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Innledning 
Plan- og bygningsloven § 4-3 av 2008 stiller krav om at det skal gjennomføres analyser av risiko og 

sårbarhet (ROS-analyse) ved utarbeidelse av arealplaner for framtidige utbyggingsområder. 

ROS-analysen skal vise forhold ved risiko og sårbarhet som har betydning for om arealet er egnet for 

utbyggingsformål, og om utbyggingen kan føre til endringer av risiko og sårbarhet. 

ROS-analysen er bygget opp slik: 

 Metodikk: Metoden som er brukt i ROS, bygger på veilederen fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 

fra 2017. Metodikken er kort omtalt og forklart. 

 Vurdering av risiko og sårbarhet for ny eller endra arealbruk som foreslås i 

detaljreguleringsplanen. 

Metodikk 
Metodikken for ROS-analysen tar utgangspunkt i veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 2017. I veilederen viser 

DSB til forarbeidene til pbl, der det er et mål at planleggingen ikke medfører uønskede konsekvenser 

for samfunnet, eller utfordrer den enkelte sin trygghet og eiendom. 

ROS-analysen har til hensikt å identifisere uønskede hendelser knyttet til ny arealbruk, hvor 

sannsynlig det er at en hendelse skal inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. I den nye 

veilderen fra DSB er det gitt følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper som utgangspunkt for en 

ROS-analyse: 

 

Samfunnsverdier Konsekvens 

Liv og helse Liv og helse 

Trygghet Stabilitet 

Eiendom Materielle verdier 
 

 Liv og helse vurderes ut fra tallet på omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er 
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

 Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser fr befolkningen (tall og varighet) som rammes av 
hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang 
på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, framkommelighet etc. 

 Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 
av økonomisk tap knyttet til skade på eiendom. 

 
I forbindelse med vurderingen av hvor sannsynlig det er at en hendelse skal inntreffe, benyttes DSB 

disse klassene for hendelser (med unntak av flom og skred): 

Sannsynlighet - Kategorier Tidsintervall Sannsynlighet (pr. år) 

Høy Oftere enn 1 gang hvert 10. år > 10 % 

Middels 1 gong kvart 10-100 år 1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang hvert 100 år < 1 % 
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For flom og stormflo er kategoriene for sannsynlighet som DSB anbefaler at benyttes, tilpasset TEK: 

F Sannsynlighet - Kategorier Tidsintervall Sannsynlighet (pr. år) 

F1 Høy 1 gang hvert 20. år 1/20 

F2 Middels 1 gang hvert 200. år 1/200 

F3 Lav 1 gang hvert 1000. år 1/1000 

Raske flommer med fare for liv og helse, skal vurderes  som skred. 

For skred er kategoriene for sannsynlighet som DSB anbefaler at benyttes brukt, tilpasset TEK: 

S Sannsynlighet - Kategorier Tidsintervall Sannsynlighet (pr. år) 

S1 Høy 1 gang hvert 100. år 1/100 

S2 Middels 1 gang hvert 1000. år 1/1000 

S3 Lav 1 gang hvert 5000. år 1/5000 

 

Før man fastsetter hvor sannsynlig det er at en hendelse skal inntreffe, og hvilken konsekvens den 

kan få, er det viktig at eksisterende barrierer for å unngå hendlesen blir kart kartlagt og dokumentert. 

Barrierer kan for eksempel være tiltak som flom- og/eller skredvoll, sikringssoner rundt farlig 

virksomhet eller varslingssystem som kan redusere sjansene for og konsekvensen av en uønsket 

hendelse. 
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Tema for analyse. 
De hendelsene som får «Ja» for at de er aktuelle, vil bli behandlet videre i ROS. 

 
Emne: Forhold til ønsket eller uønsket 

hendelse: 
Aktuelt Merknad: 

Ja/Nei   

A. Naturfare   

Medfører planforslaget utbyggingstiltak i område utsatt for: 

A.1    Fjellskred/ steinsprang, jord- og 
flomskred/ snøskred? 

Nei 
 

A.2    Utgliding av løsmasser? Nei   

A.3a   Flom i elv/bekk ? Nei Plangrensa følger eksisterende bekk nord i planområdet. 
Faresone flom er vist i plankartet. Det er ikke lagt byggeområde, 
eller planlagt tiltak innenfor faresonen. 

A.3b   Lukket bekk og overvann? Nei  

A.4    Radon i grunnen? Nei 
 

A.5   Vind/storm? Nei   

B. Økt fare for 
skred og flom? 

Medfører planforslaget utbyggingstiltak som kan medføre økt fare forbundet med: 

B.1   Skred/utgliding av løsmasser? Nei 
 

B.2  Flom og overvann? Nei Overvann fra hver hyttetomt skal løses i forbindelse med 
utbygging av området. 

C. Infra-
struktur 

Kan ulykker/ukontrollerte hendelser, utgjøre en risiko i planområdet: 

C.1  Trafikk og hendelser på veg? Nei  

C.2  Trafikk og hendelser på 
jernbane? 

Nei  

C.3  Hendelser på vann/elv ? Nei   

C.4  Hendelser i luft ? Nei   

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom planområdet: 

C.5  Blir byggeområder påvirket av 
magnetiske felt fra el.linjer? 

Nei   

C.6  Er det spesiell klatrefare med 
master?  

Nei   

Er det spesielle fare forbundet til bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor planområdet: 

C.7  Til  forretning/ serviceanlegg? Nei  

C.8  Til anlegg for idretts- og 
friluftsformål? 

Nei  

C.9 Til busstopp/ 
kollektivknutepunkt?  

Nei  

Brannberedskap: 

C.10  Er det spesielt farlige anlegg i 
planområdet? 

Nei   

C.11a  Er det byggeområder med 
utilstrekkelig brannvannsforsyning 

Nei 
 

C11b  Er det byggeområder med 
særlig vanskelig vegadkomst/bare 
en adkomstrute for brannbil? 

Ja Ikke vanskelig adkomst, men kun en adkomst om vinteren. Da 
må all trafikk foregå via Per Gynt seterveg fra Vinstra. 
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Emne: Forhold til ønsket eller uønsket 
hendelse: 

Aktuelt Merknad: 

Ja/Nei   

D. Tidligere 
bruk 

Medfører planforslaget utbyggingstiltak i områder som er påvirket/forurensa av tidligere virksomhet: 

D.1  Gamle fyllplasser? Nei   

D.2  Skytebane? Nei   

D.3  Industrivirksomhet? Nei   

D.4  Lagerplass for farlige stoffer 
(petroleumsprodukt, kjemikalier)? 

Nei   

E. Område 
utsatt for 
forurensing  og 
støy  

Medfører planforslaget utbygging  av støyfølsomme bygninger i områder som kan være utsatt for: 

E.1 Luftforurensing ? Nei  

E.2 Forurenset vann/grunnvann? Nei  

E.3 Støy fra veg, jernbane, skytebane, 
industri, massetak? 

Nei  

F. Økt 
forurensing/ 
støy som følge 
av planen? 

Medfører planforslaget utbyggingstiltak som kan medføre økt fare for utslipp av: 

F.1 Luftforurensing over 
grenseverdier? 

Nei 
 

F.2 Forurenset  vann/grunnvatn? Nei 
 

F.3 Støy fra veg, skytebane, industri, 
massetak? 

Nei 
 

G.  Setninger 
pga. rystelser i 
grunnen 

Medfører planforslaget utbygging  av bygninger i områder som kan være utsett for setningsskader pga.: 

G.1 Setninger pga. jernbane Nei 
 

G.2 Setninger pga. vegtrafikk Nei   

H. Drikke-
vanns-forsyning 

Drikkevannsressurser i planområdet: 

H.1 Eksisterende grunnvassuttak for 
drikkevatn  med sikringssoner? 

Nei 
 

H.2 Eksisterende uttak av drikke-vann 
fra innsjø/vassdrag? 

Nei 
 

I. Ny 
drikkevanns-
forsyning? 

Medfører planforslaget drikkevannsforsyning  ved utnyttelse av nye vannressurser i planområdet: 

I.1 Nye grunnvannsuttak for 
drikkevann  med sikringssoner? 

Nei 
 

I.2 Nye uttak av drikkevann fra 
innsjø/vassdrag? 

Nei 
 

J. Strategiske 
områder/ 
funksjoner 

Kan tiltak som følge av planen få konsekvenser for:  

J.1  Veg, bru, bane, knutepunkt? Nei   

J.2  Sykehus, kirke? Nei   

J.3  Brann, politi, sivilforsvar? Nei   

J.4  Kraftforsyning? Nei   

J.5  Vannforsyning? Nei   

J.6  Drikkevannskilder? Nei   

J.7  Tilfluktsrom? Nei   
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Konklusjon. 
Det er ikke påvist risikofaktorer som påvirker området eller som blir påvirket av planforslaget. Det er 

ikke påvist forhold i ROS-analysen som medfører økt risiko i eller utenfor planområdet ved en 

realisering av planforslaget. 


