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Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 

utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. 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. 

 

Iht. veileder1 uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, 

miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et 

uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

  

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. For 

nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til 

saksfremlegg/planbeskrivelse. Kommunen har tidligere utarbeidet ROS-analyse for dette 

området i forbindelse med kommuneplan 2014-2025. Vurderinger herfra er ført videre i denne 

ROS-analysen. 

 

Metode 
Analysen er gjennomført med bakgrunn i veiledere fra dsb1, 2 med utgangspunkt i en 

sjekkliste. Listen inneholder mulige uønskede hendelser og forhold som kan ha konsekvenser 

for planens innhold, samt konsekvenser for omgivelsene. Punktene i listen er vurdert på et 

teoretisk grunnlag, med bakgrunn i saksdokumenter, lokalkunnskap og annen tilgjengelig 

informasjon. Ikke alle punkter i listen er like aktuelle. Det kan være forhold som ikke finnes i 

nærheten av planområdet eller i planen, eller forhold som på annen måte ikke vil føre til 

uønskede hendelser. Hvilke forhold dette gjelder er kommentert i raden” Aktuelt?”, og 

uaktuelle hendelser og forhold er i mange tilfeller ikke kommentert nærmere.   

 

Analysearbeidet tar utgangspunkt i hendelser som kan skje i fredstid. Alle aktiviteter 

innebærer en viss risiko, og hva som ansees som akseptabel risiko fastsettes gjennom 

akseptkriterier. Der hvor ikke akseptkriterier er fastsatt gjennom forskrift, standard eller 

lignende er det lagt til grunn at risikonivået ikke skal være høyere enn det som er akseptert for 

tilsvarende arealbruk ellers i landet.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser 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: 

1. Ubetydelig: ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig: få/små person- eller miljøskader: system settes midlertidig ut av drift.   

3. Alvorlig: alvorlig (behandlingskrevende) person- og miljøskader; system settes ut av 

drift over lengre tid. 

4. Svært alvorlig: personskade som medfører død eller varig mén; mange skadde; 

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift. 

 

Gradering av risiko som et resultat av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1 Samlet risikovurdering  

 

         Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

- Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes  

- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes for å redusere risiko (nytte/kostnad-vurdering) 

- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko  

 

Uønskede hendelser, risiko og tiltak 
Tabell 2 Sjekkliste for mulige uønskede hendelser og forhold 

(Aktuelt besvares med ja/nei, sannsynlighet og konsekvens angis med tallene fra tabell 1, og 

risiko angis med farge fra tabell 1). 

 

Hendelse/forhold  Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar 

Naturrisko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Nei     

2. Snø-/is-/ sørperas Nei     

3. Ras i tunnel Nei     

4. Flom Ja 1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men det 

er et lite bekkesig i 

området. 

5. Flomras; erosjon Nei     



 

6. Radongass Ja 1 2  Moderat – kart 

NGU. Bygg 

radonsikres 

7. Vind Nei     

8. Nedbør Nei     

9. Overvann Nei     

10. Isgang Nei     

11. Farlige terrengformasjoner  

      (Stup o.l.) 

Nei     

12. Annen naturrisiko      

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

13. Sårbar flora, naturverdier, 

biologisk mangfold 

Ja 2 3  Et bekkesig og en 

dam er registrert i 

området. Bekken tas 

vare på, men 

dammen flyttes til et 

mer sentralt sted i 

anlegget. Det er 

registrert en 

svartelistet art 

kjempebjørnekjeks i 

området. Spredning 

av denne må 

hindres. 

14. Sårbar fauna Nei     

15. Naturvernområder Nei     

16. Vassdragsområder Nei     

17. Drikkevann Nei     

18. Automatisk fredet 

kulturminne 

Nei    Ingen registreringer 

19. Nyere tids kulturminne/-miljø Nei    Ingen registreringer 

20. Kulturlandskap Nei    Ingen registreringer 

21. Viktige landbruksområder Nei    Skog middels 

bonitet.  

22. Parker og friluftsområder Ja 3 1  Friområde langs 

Blystadringen 

omreguleres til 

fortau og kjørevei. 

Ikke i bruk som 

friområde i dag. 

23. Område for idrett/lek Ja 3 2  Området endres fra 

skogholt med 

mulighet for frilek, 

til opparbeidet 

lekeplass i privat 

regi. Det er mye 

skog i nærområdet. 

24. Andre sårbare områder Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 



 

25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt Ja 3 2  Det reguleres fortau 

langs Blystadringen 

for å bedre 

trafikksikkerheten til 

myke trafikkanter. 

Sving i 

Blystadringen 

legges om til et 

kryss. 

26. Havn, kaianlegg, farleder Nei     

27. Sykehjem; skole, andre 

institusjoner 

Ja 1 1  Det er god kapasitet 

på Blystadlia 

barneskole og 

barnehage. 

28. Brann, politi, ambulanse, 

sivilforsvar (utrykningstid, brann 

vann mm) 

Nei    God tilgang for 

utrykningskjøretøy 

29. Energiforsyning Nei    Kobles til nett 

30. Telekommunikasjon Nei    God dekning 

31. Vannforsyning Ja 3 1  God kapasitet på 

høydebasseng. VA-

ledning må legges 

om gjennom 

området. 

32. Avløpsanlegg Ja 3 1  God kapasitet. VA-

ledning må legges 

om gjennom 

området. 

33. Forsvarsområde Nei     

34. Tilfluktsrom Nei      

35. Annen infrastruktur      

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

36. Akutt forurensing Nei     

37. Permanent forurensing Nei     

38. Forurensing i grunn / sjø Nei     

39. Støv, støy, lukt (trafikk, 

industri, landbruk o.l.) 

Nei     

40. Sterkt/forstyrrende lys  Nei     

41. Vibrasjoner Ja 2 2  Rystelser ved 

sprengning kan 

oppstå. Presikring 

gjennomføres og 

rystelsesmålere 

settes ut. 

42. Høyspentlinje  

      (Elektromagnetisk stråling) 

Nei     

43. Skog-/gressbrann Nei     

44. Større branner i bebyggelse Nei     

45. Dambrudd Nei     



 

46. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand mm 

Nei     

47. Endring i grunnvannsnivå Nei     

48. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper o.l. 

Ja 1 3  Byggegrop etter 

sprengning må 

sikres i 

anleggsperioden. 

49. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

Radioaktivitet osv.) 

Ja 3 3  Dynea kan ved uhell 

slippe ut giftig gass 

til luft. Bedriften har 

varslingsplan/anlegg 

50. Avfallsbehandling Nei     

51. Oljekatastrofeområde Nei     

52. Ulykke med farlig gods Nei     

53. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2  Nytt kryss med god 

sikt etableres for økt 

trafikksikkerhet i 

Blystadringen 

54. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3  Økt ferdsel på vei, 

utbygging av fortau 

anbefales 

55. Vær/føre – begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ja 2 2  Det er kun en 

atkomst til 

Blystadlia. Ikke 

aktuelt for dette 

prosjektet å bygge 

beredskapsvei. 

Kommunen har 

tidligere konkludert 

med beredskaps- 

situasjonen for 

Blystadlia er 

tilstrekkelig 

ivaretatt. 

56. Andre ulykkes punkt langs 

vei/bane 

Nei     

57. Potensielle sabotasje-

/terrormål  

(i seg selv/i nærområdet? 

Nei     

58. Annen virksomhetsrisiko Nei     

Gjennomføring av planen 

Medfører tiltaket risiko for: 

59. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 2 3  Fall fra høyder må 

sikres gjennom 

SHA-plan ved 

gjennomføring av 

prosjektet.  

60. Andre spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

     

 

 



 

Oppsummering og kommentarer 
 

Tabell 3 Oppsummering av risiko  
(Basert på tabellen ovenfor oppsummeres aktuelle hendelser ved å skrive inn numrene på 

hendelsene i de rutene som angir” riktig” kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet). 

 

Radon 

         Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 22,31,32 23,25 49  

2. Mindre 

sannsynlig 

 41,53,55 13,54,59  

1. Lite sannsynlig 4,27 6 48  

 

 

Oppsummering 
Åpen bekk og dam bidrar til god flomsikring i dette prosjektet, samt at det styrker det 

biologiske mangfoldet i området.  

Skogen i området bygges ned, men området er ikke i bruk til lek/rekreasjon i dag. Området er 

avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. 

Trafikksikkerheten i området styrkes ved at kryss legges om og det reguleres fortau langs 

Blystadringen. 

I anleggsperioden må det tas spesielle hensyn til omkringliggende bebyggelse ved sprengning. 

Behovsomfanget vil besiktiges før oppstart. Sprengte byggegroper og anleggsplassen i sin 

helhet må sikres forsvarlig både for anleggsarbeidere og publikum. 

 

Den eneste person-/miljøskade som vurderes som alvorlig er et eventuelt utslipp fra bedriften 

Dynea. Rælingen kommune har vurdert dette i forbindelse med forrige rullering av 

kommuneplanen. Bedriften har varslingsplan/anlegg for å ivareta sikkerheten ved ulykker.  

Det vil derfor ikke være tiltak som dette byggeprosjektet kan iverksette selv. 


