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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. veileder uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for liv og helse, 
stabilitet og materielle verdier. Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller 
andre som er påført helsemessige belastninger, stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for 
befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og 
som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 
fremkommelighet etc., og materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av 
den uønskede hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 
 
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. 
 

Metode 

Analysen er gjennomført med bakgrunn i veileder fra dsb med utgangspunkt i en liste over 
mulige uønskede hendelser. Aktuelle uønskede hendelser 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. 
 
ROS-analysen er en vurdering av: 

▪ mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

▪ sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

▪ sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 
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▪ hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

▪ usikkerheten ved vurderingene 

 
Figuren nedenfor viser de fem trinnene i arbeidet med en ROS-analyse. Det er trinn tre som 
er selve vurderingen av risiko og sårbarhet, hvor man vurderer sannsynligheten og 
konsekvensen for de identifiserte uønskede hendelsene, samt gjør rede for eventuell 
usikkerhet rundt hendelsen. 
 
 

1. Beskrive planområdet 
2. Identifisere mulige uønskede hendelser 
3. Vurdere risiko og sårbarhet 
4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 
Høy  - Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år  - > 10 % 

Middels - 1 gang i løpet av 10–100 år   - 1–10 % 

Lav  - Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år - < 1 % 

 
For flom stormflo og skred benyttes strengere sannsynlighetskategorier, se veileder. 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i konsekvenstyper og 
konsekvenskategorier som i tabellen under: 

Konsekvens-
kategorier 

 
 

Konsekvens-
typer 

 
 

Store 

 
 

Middels 

 
 

Små 

 
 

Ikke relevant 

 
 

Forklaring 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle 
verdier 

     

 
- Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført 

helsemessige belastninger 
- Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen 

gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang 
på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

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

 



 

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet 
Planområdet er en strekning av Nedre Rælingsveg mellom Smestadbråtan og Jakobsbråten 
inklusiv sidearealer. Hensikten med planarbeidet er å utbedre et eksisterende kryss, bygging 
av nye gang-/sykkelveger og å etablere en undergang for myke trafikanter. På begge sider 
reguleres det også midlertidige anleggsområder med underliggende formål for bolig, skole, 
næringsbebyggelse og grønnstruktur (eksisterende arealbruk).  
 

Uønskede hendelser 
Liste over mulige uønskede hendelser. 
 

Hendelsestyper Kategori Eksempler på uønskede hendelser 
 Flom Oversvømmelse i undergangen  
 Trafikkulykke  Ulykker på Nedre Rælingsveg som gjør at 

vegen må stenges  

 
 

Vurdering av risiko 
 

NR. 1 OVERSVØMMELSE I UNDERGANGEN 

Undergangen vil bli et lavpunkt i området og regnvann skal pumpes opp fra den og til 
overvannssystemet. Da kan undergangen eller gang-/sykkelvegene ikke brukes.  

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 17) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Dersom pumpen svikter eller i perioder med spesielt mye nedbør kan det bli liggende vann i 
undergangen. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 
   

Pumpen skal vanligvis virke 
og ved hendelser kan det 
også avbøtes med mobile 
pumper.  

Lav sannsynlighet begrunnes med at pumpen vanligvis vil virke og at dersom den ikke 
virker vil det være mulig å ganske raskt komme til med en mobil pumpe.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPE
R 

HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse 
  

 
 

 



 

Stabilitet 
    

Flom i under-
gangen vil 
ikke medføre 
direkte fare, 
men 
alternative og 
lengre ruter 
må velges. 

Materielle verdier 
    

Oversvømmel
ser i under-
gangen vil 
ikke medføre 
vesentlige 
tap.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak  

  

 
Sannsynligheten for trafikkulykke innenfor planområdet er ikke større enn på andre deler av 
Nedre Rælingsveg. Mulig omkjøringsvei ved beredskap vil være via Jakobsbråtan, 
Smestadvegen og gangveien ved siden av veien Smestadbråtan og ut på veien 
Smestadbråtan som går ut til fv. 120 i nord.  

Oppfølging i planen 

Det er ikke identifisert hendelser med høy risiko, så det vil ikke være behov for tiltak i 
planen.  


