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1 Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelse for reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Hobølveien i 

Vestby kommune, er det utarbeidet en ROS-analyse. 

ROS-analysen har identifisert 3 relevante hendelser/situasjoner. Hendelsene utgjør bare en liten 

risiko. Hendelsene er fare for flom, skade på naturmangfold og spredning av fremmede arter.  

Det er ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte 

utbyggingen. Det presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde 

uansett hva ROS-analysen viser. 

2 Innledning 

2.1 Formål 

Formålet med ROS-analysen er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, 

miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre 

at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig risiko. I utgangspunktet er det mulig å unngå å 

bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet. Der risiko og sårbarhetsforhold er til 

stede, bør det føre til forsiktighet når det gjelder å ta i bruk arealet. Alternativt må bygninger 

og/eller areal utformes og brukes på en slik måte at skadepotensialet holdes på et akseptabelt 

nivå. Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:  

"Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 

for å avverge skade og tap." 

2.2 Metode 

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: 

› Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

› Analyse av uønskede hendelser 

› Risikoreduserende tiltak 

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§11-8
https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§12-6
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Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvensgrad er gitt i Tabell 1 og Tabell 2.  

Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe. 

Betegnelse Frekvens 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 

 

Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad. 

Betegnelse Mennesker Miljø Materielle verdier  

Økonomiske tap 

Samfunnsviktige funksjoner 

Ufarlig Ingen 

personskade 

 

Ingen skade Ingen skade  

Driftsstans / reparasjoner  

< 1 uke. 

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. 

Kritisk Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 

år. 

Betydelig skader  

Driftsstans / reparasjoner 

> 3 uker. 

Farlig Alvorlige 

skader/en 

død. 

Alvorlige skader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 

år 

Alvorlige skader. 

Driftsstans / reparasjoner 

> 3 mnd. 

Katastrofalt En eller flere 

døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Fullstendig skader 

Driftsstans / reparasjoner  

> 1 år. 

 

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i Figur 1. Rødt felt 

indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. 

Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt 

felt indikerer akseptabel risiko. 
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Ufarlig 

(1) 

En viss fare 

(2) 

Kritisk 

(3) 

Farlig 

(4) 

Katastrofalt 

(5) 

Meget sannsynlig (4)      

Sannsynlig (3)      

Mindre sannsynlig (2)      

Lite sannsynlig (1)      

 

 Akseptabel risiko. 

 

 Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes. 

 

 Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller 

avbøtende tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå. 

Figur 1. Risikomatrise. 

2.3 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger langs Hobølveien i Hølen i Vestby kommune, sør for Hølen sentrum og rett nord 

for Såner kirke, se Figur 2. Planområdet ligger i et landbruksområde og er avgrenset av 

eksisterende eiendomsgrenser og dagens arealbruk. Planområdet består av dyrka mark, skog og 

grøft med vegetasjon hele veien langs Hobølveien. Landbruks- og skogarealet strekker seg utenfor 

planområdet. Planområdet grenser også til en privat vei, Hobølveien og Gamle Hobølvei. Tiltaket 

ligger i et åpent kulturlandskap som er avgrenset av skogteiger og noe vegetasjon knyttet til 

bekkeløp og gårdstun. Bekkeløpet til Såna ligger forsenket i landskapet og er lite synlig som 

vannspeil, men preger likevel terrengformene i området og markeres av kantvegetasjonen, se 

Figur 3. 

 

Sannsynlighet: 

Konsekvens: 
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Figur 2. Oversiktskart over planområdet (kartkilde Finn.no). 

 

 

Figur 3. Flyfoto av planområdet (kartkilde Finn.no). 
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2.4 Reguleringsplanen 

Reguleringsplanen legger til rette for gang og sykkelvei på Hobølveiens vestside mellom Vålerveien 

og Gamle Hobølvei, se Figur 4. Det er ikke planlagt noen bebyggelse innenfor planområdet. 

 

Figur 4. Plankart (COWI AS).  
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3 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

For å avdekke hendelser er sjekklisten i Tabell 3 benyttet. Relevante hendelser som vurderes 

nærmere er besvart med "Ja".  

Tabell 3. Sjekkliste. 

Nr Hendelse/Situasjon 

R
e
le

v
a
n

t 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t 

K
o

n
s
e
k
v
e
n

s
 

R
is

ik
o

 

K
o

m
m

e
n

ta
r
 

 NATURRISIKO      

1 Oppgi sikkerhetsklasse etter konsekvens: 
 
F1- liten, F2 middels, F3 stor 

Nei    
 
F1 

2 Er området utsatt for snø- eller steinskred Nei     

3 Er området geoteknisk ustabilt?  

Er det fare for utglidning/setninger på 

tilgrensende område ved masseutskifting, varig 

eller midlertidig senking av grunnvann m.v.? 

Nei    

Egen rapport 

(Andersen, 

2017) 

4 Er området utsatt for springflo/flom i sjø? Nei     

5 Er området utsatt for flom i elv/bekk? Ja 1 1 2  Hendelse 1 

6 Kan drenering føre til oversvømmelser i 

nedenforliggende områder? 
Nei     

7 Er det radon i grunnen?  Nei     

8 Kan området være ekstra eksponert for økende 

vind/ekstremnedbør som følge av endring i 

klima? 

Nei     

9 Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare 

for bebyggelse? 
Nei     

10 Er det åpent vann i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is eller drukning. 
Nei     

11 Finnes det terrengformasjoner som utgjør en 

spesiell fare (stup etc.) 
Nei     

12 Kan sårbar flora, fauna/fisk, eller vernede 

naturområder ta skade?  
Ja 2 2 4 Hendelse 2 

12a Kan fremmede arter spres? Ja 2 2 4 Hendelse 3 

13 Finnes det fornminner, kulturminner eller 

kulturmiljø som kan skades eller gå tapt? 
Nei     

 VIRKSOMHETS-RISIKO Nei     

14 Er området (sjø/land) påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomheter?   

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 

 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.? 

 Landbruk, gartneri 

Nei     

15 Er nybygging i området uforsvarlig? Vil 

nybygging utgjøre en økt brannrisiko for 

omliggende bebyggelse dersom spredning?  

Nei     
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16 Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende anleggs mulighet for 

videreutvikling? 

Nei     

17 Er nybygging i nærheten uforsvarlig?  Nei     

18 Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende virksomhet? 
Nei     

19 
Går det høyspentmaster eller jordkabler 

gjennom området som påvirker området med 

magnetiske felt?  

Nei    

Ingen 

bebyggelse 

ved høyspent 

i planområdet 

20 Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 
master?  

Nei     

21 Berøres planområdet av akutt forurensning, eller 
permanent forurensning,  

Nei     

 TRAFIKK Nei     

22 Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i 

området?  
Nei     

23 Er det transport av farlig gods gjennom 
området?  
Foregår det fylling/tømming av farlig gods i 
området? 

 

Nei     

24 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnettet for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? (Ved kryssing av 

vei, dårlig sikt, komplisert trafikkbilde, lite lys, 
høy fart/fartsgrense) 

 Til barnehage/skole 
 Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 
 Til forretninger 
 Til busstopp  

Nei     

25  Er området utsatt for støy? 

 Er området utsatt for luftforurensning for 

eksempel eksos fra biler, utslipp fra 

fabrikker? 

 Er området utsatt for svevestøv fra 

piggdekk/masseuttak eller lignende?  

Nei     

26 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre 
en risiko for området i forbindelse med?  

 Hendelser på veg 

 Hendelser på jernbane 
 Hendelser på sjø/vann/elv 
 Hendelser i luften  

Nei     

       

 SAMFUNNS-SIKKERHET Nei     

28 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester 

spesielle ulemper for området?  

 Elektrisitet 

 Tele, data og TV-anlegg 

 Vannforsyning 

 Renovasjon/spillvann 

 Veier, broer og tuneller (særlig der det 

ikke er alternativ adkomst) 

Finnes det alternativ tilgang/forsyning ved 

brudd/bortfall? 

Nei     

29 Vil tiltaket endre (svekke) forsyningssikkerheten 

i området? 
Nei      
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30 Har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 
Nei     

31 Har området bare en mulig adkomstrute for 

brannbil? 
Nei     

32 Er det spesiell fare for terror eller kriminalitet i 

området? (ved plassering av utsatt virksomhet) 

Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål? Er 

det ev terrormål i nærheten 

Nei     

 

3.1 Oppsummering 

Figur 5 viser de enkelte hendelsene plassert i risikomatrisen.  

 

 

Ufarlig 

(1) 

En viss fare 

(2) 

Kritisk 

(3) 

Farlig 

(4) 

Katastrofalt 

(5) 

Meget sannsynlig (4)      

Sannsynlig (3)      

Mindre sannsynlig (2)  12, 12a    

Lite sannsynlig (1) 5     

Figur 5. Hendelser plassert i risikomatrisen. 

Sannsynlighet: 
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4 Analyse av uønskede hendelser 

Analysen viser at det bare er tre hendelser med liten risiko i dette prosjektet. Hendelsene er 

kommentert nedenfor.  

 

Hendelse 5. Flom i bekk 

Figur 6 viser områder som er utsatt for flomfare fra Såna (miljøstatus.no). Dette er en akseptable 

risiko med tanke på at det bare er en gang- og sykkelveien i planområdet.  

Risikoreduserende tiltak 

Overvannsberegninger er gjennomført med tanke på riktig dimensjonering av overvannsanlegg og 

kulvert. 

 

Figur 6. Blått området viser område for flomfare rundt Såna (kartkilde miljøstatus.no) 

 

Hendelse 12. Skade på naturområder 

Planforslaget legger opp til at krysning av Såna skal skje ved hjelp av en utvidelse av dagens 

kulvert under Hobølveien. I forbindelse med oppstartsvarselet er det kommet innspill om at 

krysning bør skje på bru. I rapport om naturmangfold (Mikkelsen, 2017) blir virkninger av både 

bru- og kulvert-alternativ vurdert. I utgangspunktet vil en brukryssing ha mindre negativ 

innvirkning på vannmiljø og naturmangfold enn en kryssing som er basert på en kulvert, men det 

vil være små forskjeller mellom alternativene med hensyn til virkninger på vannmiljø og 

naturmangfold. 

Risikoreduserende tiltak 

Avbøtende tiltak som er beskrevet i naturmangfoldrapporten følges. 
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Figur 7. Bekkedraget Såna er en viktig naturtype (miljøstatus.no) 

 

Hendelse 12a. Spredning av fremmede arter 

Det er registrert en forekomst av rynkerose, se Figur 8. Rynkerose er en fremmed skadelig plante.    

Risikoreduserende tiltak 

Jord med planterester og frø i nærheten av rynkeroseforekomsten fjernes og gis en advekat 

behandling. 

 

Figur 8. Forekomst av rynkerose (miljøstatus.no). 
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