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1 Bakgrunn  

1.1 Om planområdet 

Forslagsstiller Lillestrøm Arkitekter AS fremmer på vegne av Urbanium 

AS forslag om detaljregulering for Askhøgda i Gjerdrum kommune (gnr. 

42 bnr. 133 mfl). Avgrensning av planområdet er vist i Figur 1. 

Hensikten med planen er å bygge boligblokker i området, i tråd med 

overordnede planer. 

Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet. 

 

Figur 1: Avgrensning av planområdet  

 

1.2 Avgrensning av ROS-analyse 

ROS-analysen er avgrenset til uønskede hendelser. Permanente virkninger 

som støy og luftforurensning behandles i planbeskrivelsen. Det samme 

gjelder generelle miljøproblemer i anleggsfasen, for naboer mm.  

Tilstrekkelig dimensjonering for laster som jordskjelv, vind og snølaster 

forutsettes ivaretatt i prosjektering. 

ROS-analysen skal behandle virkninger av planen i og utenfor 

planområdet. ROS-analysen skal omfatte planområdet og omgivelsene slik 

disse vil være når planen er gjennomført.  

Det må gjennomføres egne risikovurderinger for anleggsfasen. Denne 

ROS-analysen kan ikke erstatte slike.  
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1.3 Grunnforhold 

Stabilitet 

Løvlien Georåd har gjennomført geotekniske grunnundersøkelser og 

utarbeidet geoteknisk notat for planområdet. 

Det er ikke påvist leire med sprøbruddegenskaper på tomten. Tomten ligger 

heller ikke innenfor et potensielt utløpsområde for kvikkleireskred. Vi 

vurderer derfor sikkerheten mot områdeskred som tilfredsstillende. 

Det er så vidt grunt til berg på tomten at det heller ikke er fare for andre 

typer jordskred. Det er heller ikke fare for fjellskred eller flomskred. 

Sikkerheten mot globale skred anses som tilfredsstillende  

Radon 

TEK 10 § 13.5 setter krav til at bygninger skal prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn 

begrenses. 

NGUs kart angir moderat til lav aktsomhet for radon, se Figur 2. 

  

Figur 2: Radonkart [http://geo.ngu.no/kart/radon/] 

 

1.4 Trafikksikkerhet 

I henhold til trafikkanalyse fra Reinertsen laget for områderegulerings-

planen, er det ikke stor trafikk og heller ikke mange ulykker langs 

Gjerivegen. Rapporten beskriver 5 ulykker de siste 5 årene. Her var 4 

mindre ulykker mellom biler, med liten eller ingen skade. Den siste var 

ulykke med motorsykkel, dette var en dødsulykke.  
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2 Metode  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er knyttet til uønskede hendelser. 

Årsak til uønskede hendelser kan blant annet være menneskelig eller 

organisatorisk svikt, teknisk svikt samt ulike former for ytre påvirkning fra 

mennesker eller naturkrefter.  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av 

planer for utbygging gjennomføres ROS-analyse for området. Analysen 

skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Ytterligere risiko- og sårbarhetsvurderinger 

må gjøres i den videre prosjekterings- og byggeprosessen.   

2.1 Slik går vi frem 

ROS-analysen har tre hovedelementer: 

1. Vurdere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i området, som 

har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Dette 

gjøres med utgangspunkt i ROS-analysen som ble utarbeidet for 

områderegulering av Ask sentrum, samt prosjektgruppens kjennskap 

til områdets særegenheter. For de hendelsene som er aktuelle for 

området går vurderingen videre til punkt 2 og 3. 

2. Vurdere sannsynlighet og konsekvens, vurdere risiko. 

3. Foreslå tiltak som kan redusere risiko.  

2.2 Identifisere mulige uønskede hendelser 

Det er gjennomført en relativt grundig ROS-analyse for områderegulering 

av Ask sentrum. ROS-analysen for detaljregulering av Askhøgda tar 

utgangspunkt i denne. 
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2.3 Vurdering av årsak 

For å kunne vurdere sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, er 

det nødvendig å si noe om årsaken til at en hendelse kan oppstå. Årsak kan 

grovt sett knyttes til: 

- Menneskelig eller organisatorisk svikt 

- Teknisk svikt 

- Ytre påvirkning fra mennesker eller naturkrefter 

2.4 Vurdering av konsekvenser 

For hver hendelse vurderes så hvilke konsekvenser hendelsen kan få 

dersom den oppstår. Med utgangspunkt i DSB sin veileder har vi valgt en 

forenklet organisering av konsekvensvurderingen: 

Grade-
ring 

Konsekvens 

Liv/helse Miljø Økonomi / samfunn 

Ufarlig 

Ingen eller  

ubetydelig 

personskade 

Ingen eller 
ubetydelige skader 

Plagsomt, men ubetydelige tap. 

Kort avbrudd eller forsinkelse i 
samfunnsviktige funksjoner. Ikke 

behov for reservesystemer etc. 

En viss 
fare 

Få og normalt 

små 
personskader 

Mindre/lokale skader 

Merkbare tap. Merkbare avbrudd 
eller større forsinkelse i 

samfunnsviktige funksjoner. 
Reservesystemer eller alternativer 

ønskelig 

Kritisk 
Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader. 
Regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid < 1 år 

Betydelige tap. Flere døgns stans i 
samfunnsviktige funksjoner. 

Reservesystemer eller alternativer 

nødvendig 

Farlig 

Alvorlige 

personskader. 
En eller få 

døde 

Alvorlige skader 

Regionale 
konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 år 

Store tap. Samfunnsviktige 

funksjoner settes ut av drift over 
lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig. 

Kata-

strofalt 
Mange døde 

Svært alvorlige og 
langvarige skader. 

Uopprettelig 

miljøskade 

Katastrofale tap. Samfunnsviktige 
funksjoner settes permanent ut av 

drift (må erstattes.) Avhengige 

systemer rammes over lengre tid 

 

 

 

 

2.5 Vurdering av sannsynlighet 

Sannsynlighetsvurdering kan bygge på historiske data, erfaring, lokal 

kunnskap, statistikk, ekspertuttalelser og annen relevant informasjon. En 
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må ta i betraktning årsakene til at en hendelse kan oppstå. Nye trender i 

f.eks. trusselbilde og klimaendringer må også trekkes inn i vurderingen. 

Følgende inndeling av sannsynlighet er benyttet: 

Gradering Sannsynlig frekvens 

Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjon. 

Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig) 

Sannsynlig Kan skje av og til (periodisk hendelse) 

Meget sannsynlig 
Kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig 
tilstede. 

”Prioritert hendelse” Frekvensvurdering ikke relevant/ønskelig.  

 

2.6 Risikomatrise 

Sannsynlighet og konsekvens for hver hendelse vurderes ved hjelp av en 

risikomatrise. Det gjøres separate vurderinger for liv/helse, miljø og 

økonomi/samfunn. Vi vil benytte følgende matrise:  

Sannsynlighet Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

”Prioritert 
hendelse” 

GRØNN GUL RØD RØD RØD 

Meget sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 

Sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 

Mindre sannsynlig GRØNN GRØNN GUL RØD RØD 

Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL RØD 

 

Fargene i matrisen har følgende betydning: 

: Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til 

gul eller grønn. Forebyggende tiltak og beredskapstiltak nødvendig 

: Aktiv risikohåndtering. Forebyggende og evt beredskapstiltak 

tiltak vurderes ut fra en totalvurdering, herunder økonomi.  

 Forenklet risikohåndtering. Risikoen er akseptabel når 

alminnelig forebygging og beredskap gjennomføres, herunder oppfyllelse 

av regelverk. Ikke nødvendig med nærmere beskrivelse av tiltak. 
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2.7 Tiltaksvurdering 

ROS-analysen foreslår tiltak som skal bidra til å redusere risiko knyttet til 

de beskrevne uønskede hendelsene. Rød risiko skal så vidt mulig 

elimineres. Gul risiko reduseres til grønn der dette ut fra en totalvurdering 

er formålstjenlig. Tiltak kan innebære krav om utredning eller 

detaljanalyser, hensynssoner eller annen avmerking i plankart og/eller 

reguleringsbestemmelser. Slik kan en redusere sannsynligheten for at en 

hendelse inntreffer ved å fjerne årsaker, og/eller fjerne/redusere 

konsekvensene. 

2.8 Juridiske aspekter, forbehold 

Denne ROS-analysen har kun til formål å bidra til at reguleringsplanen 

med tilhørende bestemmelser utformes med henblikk på risikorelaterte 

forhold. Analysen må ikke benyttes som grunnlag for å fravike krav i eller i 

medhold av lov eller forskrift. ROS-analysen innebærer en overordnet 

vurdering og dekker ikke nødvendigvis alle risikorelaterte forhold. Det 

forutsettes at det for alle tiltak og kostnadsbærende elementer gjøres 

nødvendige risikovurderinger på detaljnivå, og det tas forbehold om at 

slike vurderinger vil kunne avvike fra analysen her.  

Rådgivergruppen Civitas AS avleverer denne ROS-analysen under 

forutsetning av at den ikke benyttes av kunden eller tredjepart som 

grunnlag for å rette økonomisk krav mot-, eller plassere annen form for 

ansvar hos Civitas eller Civitas’ underleverandører. Denne fraskrivelsen 

omfatter blant annet ethvert krav knyttet til  

• at uønskede hendelser eller risikoforhold omtalt i analysen 

inntreffer, uavhengig av hvordan disse er vurdert 

• uønskede hendelser eller risikoforhold som med eller uten overlegg 

ikke inngår i analysen 

• overdimensjonering e.l. av anlegg eller tiltak, eller annen kostnad 

som måtte påløpe på grunn av for høy risikovurdering 

• underdimensjonering e.l. av anlegg eller tiltak, eller annen kostnad 

som måtte påløpe på grunn av for lav risikovurdering 

• opplysninger gitt av andre og som refereres i ROS-analysen 

• lovbrudd eller brudd på privatrettslige avtaler som måtte begås med 

henvisning til risikovurderinger aller andre opplysninger i analysen 

• misbruk av opplysninger i analysen. 
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3 Uønskede hendelser og 
konsekvenser  

Hendelsene i tabellen under er gjennomgått og besvart i møte 11. oktober 

2016, der følgende personer deltok: 

• Rune Scheele, Urbanium  

• Ingunn A. Øhra, Lillestrøm arkitekter  

• Albert Ølnes, Siv. Ing. Albert Ølnes (geo) 

• Elin Enlid, Civitas 

 

Natur- og miljøforhold 

Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for: 

Hendelse Aktuelt? Kommentar 

Erosjon Nei Tar utgangspunkt i ROS fra områderegulering, der 
erosjon i bekk er identifisert som mulig risiko. Planen 
skal ikke medføre økt overvannsbelastning i den 
aktuelle bekken. 

Kvikkleireskred Nei Geoteknisk vurdering: Områdestabilitet og lokal 
stabilitet er ivaretatt.  
Stabilitet i anleggsfasen forutsettes ivaretatt som en 
del av prosjektering og utførelse. 

Jord- og flomskred  Krav til områdestabilitet er ivaretatt. 
Fare for skred i anleggsfasen forutsettes ivaretatt som 
en del av prosjektering og utførelse. 

Setningsskader på 
nabobygg, 
grunnvannssenking. 

 Det forutsettes at man i anleggsfasen sikrer at det ikke 
oppstår skader på nabobygg eller installasjoner som 
følge av grunnvannssenking. 

Steinskred, 
steinsprang 

Nei  

Sørpeskred Nei  

Snø-/isras Nei  

Sekundærvirkninger 
av ras/skred (flod-
bølge, oppdemning, 
bekkelukking, mm.) 

Nei  

Elveflom Nei 
 

 

Tidevannsflom, 
stormflo 

Nei  

Havnivåstigning Nei  

Overvannsflom Ja, 
Hendelse 
1 

 

Isgang Nei  
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Sterk vind (storm, 
orkan mm.) 

Nei Tilstrekkelig dimensjonering for snølast vind, jordskjelv 
etc. forutsettes ivaretatt i prosjektering og utførelse. 

Skog- eller 
gressbrann 

Nei Ikke spesielt utsatt. Omgivelsene består av dyrka mark 
og annen bebyggelse. 

Radongass Ivaretas 
iht. TEK 

Ifølge NGUs databaser er det moderat til lav fare for 
radon i området. Ivaretas for øvrig iht. krav i TEK 10. 

Naturlige terreng-
formasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

Nei  

Andre naturgitte 
forhold 

Nei  

Antatte fremtidige klimaendringer - Kan planområdet / tiltaket bli utsatt for: 

Økt temperatur Nei Ikke relevant for reguleringformål. 

Økt nedbør, tyngre 
snø 

 Forutsetter at prosjektering ivaretar sikkerhet mot 
snølast o.l. iht. gjeldende krav og normer. 

Hyppigere 
ekstremnedbør 

Ja, 
Hendelse 
1 

 

Flere vekslingsdøgn 
(hyppigere veksling 
mellom minus- og 
plussgrader) 

 Ikke relevant for reguleringsformål 

Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Sårbar flora Nei Planområdet består i hovedsak av dyrka mark. 
 

Sårbar 
fauna/fisk/vilt 

Nei Nei, jmf. ROS-analyse for områderegulering 

Naturvernområder Nei Nei, jmf. ROS-analyse for områderegulering 

Vassdragsområder Nei  

Automatisk fredete 
kulturminner 

Ja, er 
ivaretatt 

Akershus fylkeskommune har gjennomført registrering 
av automatisk fredete kulturminner. Det ble registrert 
en kokegrop i området, denne er undersøkt og fjernet. 

Nyere tids 
kulturminne/-miljø 

Nei  

Viktige 
landbruksområder 

Nei Planområdet består av dyrka mark, men i gjeldende 
områderegulering er planområdet avsatt til 
boligbebyggelse. 

Andre sårbare 
områder 

Nei Nei, jmf. ROS-analyse for områderegulering 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen / tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Vei, bru, knutepunkt Nei  

Havn, kaianlegg, 
farleder 

Nei  

Sykehus/-hjem, 
barnehage, 
skole, kirke, annen 
institusjon 

Nei  

Brannvesen/politi/ Nei  
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ambulanse/ 
sivilforsvar 

Energiforsyning Nei  

Telenett Nei Forutsetter alminnelig kabelpåvisning. 

Vannforsyning Nei Forutsetter kjennskap til rørsystemer og alminnelig 
aktsomhet ved gravearbeider. 

Avløpshåndtering Nei Forutsetter kjennskap til rørsystemer og alminnelig 
aktsomhet ved gravearbeider. 

Forsvarsområde Nei  

Tilfluktsrom Nei  

Område for 
idrett/lek 

Nei  

Rekreasjonsområde, 
park 

Nei  

Annen infrastruktur Nei  

Virksomhet og drift 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Støy og vibrasjoner Ja Flystøy berører ikke planområdet, men deler av 
planområdet ligger i gul støysone fra veg. Dette 
håndteres ikke videre i ROS-analyse, men håndteres i 
planbeskrivelse og bestemmelser. 

Støv Nei ROS-analyse områderegulering: Noe støv fra 
hovedveinettet må påregnes, men trafikken er ikke av 
en slik mengde at det vurderes å være vesentlig 
helsemessig risiko. 

Forurenset grunn Nei Planområdet består i hovedsak av dyrka mark. Det 
forutsettes alminnelig aktsomhet ved graving.  

Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Nei  

Elektromagnetisk 
stråling 

Nei  

Risikofylt industri 
mm. (kjemikalie/ 
eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

Nei  

Område for 
avfallsbehandling  

Nei  

Regulerte vann- 
magasiner med 
spesiell fare for 
usikker is, endringer 
i vannstand mm. 

Nei  

Evt. dambrudd Nei  

Oljekatastrofe-
område 

Nei  

Gruver, sjakter, 
steintipper 

Nei  

Annen 
virksomhetsrisiko 

Nei  

Medfører planen / tiltaket: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Støy og vibrasjoner Nei Ikke i permanent situasjon. Det gjøres egne 
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vurderinger for anleggsfasen. 
 

Støv Nei Ikke i permanent situasjon. Det gjøres egne 
vurderinger for anleggsfasen. 

Forurensning av 
grunn 

Nei  

Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Nei  

Endring i 
grunnvannsnivå 

Nei Planen skal ikke medføre permanent endring av 
grunnvannsnivået.  
Anleggsfasen ivaretas i egen vurdering. 

Elektromagnetisk 
stråling 

Nei  

Risikofylt industri 
mm. (kjemikalie/ 
eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

Nei  

Transport – Er det risiko for: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Ulykke med farlig 
gods 

Nei Gjerivegen er lite ulykkesbelastet. 
 

Ulykke med 
gående/syklende 

Ja, 
Hendelse 
2 

Det vil alltid være en viss risiko for ulykker med 
gående og syklende. 

Andre trafikk- 
ulykkespunkter 

Nei  

Sabotasje og terrorhandlinger: 

Hendelse Vurdering Kommentar 

Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje- / 
terrormål? 

Nei  

Er det potensielle 
sabotasje-
/terrormål i 
nærheten? 

Nei  
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4 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Hendelse nr. 1: Ekstremnedbør fører til overvannsflom 

Årsak: 

Ytre påvirkning ved at klimaendringer fører til hyppigere og mer intens 

nedbør. Noen regnskyll kan bli så kraftige at man ikke klarer å fordrøye 

nedbøren i tomtens systemer for dette, eller vann fra nabotomtene kan 

komme inn i planområdet. 

Utbyggingen vil gi flere harde flater på tomta, og terrenget vil bli 

bearbeidet slik at fallretninger endres. Menneskelig svikt ved planlegging 

kan føre til at større nedbørsmengder blir ført inn mot bygg. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Vannskader i bygg. Skader på parkeringsanlegg med biler og evt. 

varmeforsyning og andre tekniske anlegg. Skade på boliger og eiendeler. 

Sannsynligvis ikke personskader. 

Mer vann ut av området i ekstremnedbørssituasjoner. 

Risikovurdering: 

Sannsynlighet Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

”Prioritert 
hendelse” 

     

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 1, 2 3    

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 

Vurderes for: 

1. Liv/Helse 

2. Miljø/kultur 

3. Økonomi/samfunn 

Forslag til tiltak: 

 Vurdere nødvendige tiltak/utforming i prosjektering for å hindre at 

overvann trenger inn i kjeller via nedkjøringer.  

 Utforming aa terreng slik at vann ikke hoper seg opp mot husene. 

 Blågrønn faktor 0,7, jmf. krav fra kommunen. 

 Behandle ekstremnedbørssituasjoner, inkludert flomveger for 

overvann, i overvannsplanen.  
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Hendelse nr. 2: Ulykke bil mot myk trafikkant gir personskade 

Årsak: 

Myke trafikanter ledes ut på eksisterende gang/sykkelveg. Mulig årsak til 

ulykke kan være dårlig sikt i avkjørsler og/eller menneskelig svikt i form 

av uoppmerksomhet eller høy fart. 

Internt på området kan ryggesituasjoner med renovasjonsbil, flyttebil eller 

andre kjøretøy føre til ulykke. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Personskade, i verste fall dødsfall.  

 

Risikovurdering: 

Sannsynlighet Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

”Prioritert 
hendelse” 

     

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig 2, 3   1  

Lite sannsynlig      

 

Vurderes for: 

1. Liv/Helse 

2. Miljø/kultur 

3. Økonomi/samfunn 

Forslag til tiltak: 

 Ivareta god sikt både for bilister og syklister. 

 Vurdere løsning for sikker utkjørsel/kryssing gangveg. F.eks.  kan 

det vurderes å lage en markering der bilene krysser gang-

/sykkelveg (visuell og eller/struktur), eller malte striper/struktur i 

gang-/sykkelveg. 

 Sikre tryggest mulig løsning for renovasjon på området. 

Fortrinnsvis ved å finne en løsning der rygging unngås, Evt. mest 

mulig sikker utforming av vendehammer for renovasjon. 

 Bevisst utforming og plassering av lekeområder og utgangspartier i 

forhold til evt. vendehammer. 
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Oppsummering 

Det er identifisert to ulike hendelser i ROS-analysen som analyseres 

nærmere. Det betyr ikke at det ikke kan skje andre former for ulykker eller 

naturskader, men at hendelsene i tabellen ble vurdert som de mest aktuelle 

for planområdet.  

Det er knyttet størst risiko til ulykke med bil mot myk trafikant. Dette kan 

forebygges blant annet ved å sikre god sikt i avkjørsel, samt planlegge 

trafikksikre løsninger for renovasjon og annen kjøring internt i 

planområdet. Videre må området planelgges slik at ekstreme 

nedbørssituasjoner ikke fører til uakseptable vannskader. 

 

Hendelse 

nr. 

Hendelse Liv/ 

helse 

Miljø/ 

kultur 

Økonomi/

samfunn 

1 Ekstremnedbør fører til 

overvannsflom 

GRØNN GRØNN GUL 

2 Ulykke bil mot myk 

trafikkant gir personskade 

RØD GRØNN GRØNN 

 

Foreslått tiltak Hendelse nr. 

Vurdere nødvendige tiltak/utforming i prosjektering for å hindre at 

overvann trenger inn i kjeller via nedkjøringer.  

1 

Utforming a terreng slik at vann ikke hoper seg opp mot husene. 1 

Blågrønn faktor 0,7, jmf. krav fra kommunen. 1 

Behandle ekstremnedbørssituasjoner, inkludert flomveger for 

overvann, i overvannsplanen. 

1 

Ivareta god sikt både for bilister og syklister. 2 

Vurdere løsning for sikker utkjørsel/kryssing gangveg. F.eks.  kan 

det vurderes å lage en markering der bilene krysser gang-

/sykkelveg (visuell og eller/struktur), eller malte striper/struktur i 

gang-/sykkelveg 

2 
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Sikre tryggest mulig løsning for renovasjon på området. 

Fortrinnsvis ved å finne en løsning der rygging unngås, Evt. mest 

mulig sikker utforming av vendehammer for renovasjon. 

2 

Bevisst utforming og plassering av lekeområder og utgangspartier i 

forhold til evt. vendehammer. 

2 
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