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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Rambøll bistår blå arkitektur og landskap ab og forslagsstiller Eiendomsgruppen Oslo AS, med oppdatering av 

ROS-analyse fra blå arkitektur og landskap, til ROS-analyse i henhold til siste veileder fra DSB (2). ROS-

analysen er også gjort i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 4-3. 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse 

av planer for utbygging (3). 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. 

Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”fremme samfunnssikkerhet ved 

å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROS-analysen. 
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2. METODE 

2.1 Metode og gjennomføring 

ROS-analysen er gjennomført i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger (4) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2). 

ROS-analyse utført av blå arkitektur landskap ab er benyttet som grunnlag/utkast, men det er gjort en 

gjennomgang av alle stegene for ROS-analyse i henhold til temaveilederen fra DSB. Analyseprosessen har 

foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 

2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 

3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

4. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 

5. Vurdering av aktuelle tiltak 

6. Oppfølging og rapportering 

2.2 Organisering av arbeidet 

Rambølls kompetansemiljø Risk Management har stått for oppdatering av ROS-analysen og utarbeidelse av 

rapport Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført som en kvalitativ skrivebordstudie basert på 

foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ROS-analyse utført av blå arkitektur og landskap ab, informasjon 

fra prosjektet, ROS-analyse for Rælingen kommunes kommuneplan, tilstøtende reguleringsplaner for området, 

samt offentlige databaser og kartgrunnlag. Etter tilbakemeldinger fra kommunen har Rambølls planavdeling 

gjort revideringer på rapporten. 

2.3 Vurdering av risiko 

I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser fra Rælingen 

kommune (Vedlegg 1), samt veileder fra DSB. 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

• Materielle verdier (økonomiske konsekvenser) 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For alle 

identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en risikomatrise til å 

presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er vist i  Figur 1. 
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig      

Mindre 

sannsynlig 
     

Usannsynlig      

Figur 1: Eksempel på risikomatrise 

 

Plassering av hendelsene i risikomatrisen danner grunnlaget for vurdering av behov for ytterligere tiltak. De 

uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. Akseptkriteriene for 

risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen. 

Risikoreduserende tiltak vurderes for alle aktuelle uønskede hendelser. 

 

RØD:   Ikke akseptert. 

Risiko må reduseres - forebyggende tiltak skal om mulig iverksettes. 

   

GUL:  Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - nye forebyggende tiltak vurderes.  

 

GRØNN:  Kan aksepteres.  

Nye tiltak vurderes dersom de gir betydelig risikoreduserende effekt. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere beskrevet i Tabell 1 

og Tabell 2. 

Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling. 

Usannsynlig Sjeldnere enn hvert 1000 år 

Mindre sannsynlig 1 gang per 100 – 1000 år 

Sannsynlig 1 gang per 10 – 100 år 

Meget sannsynlig 1 gang per 1 – 10 år 

Svært sannsynlig 1 gang per år 

 

Tabell 2: Konsekvenskategorier. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Liv og helse Ingen skadde 

Personskade 

som krever 

medisinsk 

behandling 

Alvorlig 

personskade 
1 død Flere døde 

Stabilitet – 

Viktige 

samfunnsfunks

joner og 

infrastruktur 

(intervall – 

berører x 

personer i over 

y timer) 

Ikke alvorlig 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

Mindre alvorlig 

tap av 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Alvorlig tap av 

viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Meget alvorlig 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Katastrofalt 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Ytre miljø 

Små mengder, 

ubetydelig 

restitusjonstid 

Mindre 

mengder, kort 

restitusjonstid 

Betydelige 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Meget store 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Katastrofale 

mengder, varig 

ødeleggelse 

Materielle 

verdier 

Økonomisk tap 

inntil 30.000 kr 

Økonomisk tap 

mellom 30.000 

og 300.000 kr 

Økonomisk tap 

mellom 

300.000 og 3 

mill. kr 

Økonomisk tap 

mellom 3 og 

30 mill. kr 

Økonomisk tap 

over 30 mill. kr 
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2.4 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet, materiell verdi og materielle verdier.  

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort dokumentasjon 

for Rambøll fra oppdragsgiver. 

2.5 Forkortelser 

 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

PBL Plan- og bygningsloven 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

TEK 17 Byggteknisk forskrift 
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3. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

3.1 Dagens situasjon 

 

Området omfatter et ikke kultivert grøntareal med bekk mellom Strømsdalen i øst, villaområde og gravlund i 

vest, og en enebolig i sørvest. Under høyspentledning i nordre del av planområdet er det ikke høyere 

vekster/trær. Strømsdalen fylkesvei Fv. 301, går langs hele planområdet. Langs veien er det en gang- og 

sykkelveg. Planområdet og tomten er vendt mot øst langs med Strømsdalen, fylkesvei 301. Den eksisterende 

bebyggelsen nær området er i hovedsak villaer fra 1980-tallet og framover. Et boligprosjekt i nabolaget, 

Vestre Strøm, er nylig ferdigstilt og introduserer allerede en høyere utbyggingstetthet. Det er ingen 

eksisterende bebyggelse i selve planområdet som i dag består av tett (viltvoksende/ustelt) skog langs 

Strømsdalen og fylkesveien. 

 

 

Figur 2: Planområdet med stiplet gul linje. Fv. 301 Øvre Rælingsveg i nedre del av bildet. 
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3.2 Planlagt tiltak 

Rambøll bistår forslagstiller med ROS-analyse til foreslått detaljregulering. Området er i kommuneplanen 

regulert til boligbebyggelse. Planlagt bruk er boligbebyggelse bestående av leiligheter i flere størrelser og 

typer og med designede utearealer i skråningen og på bakkeplan, dels også av areal ovenpå garasjebygg. 

Store felles takterrasser utvider uteoppholdsmulighetene. I nordre del av planområdet videreføres 

grønnstruktur med åpen bekk. 

 

 

Figur 3: Utomhusplan for planlagt bebyggelse (Blå arkitektur og landskap, 2021) 
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4. FAREIDENTIFISERING 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten for risiko- og sårbarhetsanalyser i reguleringsplan, fra Rælingen 

kommune (Vedlegg 1), DSB’s veileder, og tidligere gjennomført ROS-analyse for kommunedelplan utarbeidet 

av Rælingen kommune i forbindelse med konsekvensutredning for områdeplanen. Følgende temaer, aktuelle 

uønskede hendelser og risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen: 

 

 

Naturrisiko: 

• Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 

• Overvannsflom og erosjon 

• Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 

 

Virksomhetsrisiko 

• Akutt forurensning 

• Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 

 

Trafikk 

• Trafikkulykker med kjøretøy 

• Risiko for myke trafikanter 

• Helseskadelig eksponering for støy (Trafikkstøy) 

 

Samfunnssikkerhet 

• Brannrisiko 
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5. RISIKOANALYSE 

Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold. 

5.1.1 NATURRISIKO 

5.1.1.1 Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Setningsskader på eksisterende eller nye bygg og konstruksjoner. 

Masseutglidning/kvikkleireforekomst. 

Årsak(er): Grunnforhold, graving, anleggsarbeid, fundamenteringsmetode. I tillegg kan 

bratt terreng, type løsmasser (tykk havavsetning), samt styrtregn/langvarig 

regn være mulige årsaker.  

 

Eksisterende barrierer: Ingen.  

Vurdering av 

sikkerhetsklasse for 

flom 

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger for byggverk og tilhørende uteareal 

er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 17). Byggverk skal plasseres, prosjekteres 

og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller 

vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. For byggverk i rasusatt område skal 

det fastsettes sikkerhetsklasse for skred etter tabell i TEK 17 § 7-3. Byggverk 

skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik at største nominelle 

årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. Sikkerhetsklasser for områder 

som reguleres til personopphold (bolig/kontor/industri) vil være S2. 

Sårbarhetsvurdering: Den eksisterende områdestabileten er vurdert til å være tilfredsstillende (5).  

Ved et ras eller skred kan store områder bli påvirket. Ved et skred i dette 

planområdet vil det særlig kunne gå utover boliger, sosial og teknisk 

infrastruktur samt fremkommelighet.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Ved grunnundersøkelser utført av Øvre Romerike Prosjektering AS, er det ikke 

funnet kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper på eiendommen. 

Eiendommen ligger utenfor NVEs registrerte områder for kvikkleiresoner, men 

innenfor områder klassifisert med havavsatt leiregrunn, og kommer inn under 

NVEs retningslinjer (6) om utredning av grunn- og stabilitetsforhold. 

Gjennomførte grunnundersøkelser viser ikke kvikkleire eller leire med 

sprøbruddegenskaper (5). Det forutsettes videre grunnundersøkelser og tiltak 

i henhold til geoteknisk rapport. Hendelsen vurderes som usannsynlig. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Skred og 

utglidning vil i ytterste konsekvens kunne medføre personskader/dødsfall, tap 

av samfunnsfunksjoner (skade på vei) eller miljøskader. I tillegg vil det være 

fare for omfattende skade på bygninger og eiendeler. Konsekvenser vurderes 

som farlig. 

Usikkerhet: Middels.  
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Det ble ikke utført grunnboring i selve skråningen pga. at den var for bratt og 

derfor utilgjengelig for grunnboringsrigg. Bergdybde bør verifiseres vha. 

grunnboring i forkant av utbyggingen. 

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 

Geoteknisk 

stabilitet, 
setninger og 

masseutglidning 

Usannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

   Materielle verdier Farlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Bergdybde bør verifiseres vha. grunnboring 

i forkant av utbyggingen, ev. ifm. 

avskoging/fjerning av vegetasjon 

 
- Tiltak fra geoteknisk rapport må følges opp 

 

- Graving i skråninger må planlegges i 

henhold til Geoteknisk notat nr. 2 og i 

samarbeid med geoteknisk ekspertise. 

 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 

- Følges opp i planlegging av utførelse av 

graving 

- Bestemmelser som sikrer oppfølging av 

tiltak 

- Ved utbygging skal bygging skje i hovedsak 

i bunn av dalen og geoteknikk skal videre 

vurderes og utredes ved byggesak.   

 

5.1.1.2 Overvannsflom og erosjon 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Flom eller erosjon som medfører skader på bygninger eller hindrer 

fremkommelighet for beboere eller nødetater og som i verste tilfelle medfører 

skade på mennesker. 

Årsak(er): Grunnforhold, økning i overvann og erosjonsrisiko som følge av fjerning av 

naturlig vegetasjon. Styrtregn og nedbør over lengre tid og manglende 

systemer for overvannshåndtering er også mulige årsaker.  

 

Eksisterende barrierer: Ingen.  

Sårbarhetsvurdering: Ved grunnundersøkelser utført av Øvre Romerike Prosjektering AS, er det ikke 

funnet kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper på eiendommen. Ved 

utbygging skal bygging skje i hovedsak i bunn av dalen og geoteknikk skal 

videre vurderes og utredes ved byggesak.   

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Gjennomførte grunnundersøkelser viser ikke kvikkleire eller leire med 

sprøbruddegenskaper (5). Det forutsettes videre grunnundersøkelser og tiltak 

i henhold til geoteknisk rapport. Overvannsplan ivaretar håndtering av 

overvann etter utbygging. Avrenning planlegges ledet mot fordrøyningsanlegg 

nord i området. Dagens bekk planlegges lukket sør i planområdet. Tilførsel av 

vann til bekken reguleres ved fordrøyningsanlegg i nord. Ved flom er det satt 

av et område for flomareal ved fordrøyningsanlegget. Forutsatt at 
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anbefalinger i overordnet plan for overvannshåndtering og bekk følges, 

vurderes sannsynligheten som mindre sannsynlig. 

Overvannsplan er utarbeidet for prosjektet (7), og nødvendige tiltak er 

foreslått. Grunnundersøkelser med vurdering og anbefalte metoder for 

fundamentering er også kartlagt (8). 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvenser av eventuelle hendelser vil være avhengig av omfang. Flom og 

erosjon vil i ytterste konsekvens medføre personskader/dødsfall, tap av 

samfunnsfunksjoner (skade på vei), miljøskader og skader på eiendom og 

eiendeler. Konsekvenser vurderes å innebære en viss fare. 

Usikkerhet: Lav.  

 

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 
Overvannsflom/er
osjon 

Usannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

   Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Vurdere erosjonssikring der overvann 

slippes på til eksisterende bekkeløp 

 

- Det må sikres at flomvann ikke skader 

nærliggende bygg. Underliggende garasje 

må også sikres mot flomvann 

 

- Tiltak anbefalt i overvannsplan må følges 

opp 

 
- Tiltak fra geoteknisk rapport må følges opp 

 
- Permanente skråninger i stedlige 

leirmasser eller leirfyllinger opp til 5 m 

høyde må ikke anlegges 

brattere enn 1:2 og bør erosjonssikres. 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 

 

- Tiltak sikres oppfølging i 

planbestemmelsene.  

 

5.1.1.3 Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Innsig av radon i boliger fra grunnen. 

Årsak(er): Radongass er en radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av radium (fra 

uran som finnes i berggrunnen). Radongass kan fremkalle lungekreft, og 

utgjør en helsetrussel. Radongass konsentreres innendørs og mengden 

varierer ut ifra berggrunn, løsmasser og bygninger. 
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Eksisterende barrierer: Krav til radonsikring for bygning med rom for varig opphold i TEK 17 §13-5. 

Sårbarhetsvurdering: Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utarbeidet 

nasjonale aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av 

radon og kunnskap om geologiske forhold. Aktsomhetskartet gir et grunnlag 

for en første vurdering av radonfare, men kan ikke brukes til å forutsi 

radonkonsentrasjonen i enkelte bygninger. Radon i inneluft avhenger ikke 

bare av geologiske forhold men også av bygningens konstruksjon og drift, 

samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at nye bygg skal prosjekteres og 

utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn 

begrenses, enten radonsperre og/eller tilrettelegging for egnet tiltak i 

byggegrunn som kan aktiveres hvis radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 

100 Bq/m3 (9). Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

Hendelsen vurderes som usannsynlig dersom man forutsetter at krav i TEK17 

etterfølges i videre detaljprosjektering og bygging. Aktsomhetskart for radon 

viser moderat til lav aktsomhetsgrad for planområdet. 

 Figur 4: Utsnitt fra aktsomhetskart Radon (NGU). 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Langvarig eksponering for høye radonkonsentrasjoner kan være 

kreftfremkallende (lungekreft). Konsekvensene vurderes som farlig (alvorlig 

personskade/sykehusopphold).  

Usikkerhet: Lav.  

Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av 

bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende 

tiltak. Dette medfører at det alltid vil være en viss usikkerhet tilknyttet de 

vurderinger som gjøres før en eventuell utbygging. 

 

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 Usannsynlig Liv og helse Farlig  
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Langvarig 

eksponering for 
helseskadelig 

radonkonsentrasjo

ner 

Stabilitet - - 

Miljø - - 

   Materiell verdi - - 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK 17. - Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 

 

- Planbestemmelsene skal sikre at gjeldene 

krav i TEK 17 blir overholdt. 

 

5.1.2 VIRKSOMHETSRISIKO 

5.1.2.1 Akutt forurensning 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Akutt utslipp av Formalin fra Dynea fabrikkområde 

Årsak(er): Stor ulykke ved Dynea fabrikkområde som medfører utslipp av Formalin på et 

tidspunkt der vindretningen fører giftig gass mot Rælingen. 

Eksisterende barrierer: Dynea har en rekke forebyggende tiltak (10), samt konsekvensreduserende 

tiltak ved en ev. ulykke. Videre har industrivern og offentlige redningsetater 

tett samarbeid. 

Sårbarhetsvurdering: Formalin er definert som giftig ved innånding. Av Dyneas 

sikkerhetsvurderinger er det vurdert slik at utslipp av Formalin kan berøre 

personer utenfor fabrikkområdet. Det er imidlertid ikke forventet at en ev. 

hendelse vil berøre noen utenfor området. Utslipp fra Dynea er i ROS-analyse 

for Kommunedelplan for Rælingen kommune (11) vurdert som en alvorlig 

risiko med sannsynlighet «3, sannsynlig» og konsekvens «3, alvorlig». 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Av Dyneas sikkerhetsvurderinger er det vurdert slik at utslipp av Formalin kan 

berøre personer utenfor fabrikkområdet. Det er imidlertid ikke forventet at en 

ev. hendelse vil berøre noen utenfor området. Rælingen kommune har 

identifisert hendelsen i ROS-analyse for KDP og overordnet ROS for Rælingen 

kommune. Det antas at nødvendige tiltak for varsling og evakuering etc. 

ivaretas av Dynea og kommunen. Hendelsen vurderes på dette nivået som 

mindre sannsynlig. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Den mest sannsynlige konsekvensen ved et større utslipp av Formalin fra 

Dynea, vurderes å være evakuering. I ytterste konsekvens vil en hendelse 

kunne få konsekvenser for liv og helse 

Usikkerhet: Middels.  
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Risikoanalyse 
ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 Akutt utslipp Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet En viss fare  

Miljø Farlig  

   Materielle verdier -   

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Ingen ytterligere tiltak identifisert. -  

 

 

5.1.2.2 Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Langvarig eksponering for elektromagnetisk stråling over anbefalte 

grenseverdier. 

Årsak(er): Utbygging av boligområder nært høyspentledning (47 kV).  

Eksisterende barrierer: Alle forhold vedrørende bebyggelse nær høyspentledning er avklart med 

netteier og Statens strålevern. I de av leilighetene som kan berøres av 

magnetfelt over 0,4 mikrotesla, som er grensen for krav til utredning, er 

løsningene for leilighetene optimalisert, slik at soverom ikke ligger mot 

høyspentledningene. Statens strålevern har vurdert at utredningsplikten for 

prosjektet er oppfylt. 
 

Sårbarhetsvurdering: Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Det skilles 

mellom elektriske felt og magnetiske felt. Elektriske felt er felt som omgir 

elektriske apparater tilkoblet strømnettet, og stoppes av vegger og tak i 

bygninger. Styrken på feltet øker når spenningen i anlegget øker, men de 

nivåene man utsettes for i hverdagen er normalt ikke skadelige. Magnetfelt 

oppstår når strøm går gjennom en ledning. Størrelsen på magnetfeltet 

avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til 

anlegget og hvordan flere virker sammen. Etablering av bygg nær 

høyspentledning kan medføre økt risiko for helseskader (12). 
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Figur 5 Kartutsnitt som viser høyspentledningene (blå stiplet linje) gjennom området (NVE.no) 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

 

Det er usikkerhet tilknyttet omfanget og konsekvensene av å bli utsatt for 

elektromagnetisk stråling. I ulike medier og nettsteder har det blitt formidlet 

mangelfull kunnskap og denne typen stråling har blitt fremstilt som mer farlig 

enn hva forskning viser, noe som har medført at mange opplever utrygghet 

og bekymring omkring risiko for stråling. Internasjonal forskning viser at det 

kan være en sammenheng mellom leukemi hos barn og oppvekst i boliger der 

magnetfeltet er over 0,4 mikrotesla (12). Det er ikke påvist noen 

sammenhenger mellom det å bo nært høyspentledninger og forekomst av 

kreft hos voksne eller andre kreftformer hos barn. Konsekvenser vurderes 

som en viss fare. 

Usikkerhet: Middels. 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 

Høyspentkabler og 

elektromagnetiske 

felt 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

   Materielle verdier - - 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak  

- Tiltaket blir liggende utenfor utredningsnivå (område under 0,4 mikrotesla og over 17 meter fra 

høyspentledingens senterlinje), og tiltak anses derfor ikke som nødvendig. 
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5.1.3 TRAFIKK 

5.1.3.1 Trafikkulykker med kjøretøy 

 

Beskrivelse av 

uønsket 

hendelse: 

Kollisjoner med kjøretøy ved inn- og utkjøring til planområdet 

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken 

Uoversiktlige og/eller forvirrende kjøreforhold. 

Eksisterende 

barrierer: 

Fartsgrense 50 km/t på Fv. 301 Strømsdalen. Siktlinjer i plankartet skal legge 

grunnlag for begrensning av beplantning etc. 

Sårbarhets- 

vurdering: 

Fv. 301 Strømsdalen har i dagens situasjon en ÅDT på ca. 4316, med en forventet 

ÅDT i 2030 på ca. 5000 i henhold til NTP (Nasjonal transportplan) for Viken (tidligere 

Akershus fylke). Til 32 leiligheter er det rimelig å forvente rundt 160 kjørebevegelser 

ekstra per døgn. Det er et godt kollektivtilbud og gang og sykkelvei. 

I statens vegvesen sin kartdatabase finnes det en oversikt over alle registrerte 

trafikkulykker i området. Oversikten viser at de fleste hendelser har inntruffet ved 

kryss. Det er registrert 2 ulykker med konsekvens alvorlig personskade. Den ene av 

disse fant sted i krysset mellom Fv. 301 Strømsdalen og Øvre Rælingsveg. Den andre 

fant sted på Øvre Rælingsveg.  

          

          

    Figur 6: Kartutsnitt over registrerte trafikkulykker i området (Statensvegvesen.no/vegkart).  
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Vurdering av 

sannsynlighet: 

Statens veivesen har, i august 2018, godkjent avkjørsel fra fylkesvei 301 

Strømsdalen. Kjøreadkomst gir adkomst direkte inn til garasje. Det er tilrettelagt for 

manøvreringsmuligheter og tre oppstillingsplasser for brannbiler. Det er også lagt til 

rette for at taxier og flyttebiler har muligheter for manøvrering inne på området. 

Renovasjonsanlegg, fem avfallskontainere, er lokalisert i planen og er drøftet med 

ROAF, som har godkjent løsningen. 

 

Figur 7 Utsnitt av utomhusplan for adkomstforhold (Blå arkitektur og landskap, 2021) 

 

 

Figur 8 Foreslått bebyggelse sett fra øst (Blå arkitektur og landskap, 2021)  

Illustrasjonsbilde i planbeskrivelsen illustrerer en oversiktlig inn- og utkjøring fra 

området. Beplantning skal begrenses i frisiktsonene i henhold til SVVs håndbok N100 

(vegnormal) og håndbok V121 (veileder). 
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 Trafikkulykker med kjøretøy på Fv.301 vurderes som mindre sannsynlig. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Trafikkulykker har potensiale til å medføre alvorlige personskader og dødsfall. Utfallet 

av en eventuell ulykke vil være avhengig av en rekke faktorer, slik som hastighet, 

bruk av sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), vær- og føre- forhold. I 

dagens situasjon er det for majoriteten av de registrerte hendelsene mindre små 

personskader som er registrert. Planlagt utbygging skal i utgangspunktet kun medføre 

marginale endringer i trafikksituasjonen. Konsekvenser for liv og helse vurderes som 

alvorlig (alvorlige personskader). En mindre ulykke kan medføre at fylkesveien blir 

stengt i en kortere periode og mindre forsinkelser kan oppstå. Konsekvens for 

stabilitet vurderes derfor til ufarlig. 

Usikkerhet: Middels.  

Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. Flere ulike 

faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige konsekvenser er 

vurdert som små personskader (en viss fare), men alvorligste konsekvenser vil 

medføre alvorlige personskader eller dødsfall. Dette vil også sannsynligvis inntreffe 

først ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte parter. 

  

 

Risikoanalyse 
ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 
Trafikkulykker 
med kjøretøy 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø - - 

   Materielle verdier - -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Beplantning skal begrenses i frisiktsonene i 

henhold til SVVs håndbok N100 

(vegnormal) og håndbok V121 (veileder). 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering 

  

- Bestemmelsene skal sikre oversiktlig og 

trygge trafikkforhold, herunder blant annet 

bestemmelser om siktlinjer, og forbud mot 

hindring av sikt i frisiktsoner.   

 - Følges opp i videre planlegging og i 

informasjon til sameiet eller borettslaget 

ved ferdigstillelse. 
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5.1.3.2 Risiko for myke trafikanter 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Trafikkuhell 

Påkjørsel av myke trafikanter fra kjøretøy (personbil, varebil/tungtransport). 

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken. 

 

Eksisterende barrierer: Gang/sykkelvei langs Fv. 301. 

Sårbarhetsvurdering: Myke trafikanter er av naturlige årsaker mer sårbare i trafikkulykker enn 

personer i kjøretøy. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det er ikke kjente ulykker med myke trafikanter knyttet til gang- og 

sykkelveien langs Fv. 301 Strømsdalen. Ut-innkjørsel til planforslaget vil 

krysse gang- og sykkelveien ca. 250 ganger i døgnet. Sannsynligheten for 

ulykke med myke trafikanter må derfor forventes å øke. Det er ikke kjent 

hvor mange som ferdes på gang- og sykkelveien, men området ligger ikke i 

umiddelbar nærhet til skole. Inn- og utkjøring er planlagt for å ivareta god 

sikt. Sannsynlighet vurderes som sannsynlig (i en periode på 10-100 år). 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Trafikkulykker som involverer myke trafikanter har potensiale til å medføre 

alvorlige personskader og dødsfall. Utfallet av en eventuell ulykke vil være 

avhengig av en rekke faktorer, slik som hastighet, bruk av sikkerhetstiltak 

(bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), vær og føre forhold. Konsekvenser vurderes 

som farlig (alvorlige personskader). 

Usikkerhet: Middels.  

Flere ulike faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest 

sannsynlige konsekvens er vurdert som små personskader (en viss fare), men 

alvorligste konsekvenser vil medføre alvorlige personskader eller dødsfall. 

   

 

Risikoanalyse 
ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 
Risiko for myke 
trafikanter 

Sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

   Materielle verdier - - 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Beplantning skal begrenses i frisiktsonene i 

henhold til SVVs håndbok N100 

(vegnormal) og håndbok V121 (veileder) 

- Ivareta sikkerhet for myke trafikanter 

under anleggsfasen, f.eks. ved å sørge for 

god sikt ved ut- og innkjørsel fra første 

stund, bruk av hjelpemann ved rygging 

over gangveien etc. 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering.  

- Bestemmelsene skal sikre oversiktlig og 

trygge trafikkforhold, herunder blant annet 

bestemmelser om siktlinjer, og forbud mot 

hindring av sikt i frisiktsoner.   
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- Følges opp i videre planlegging og i 

informasjon til sameiet eller borettslaget 

ved ferdigstillelse. 
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5.1.3.3 Helseskadelig eksponering for støy (Trafikkstøy) 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Langvarig eksponering for trafikkstøy over fastsatte grenseverdier.  

Årsak(er): Trafikkstøy.  

Manglende skjerming og høy trafikk. 

Eksisterende barrierer: Ingen.  

Sårbarhetsvurdering: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” (T-1442) er koordinert 

med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner rundt 

viktige støykilder, en rød og en gul sone. Nedre grense for hver sone er angitt 

i tabell 3. 

Tabell 3: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden  

kl. 23-07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden  

kl. 23-07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 
 

  

− Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 

støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom 

bebyggelse skal unngås. 

− Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan 

oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Avbøtende tiltak kan for eksempel innebære bruk av støyskjerm eller 

fasadetiltak. 

 

Generelt ved oppføring av bygninger med støyfølsom bruk benyttes enheten 

Lden ved kartlegging av støy.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Norconsult har på oppdrag fra Eiendomsgruppen Oslo AS foretatt en vurdering 

av støy fra vegtrafikk til boligprosjektet i Strømsdalen (13). Rapporten 

avdekker at planområdet ligger delvis innenfor rød støysone, og planlagt ny 

bebyggelse ligger delvis innenfor gul sone med høyeste fasadenivå Lden 64 

dB for bygg 1 og Lden 63 dB for bygg 2 og 3. 

 

Det planlegges skjermingstiltak langs uteområder og takterrasser. Alle 

boligene vil ha tilgang til utendørs oppholdsareal på terreng og på takterrasser 

med Lden ≤ 55 dB. 

 

Alle leiligheter har planløsning med minst en stille side der Lden ≤ 55dB der 

boenhetene kan plassere privat uteplass og støyfølsomme rom. 

Dimensjonering av lydisolasjonskrav til fasade basert på endelig planløsning, 

må gjennomføres i en senere planfase av prosjekteringen for å sikre at 

innendørs støynivå fra vegtrafikk iht. NS8175, klasse C også er overholdt. 

Sannsynligheten for eksponering av helseskadelig støy forutsatt 
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gjennomføring av alle anbefalte tiltak i rapport fra Norconsult, vurderes som 

mindre sannsynlig. 

 

Foreslåtte tiltak regnes i ROS-analysen som barrierer mot helseskadelig 

eksponering for støy. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Eksponering for helseskadelige støynivåer kan gi stressrelaterte 

helseproblemer, mistrivsel og redusert velvære for enkeltindivider. 

Konsekvensene vurderes som mindre (små personskader). 

 

Usikkerhet: Lav.  

Risikoforholdet vurderes som ivaretatt gjennom oppfølging av gjeldende 

lovverk, forskrifter og resultater/anbefalinger fra støykartlegging.  

 

 

Risikoanalyse 
ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 

Helseskadelig 

eksponering for 

støy 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

   Materielle verdier - - 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Det anbefales at tiltak anbefalt gjennom 

støykartlegging følges opp i videre 

planlegging. 

- Følges opp i videre planlegging 

 

- Avbøtende tiltak mot støy sikres gjennom 

planbestemmelsene 
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5.1.4 SAMFUNNSSIKKERHET 

5.1.4.1 Brannrisiko 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Brann i planområdet. 

Årsak(er): Brann i nyetablerte bygninger eller brann i parkerte kjøretøy e.l. i 

parkeringskjeller. Feil i elektriske anlegg kan være en mulig årsak til brann.  

Eksisterende barrierer: Krav til sikkerhet ved brann for bygg iht. krav i TEK 17. 

Sårbarhetsvurdering: Ved eventuell brann i boligblokker kan det ha store konsekvenser for 

omkringliggende bebyggelse og miljø. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Brann- og eksplosjonsvernloven plikter eier av nytt bygg å sørge for at alle 

sikkerhetstiltak som er nødvendige for å hindre og begrense branner er 

installert og fungerer som de skal. Hendelsen vurderes som mindre 

sannsynlig.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Bygging i henhold til TEK 17 og overordnet brannstrategi (14), skal gi god 

brannforebygging, og gode evakueringsmuligheter.  

Dersom det forutsettes at videre oppfølging av brannsikkerhet i 

detaljprosjektering gjennomføres i iht. gjeldende krav og forskrifter vurderes 

det at evakuering og brannsikkerhet ivaretas. Konsekvensene vurderes da 

som kritisk (personskader kan fortsatt forekomme). Tilgang til slukkevann og 

atkomstmuligheter for brannvesenet vil være kritisk for skadebegrensende 

innsats. Tilgjengelighet ved brann er utarbeidet sammen med brannkonsulent.  

Etter en brann kan bebyggelse være ubeboelig i en lenger periode. Dette 

påvirker stabiliteten, og konsekvensen her settes derfor til farlig. Brann i 

boliger vil også kunne ha store økonomiske konsekvenser. For materielle 

verdier vurderes konsekvensen til farlig.  

Usikkerhet: Lav.  

Sannsynlighet for, konsekvenser ved brann vil være avhengig av flere forhold 

og faktorer. Det forutsettes at gjeldende krav og forskrifter ivaretas i 

forbindelse med prosjektering av bygg. I henhold til overordnet 

brannsikringsstrategi er det ikke registrert forhold som vil medføre spesiell 

risiko i forbindelse med tiltaket (14).  

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 Brannrisiko Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet - - 

Miljø - - 

   Materielle verdier Farlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
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- Planforslag må sikre at krav til atkomst for 

brannvesenet iht. TEK 17 ivaretas. 

Eventuelle avvik må risikovurderes og 

godkjennes av brannvesenet. 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering 

- Oppfølging av tiltak sikres i 

planbestemmelsene, og skal gi føringer for 

fremkommelighet i anleggsperioden og i 

ettertid.  
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6. RISIKOEVALUERING 

6.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 

Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 9. Risikonivået er vurdert 

etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 

 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig   7   

Mindre 

sannsynlig 
 5, 8 4, 6, 9   

Usannsynlig  2 1, 3   

Figur 9: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene, er vist i 

tabell 3. 

Tabell 3: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

1 Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

2 Overvannsflom/erosjon 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

3 
Langvarig eksponering for helseskadelige 

radonkonsentrasjoner 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

4 Akutt utslipp 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

5 Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 
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ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

6 Trafikkulykker med kjøretøy 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

7 Risiko for myke trafikanter 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

8 Helseskadelig eksponering for støy 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

9 Brannrisiko 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Materielle verdier 

 

6.2 Foreslåtte tiltak 

Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 11 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom videre 

planlegging, ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i forbindelse med 

selve anleggsgjennomføringen for fremtidig utbygging. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være 

utfordrende å kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og konsekvens som ligger til grunn for 

analysen, og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes likevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til 

å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som foreligger for prosjektet under 

arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle hendelsene er videre i 

presentert i 

Tabell 4: 

 

Tabell 4: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Geoteknisk stabilitet, 

setninger og 

masseutglidning 

- Bergdybde bør 

verifiseres vha. 

grunnboring i forkant 

av utbyggingen, evt. 

ifm. 

avskoging/fjerning av 

vegetasjon. 

- Tiltak fra geoteknisk 

rapport må følges opp 

- Graving i skråninger 

må planlegges i 

henhold til Geoteknisk 

notat nr. 2 og i 

samarbeid med 

geoteknisk ekspertise 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 

- Følges opp i planlegging av 

utførelse av graving 

- Bestemmelser som sikrer 

oppfølging av tiltak 

- Ved utbygging skal bygging skje 

i hovedsak i bunn av dalen og 

geoteknikk skal videre vurderes 

og utredes ved byggesak. 
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ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

  

2 Overvannsflom/erosjon - Vurdere 

erosjonssikring der 

overvann slippes på til 

eksisterende bekkeløp 

- Det må sikres at 

flomvann ikke skader 

nærliggende bygg. 

Underliggende garasje 

må også sikres mot 

flomvann. 

- Permanente 

skråninger i stedlige 

leirmasser eller 

leirfyllinger opp til 5 m 

høyde må ikke 

anlegges brattere enn 

1:2 og bør 

erosjonssikres. 

- Tiltak anbefalt i 

overvannsplan må 

følges opp 

- Tiltak fra geoteknisk 

rapport må følges opp 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 

- Tiltak sikres oppfølging i 

planbestemmelsene. 

3 Langvarig eksponering 

for helseskadelige 

radonkonsentrasjoner 

- Tilrettelegging for 

radonsikring iht. krav i 

TEK 17 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering av bygg 
- Planbestemmelsene skal sikre at 

gjeldene krav i TEK 17 blir 

overholdt. 

4 Akutt utslipp - Ingen ytterligere tiltak 

identifisert 

- Ingen ytterligere tiltak 

identifisert 

5 Høyspentkabler og 

elektromagnetiske felt 

- Tiltaket blir liggende 

utenfor utredningsnivå 

(over 17 meter fra 

høyspentledingens 

senterlinje), og tiltak 

anses derfor ikke som 

nødvendig. 

- Tiltaket blir liggende utenfor 

utredningsnivå (over 17 meter 

fra høyspentledingens 

senterlinje), og tiltak anses 

derfor ikke som nødvendig. 

6 Trafikkulykker med 

kjøretøy 

- Beplantning skal 

begrenses i 

frisiktsonene i henhold 

til SVVs håndbok N100 

(vegnormal) og 

håndbok V121 

(veileder). 

 

- Ivareta 

trafikksikkerhet og 

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering.  

- Bestemmelsene skal sikre 

oversiktlig og trygge 

trafikkforhold, herunder blant 

annet bestemmelser om 

siktlinjer, og forbud mot hindring 

av sikt i frisiktsoner.   

7 Risiko for myke 

trafikanter 
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ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

sikkerhet for myke 

trafikanter under 

anleggsfasen, f.eks. 

ved å sørge for god 

sikt ved ut- og 

innkjørsel fra første 

stund, bruk av 

hjelpemann ved 

rygging over 

gangveien etc. 

 

- Følges opp i videre planlegging 

og i informasjon til sameiet eller 

borettslaget ved ferdigstillelse. 

 

- Følges opp før utførelse, 

anleggsarbeid 

8 Helseskadelig 

eksponering for støy 

- Det anbefales at tiltak 

foreslått gjennom 

støykartlegging følges 

opp i videre 

planlegging. 

 

- Følges opp i videre planlegging 

- Tiltak sikres gjennom 

planbestemmelsene 

9 Brannrisiko - Planforslag må sikre at 

krav til atkomst for 

brannvesenet iht. TEK 

17 ivaretas.  

- Følges opp i forbindelse med 

detaljprosjektering 

- Oppfølging av tiltak sikres i 

planbestemmelsene, og skal gi 

føringer for fremkommelighet i 

anleggsperioden og i ettertid. 
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7. KONKLUSJON 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 

utgangspunkt i sjekkliste for ROS-analyse fra Rælingen kommune (Vedlegg 1), DSB’s veileder, samt tidligere 

gjennomført ROS-analyse for kommunedelplan utarbeidet av Rælingen kommune. Det er vurdert 9 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet 

og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 

foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

En (1) av hendelsene er vurdert å utgjøre en betydelig risiko (gult område). For denne hendelsen er det 

foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID-nummer i parentes): 

 

      (7)   Risiko for myke trafikanter 

 

Resterende åtte (8) hendelser er vurdert som akseptabel risiko. Det er foreslått ytterligere tiltak for oppfølging 

for syv (7) av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 

 

(1) Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 

(2) Overvannsflom og erosjon 

(3) Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 

(4) Akutt forurensning 

(5) Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 

(6) Trafikkulykker med kjøretøy 

(8) Helseskadelig eksponering for støy (trafikk) 

(9) Brannrisiko 

 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med videre planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt 

risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og 

foreligger.  



Rambøll – Strømsdalen reguleringsplan 

 

  

 

33/35 

8. REFERANSER 

1. Eiendomsgruppen Oslo AS. Planbeskrivelse for nye boliger i Strømsdalen. s.l. : 

Eiendomsgruppen AS, 2021. 
2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhet i kommunenes 

arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Tønsberg : Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017. 

3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 2008. 

4. Standard Norge. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Lysaker : Standard Norge, 2008. 

5. Romerike Grunnboring. Geoteknisk notat; Geotekniske vurderinger i forbindelse med 

planendringer av juni 2020. 2021. 

6. Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Retningslinjer: Flom- og skredfare i areaplaner. 

2011. 

7. Cowi. Overordnet overvannsplan Strømsdalen. s.l. : Cowi, 2021. 

8. Øvre Romerike Prosjektering AS. Geoteksnisk rapport nr. 1, rev. 1. s.l. : Øvre Romerike 

Prosjektering AS, 2017. 

9. Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17). s.l. : Direktoratet for 

byggkvalitet, 2017. 

10. Dynea. Informasjon om sikkerhet og beredskap ved Dynea næringspark. Nabobrosjyre. 

[Internett] [Sitert: 19. 03. 2019.] https://www.dynea.com/media/1671/2018-nabobrosjyre-

dynea-naeringspark.pdf. 

11. Rælingen kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering, 2014 - 2025. s.l. : 

Rælingen kommune, 2015. 

12. Statens strålevern. Bebyggelse nær høyspenningsanlegg; Informasjon om magnetfelt fra 

høysepnningsanlegg. 2017. 

13. Norconsult. Støy fra veitrafikk ifm. etablering av boligbebyggelse, Strømsdalen, Rælingen 

kommune. s.l. : Norconsult, 2021. 

14. Sweco. Strømsdalen Boligprosjekt; Overordnet Brannsikringsstrategi. 2021. 

 

 



Rambøll – Strømsdalen reguleringsplan 

 

  

 

34/35 

 

VEDLEGG 1 

SJEKKLISTE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
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Sjekkliste uønskede hendelser, hentet fra Rælingen kommunes mal for ROS-analyse i 

reguleringsplaner. I analysen er det supplert med hendelser basert på utkast til ROS, fra blå 

arkitekter, samt Rambølls sjekkliste for ROS. 

 

Hendelsestyper Kategori Eksempler på uønskede hendelser Relevant 

Naturhendelser Ekstremvær Storm og orkan Nei 

Lyn- og tordenvær Nei 

Flom Flom i sjø og vassdrag Ja 

Urban flom/overvann Ja 

Stormflo Nei 

Skred Skred (kvikkleire, stein, jord, fjell, snø) inkl. 

sekundærvirkninger (flodbølger) 

Ja 

Skog- og lyngbrann Skogbrann Nei 

Lyngbrann Nei 

 Transport Større ulykker (veg, bane, luft og sjø) Nei 

Næringsvirksomhet/ 

industri 

Utslipp av farlige stoffer Ja 

Akutt forurensning Nei 

Brann eksplosjon i industri (tankeanlegg, oljeterminal, 

LNG-anlegg, raffineri, etc. 

Nei 

Brann Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) Nei 

Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, 

barnehage, idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 

fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 

verneverdig/fredet kulturminne) 

Ja 

Eksplosjon Eksplosjon i industrivirksomhet Nei 

Eksplosjon i tankeanlegg Nei 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Nei 

Svikt i kritiske 

samfunnsfunksjoner/ 

infrastrukturer 

Dambrudd Nei 

Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

Bortfall av energiforsyning Nei 

Bortfall av telekom/IKT Nei 

Svikt i vannforsyning Nei 

Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering 

Nei 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

Svikt i nød- og redningstjenesten Nei 
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