. 

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet (rød, stiplet sirkel). 
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Figur 2. Situasjonsplan 

2 Metodikk 
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), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i 
samme publikasjon.  
 
Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold innenfor og utenfor planområdet 
som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er 
i denne forbindelse forårsaket 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 hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, 
eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analysen skal også gjenspeile forhold som innebærer en 
uavklart 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. 



  
DETALJREGULERINGSPLAN,SORGENFRI, FELT F/K/O – ROS-ANALYSE 

 
 

 

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. 

Betydelige 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 konsekvens er illustrert i matrise i figur 3. 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 
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 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 
 

Figur 3. Risikomatrise 

3 Gjennomføring og organisering 
ROS-analysen er basert på ulike dokumenter utarbeidet i forbindelse med planlegging av prosjektet, samt 
informasjon fra nettet, bl.a.  http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/. 
 
Følgende dokumenter har vært grunnlag for analysen: 
 

1. Sorgenfri – Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planprogram. Rev.A. COWI 
AS. Rev.23.juni 2015. 

2. Datarapport grunnundersøkelser. Multiconsult AS. 19.januar 2016. 
3. Geoteknisk vurdering. Notat ROG 01. Multiconsult  
4. Uttalelser til varsling av oppstart. 

4 Fareidentifikasjon/utilsiktede hendelser 
I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som er vurdert spesielt ROS-analysen. 
 
Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til 
infrastruktur (som forsynings- og beredskapsrisiko). 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 vurdert i denne analysen.  
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Tabell 3. Fokusområder/hendelser som er vurdert i analysen 
Naturrisiko: 
Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. 

Ras/utglidning/erosjon Hovedsakelig flatt område. Ingen registreringer av 

kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Ingen erosjonsutsatte 

områder. 

Flom/oversvømmelse Ingen bekker eller vassdrag som berører området. 

Radon Forutsatt at TEK10 følges. 

Virksomhetsrisiko: 

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

Grunnforurensning  Ikke kartlagt. Ikke tidligere virksomhet som gjør at det er 

grunn til å tro at grunnen er forurenset. Mulig utslipp i 

anleggsfasen. 

Kulturminner Ikke påvist automatisk fredete eller nyere kulturminner på 

området. 

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

Ingen verneverdige naturtyper eller spesielt biologisk 

mangfold i planområdet. Sorgenfrigropa har rødlistearter. 

Svartelistede arter Ikke kartlagt. 

Luftforurensning Ikke utredet. 

Støy  Ikke utredet. 

Trafikkuhell Eksisterende gang- og sykkelveg berørt av planen. 

Forsynings- og beredskapsrisiko  

Infrastruktur/Elektriske anlegg. Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) har kabelanlegg i 

området. Kan være kabler og ledninger i grunnen. 

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 det 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 knyttet til barn. 

Sårbarhet i det aktuelle prosjektet synes primært å være knyttet til kabelanlegg i området, ev. andre rør og 
ledninger i grunnen, samt myke trafikanter som bruker gang- og sykkelvegen. 

6 Analyse 

6.1 Natur- og miljørisiko 
Plan- og bygningslovens kapittel 28: regulerer krav til sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- og miljøforhold, samt grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 
Spesielle krav er gitt i Byggteknisk forskrift  (TEK10), kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger, §§ 7-1 -
7.4. 
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§7.1: 

(1) "Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade 
eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger". 

(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke usettes for 
fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

6.1.1 Ras/utglidning 
 
Bygningsteknisk forskrift (TEK 10), § 7.3 setter krav til sikkerhet mot skred.  
 
Multiconsult AS har utført geotekniske grunnundersøkelser på planområdet. Det er utført 18 totalsonderinger 
for registrering av grunnens relative lagringsfasthet og dybder til fast grunn og fjell. I tillegg er det gjort 
opptak av 2 prøveserier for laboratorieundersøkelser av grunnens geotekniske data, derav 4 ødometerforsøk 
for bestemmelse av setningsparametere. 
 
Planområdet er relativt flatt med et svakt fall mot vest. Det er ikke registrert kvikkleire eller 
spørbruddsmateriale på tomta og området er ansett som stabilt mhp. utglidning/ras i dagens situasjon. Tomta 
er ansett som geoteknisk sett godt egnet for utbygging. 
 
Basert på eksisterende kunnskap om området anses ras og utglidning å utgjøre lav risiko.  
 
Tabell 4. Ras/utglidning 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
  A B C  
6.1.1. Ras/utglidning Lite sannsynlig (1) - - Ufarlig 

(1) 
Lav (1) 

6.1.2 Flom/oversvømmelse  
Byggteknisk forskrift (TEK 10), § 7.2 setter krav til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes 
sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy 
vannføring i bekker og vassdrag.  

Det finnes ingen bekker eller vassdrag i eller i nærheten av området som kan innebære en fare for flom i 
ekstreme nedbørssituasjoner. Flom og oversvømmelse vil ikke utgjøre en relevant risiko ved utbygging på 
tomta. 

6.1.3 Radon 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 13-5 sier at: 

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn 
begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.  
 Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres 

når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 



  
DETALJREGULERINGSPLAN,SORGENFRI, FELT F/K/O – ROS-ANALYSE 

 
 

 

Statens strålevern har gitt spesiell anbefaling til oppmerksomhet for skoler og barnehager (Stråleverninfo 
1.12), noe som også omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern. 

 
Figur 4. Aktsomhetskart for radon i planomådet (http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/) 
 
Som vist på figur 4 viser NGUs aktsomhetskart for radon at området er karakterisert som "særlig høy" 
radonaktivitet. 
 
Det er forutsatt at TEK 10 følges, og risiko knyttet til radon er derfor ikke inkludert i ROS-analysens 
evaluering av risiko. 

6.2 Virksomhetsrisiko 

6.2.1 Grunnforurensning  
Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med: 

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

 
Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning 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 årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". 

Lokaliteten er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Det er ikke kjent at det 
tidligere har vært virksomhet på tomta som kan ha ført til forurensninger av grunnen. Planen anses derfor 
ikke å omfattes av kapittel 2 i forurensningsforskriften. Risiko knyttet til eksisterende grunnforurensning er 
derfor ansett som lav. 

Spill og søl samt uhell med utslipp fra lagertanker med diesel o.l vil imidlertid kunne forurense grunnen i 
anleggsfasen.  
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Tabell 5. Grunnforurensning 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

  A B C  
6.2.1A Helse- og 
miljøskade fra som kan 
oppstå pga. ukjent 
grunnforurensning 

Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Ufarlig (1) - Lav (1) 

6.2.1B. Miljøskade som 
skyldes forurensning  av 
grunn fra søl/utslipp i 
anleggsfasen 

Mindre sannsynlig (2) - En viss 
fare (2) 

- Lav (4) 

6.2.2 Skade på kulturminner 
Det er ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i planområdet. Det er ansett som 
usannsynlig at det skal påtreffes kulturminner på området. 

Dersom det allikevel vil påvises kulturminner under gjennomføring av tiltaket, skal arbeidet straks stanses og 
meldeplikt gjelder etter kulturminnelovens §8.  
 
Tabell 6. Kulturminner 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
  A B C  
6.2.2 Skade på ukjente 
kulturminner 

Lite sannsynlig (1) - Ufarlig (1) - Lav (1) 

6.2.3 Biologisk mangfold/naturmiljø 
Planområdet omfatter arealer som er påvirket av menneskelig aktivitet, og det er usannsynlig at det eksisterer 
naturverdier inklusiv rødlistearter o.l. som vil berøre sårbarhet og verdier for det biologisk mangfoldet i 
planområdet. Kravene i naturmangfoldloven anses som oppfylt, noe som innebærer at det ikke er behov for 
spesiell utredning. 

I Sorgenfrigropa som er et tilstøtende område ligger det en kunstig dam hvor det er registrert en rekke 
rødelistearter, hovesakelig fuglearter. Avstanden til området er så stor at utbyggingen anses ikke å kunne 
påvirke naturmiljøet i dammen. 

Tabell 7. Biologisk mangfold/naturmiljø 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

  A B C  
6.2.3 Skade på biologisk 
mangfold 

Lite sannsynlig (1) - Ufarlig (1) - Lav (1) 
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6.2.4 Spredning av svartelistede arter 
Spredning av svartelistede arter i anleggsfasen bør generelt unngås. Det er ikke kjent om det vokser 
svartelistede arter innenfor planområdet. Arealer med vegetasjon er begrenset og sannsynlighet for uønskede 
arter anses som liten, og i alle tilfelle begrenset.  

Tabell 8 Uønskede arter/svartelistearter 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

  A B C  
6.2.4. Spredning av 
svartelistede arter i 
anleggsfasen 

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

- Lav (2) 

6.2.5 Luftforurensning 
 

Det er ikke satt krav til særskilt utredning av luftforurensning. Det vil ikke legges til rette for bebyggelse som 
er følsom for luftforurensning. Miljøverndepartementet har retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520/12). Det er forutsatt at tiltaket ikke vil være i konflikt med denne. 
 
Tabell 9. Luftforurensning 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
  A B C  
6.2.5. Helseskader 
som skyldes endret 
luftkvalitet 

Lite sannsynlig (1) Ufarlig 
(1) 

- - Lav (1) 

6.2.6 Støy  
Det er ikke satt krav til særskilt støyutredning. Det vil ikke legges til rette for støyfølsom bebyggelse. 
Miljøverndepartementet har retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Det er forutsatt at 
tiltaket ikke vil være i konflikt med denne. 
 
Tabell 10. Støy 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
  A B C  
6.2.6. Helseproblemer 
som skyldes endret 
støynivå 

Lite sannsynlig (1) Ufarlig 
(1) 

- - Lav (1) 

6.2.7 Trafikkuhell 
Deler av den østre delen av planområdet vil berøre eksisterende gang- og sykkelveg som går parallelt med 
rv. 111. Mot nord grenser planområdet til gang- og sykkelveg langs Sorgenfri Allé. 

Risiko knyttet til trafikkuhell etter utbygging anses ikke å bli vesentlig endret fra dagens situasjon.  
Trafikksikkerheten for gående og syklende anses i dag å være god, og det er forutsatt at denne ikke forverres 
etter at tiltaket er gjennomført. 

I anleggsfasen vil anleggstrafikken kunne innebære en større sannsynlighet for trafikkuhell, spesielt for 
syklende langs Sorgenfri Allé, eller de som må krysse Sorgenfri Allé på gang- og sykkelvegen langs rv.111. 
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Tabell 11. Trafikkuhell 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

  A B C  
6.2.7A. Uhell som 
rammer myke 
trafikanter i 
anleggsfasen 

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

6.2.7B. Uhell som 
rammer myke 
trafikanter etter 
utbygging 

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

6.3 Infrastruktur 

6.3.1 Kabler og ledninger 
Fredrikstad EnergiNett (FEN) har opplyst at de har kabelanlegg i det aktuelle reguleringsområdet. Det er 
ikke kjent at det finnes annen infrastruktur i grunnen, men det kan ikke sees bort fra dette. Tiltaket vil derfor 
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. 

Tabell 12. Risikoanalyse, infrastruktur 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

  A B C  
6.3.1. Skader på 
kabler og ledninger i 
grunnen i 
anleggsfasen 

Sannsynlig (3) - - Ufarlig 
(1) 

Lav (3) 
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7 Sammendrag 

Tabell 13 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resultatet er 
illustrert i risikomatrisen, figur 5. 

Tabell 13. Risikoanalyse, sammenfatning 
Fokusområder Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko
6.1.1.Ras/utglidning 
 

Skade på bygninger Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)

6.1.2. 
Flom/oversvømmelse 

Ikke relevant

6.1.3. Radon Forutsatt TEK 10 følges 
6.2.1A. 
Grunnforurensning, 
historisk 

Skade på helse og miljø Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)

6.2.1B. 
Grunnforurensning fra 
anleggsarbeider 

Skade på og miljø Mindre sannsynlig 
(2) 

En viss fare 
(2) 

Middels 
(4) 

6.2.2. Kulturminner Skader Lite sannsynlig (1)) Ufarlig (1) Lav (1)
6.2.3. Biologisk 
mangfold 

Skade på miljøet Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)

6.2.4. Svartelistede arter Spredning i miljøet Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)
6.2.5. Luftforurensning Helseskader Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)
6.2.6. Støy Helseproblemer Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) Lav (1)
6.2.7A. Trafikkuhell 
anleggsfasen 

Skader på trafikanter Mindre sannsynlig
(2)

Kritisk (3) Middels 
(6)

6.2.7B. Trafikkuhell i 
bruksfasen 

Skader på trafikanter Lite sannsynlig (1) Kritisk (3) Lav (3)

6.3.1 Kabler og 
ledninger i grunnen 

Skade på kabler og ledninger 
i grunnen. Anleggsfasen.

Sannsynlig (3) Ufarlig (1) Lav (3)

 
Risikomatrise 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 6.3.1     

Mindre sannsynlig  6.2.1B 6.2.7A   

Lite sannsynlig 

6.1.1, 
6.2.1A, 

6.2.2, 6.2.3, 
6.2.4, 6.2.5, 

6.2.6 

 6.2.7B   

 
 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 
 
Figur 5. Resultat. Risikomatrise. 
 
Det er vurdert 12 tema i ROS-analysen. Ti av disse er gradert i risikoanalysen.  Ingen hendelser er vurdert å 
utgjøre en "høy risiko". 
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En hendelse som kan oppstå i anleggsfasen er vurdert som en "middels risiko": 
 
6.2.7A. Påkjørsel myke trafikanter  
 
Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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