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1. INNLEDNING 

Vennesla kommune har engasjert Rambøll AS for å utarbeide detaljreguleringsplan for 
Moseidvegen 1. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for barnehage og offentlig privat 
tjenesteyting med tilhørende parkering og uteområde. 
 
ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser.  
 
ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, og forslag til regulering. ROS-analysen er 
gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som 
fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller 
nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. I analysen er sannsynlighet for og 
konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 
usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 
 
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging 
(2017) (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017), er tilpasset andre veiledere og 
maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens 
omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav 
om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. Figur 1 viser trinnene i ROS-
analysen. En gjennomgang av innhold og metodikk knyttet til de fem trinnene er gitt i kapittel 2.  
 

 

Figur 1. Trinnene i ROS-analysen. 
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2. METODE 

2.1 Trinn 1: Beskrive planområdet 
Beskrivelse av planområdet er første trinn i ROS-analysen. Det innhentes informasjon om krav, 
egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og omkringliggende 
områder. Beskrivelsen gir grunnlag for å identifisere mulige uønskede hendelser. 

2.2 Trinn 2: Identifisering av uønskede hendelser 
Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser. Mulige hendelser kan 
grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. For å identifisere mulige uønskede 
hendelser benyttes en sjekkliste. 
 
For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 
utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 
risikobilde av planområdet. 
 
De mulige uønskede hendelsene skal beskrives så konkret som mulig, herunder omfanget av 
hendelsene og hvor i planområdet de inntreffer.  
 
De identifiserte risikoene angis uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i sjekklisten er 
identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som 
ikke ansees som aktuelle utredes ikke videre. 

2.3 Trinn 3: Vurdering av risiko- og sårbarhet 
Trinn tre i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. De 
uønskede hendelsene vurderes med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, 
sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

Sannsynlighetsvurdering 
Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse vil inntreffe i det 
aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom. Vurderingen er på bakgrunn av beskrivelsen av 
planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede 
hendelser fremtiden. Vurderingen gis en forklaring.  

Tabell 1. Sannsynlighetsvurdering. 

Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 
10 år 

1 gang i løpet av 
20 år 

1 gang i løpet av 100 år 

Middels 1 gang i løpet av 10-50 år 1 gang i løpet av 
200 år 

1 gang i løpet av 1000 år 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 50 år 

1 gang i løpet av 
1000 år 

1 gang i løpet av 5000 år 

 

Sårbarhetsvurdering 
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser av den uønskede hendelsen. 
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Vurdering av konsekvens 
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 
utbyggingsformålet. Konsekvenstypene som brukes tar utgangspunkt i viktige 
samfunnsikkerhetsverdier: 
 

• Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført 
helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

 
• Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen 

gjennom svikt i kritisk 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. 
 
Eksempel på konsekvenskategorier er gitt i tabell 2. 

Tabell 2. Konsekvenskategorier. 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
Store Liv og helse: Dødelig skade, en til flere personer 

Stabilitet: Varige skader på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap >10 mill. kroner 

Middels Liv og helse: Alvorlig personskade 
Stabilitet: Skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap 1-10 mill. kroner 

Små Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av 
stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap <1 mill. kroner 

Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde 
Risiko- og sårbarhetsvurderingene for alle de uønskede hendelsene kan oppsummeres i 
matriseform. Det bør benyttes én matrise for hver konsekvenstype fordi de ulike 
konsekvenstypene ikke kan sammenlignes. 
 
De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 
Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 
sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 
hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

Tabell 3. Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde. 
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2.4 Trinn 4: Identifisering av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
Trinn fire i ROS-analysen er å identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette gjøres på 
bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen.  
 
Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  
 
For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget vil det være hensiktsmessig å koble aktuelle 
tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål).  

2.5 Trinn 5: Konklusjon av risiko- og sårbarhetsbilde 
Trinn fem konkluderer med risiko- og sårbarhetsbildet for planområdet. ROS-analysen gir et viktig 
kunnskapsgrunnlag for å unngå at arealdisponering skaper ny eller økt risiko og sårbarhet for 
samfunnet og befolkningen. Funnene følges opp med tiltak for å sikre at samfunnssikkerhet blir 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger på Moseidmoen, på vestsiden av Otra i Vennesla kommune. Området ligger 
omtrent én kilometer fra Vennesla sentrum. Planområdet har en størrelse på 25,9 daa. De delene 
av planområdet hvor det er aktuelt med bebyggelse er tilnærmet flat. I bakkant stiger terrenget 
bratt mot vest.  
 
Planen legger til rette for utbygging innenfor to områder. Et område til offentlig og privat 
tjenesteyting, og et område til barnehage. Det tillates gjennom planforslaget en bygningsmasse 
tilsvarene BYA=1500 m2 innenfor hvert utbyggingsformål. Planforslaget er i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan.  
 
Planområdet fremstår i dag med asfalterte og grusede flater med dårlig avrenning og lite 
grøntareal, utover friområdet/skråningen i bakkant. Det er ikke etablert flomvoller. Planområdet 
ligger i et tettbebygd område med nærhet til Vennesla sentrum. 
 
Avrenning fra høyereliggende områder og geologiske forhold i den bratte skråningen innenfor 
planområdet utgjør risikomoment. 
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4. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser. For å identifisere uønskede 
hendelser er det benyttes en sjekkliste, se Tabell 4. 

Tabell 4. Sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser. 

# Forhold Aktuell 

1 Ras i tunnel  

2 Løsmasseras/kvikkleire  

3 Steinras/steinsprang – svært bratt område X 

4 Snøskred/isras X 

5 Flom fra vassdrag  

6 Flom fra nedbørshendelser (overvann) X 

7 Bæreevne og setningsforhold  

8 Radongass  

9 Skade ved forventet vannstandheving  

10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind  

11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør  

12 Forurenset grunn   

13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag  

14 Akuttutslipp til grunn  

15 Avrenning fra fyllplasser etc.  

16 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer  

17 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 
eksplosivlager 

 

18 Støv og støy fra industri  

19 Støy fra trafikk  

20 Luftforurensning  

21 Stråling fra høyspent  

22 Andre kilder for uønsket stråling  

23 Ulykke med farlig gods   

24 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter  

25 Trafikkulykker, møteulykker  

26 Trafikkulykker, utforkjøring  

27 Trafikkulykker, andre   

28 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 
nødetater 

 

29 Trafikkulykke i tunnel  

30 Svikt i fremkommelighet for personer og varer  

31 Svikt i nød- og redningstjenesten  

32 Skipskollisjon  

33 Grunnstøting med skip  

34 Ulykke under lek/ fritid  

35 Drukningsulykke  
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# Forhold Aktuell 

36 Havn, kaianlegg  

37 Sykehus/-hjem, kirke  

38 Brann/ politi/ sivilforsvar  

39 Kraftforsyning  

40 Vannforsyning  

41 Forsvarsområde  

42 Tilfluktsrom  

43 Distribusjon av forurenset drikkevann  

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og 
IKT 

 

45 Brann i transportmiddel 
 

 

46 Brann i bygninger og anlegg  

47 Sabotasje-/ terrormål  

48 Potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten  

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 
usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare 

 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.  

4.1 Identifiserte uønskede hendelser 
Følgende hendelser er identifisert som uønskede hendelser for planområdet, se Tabell 5. 

Tabell 5. Identifiserte uønskede hendelser. 

# Forhold Aktuell 

3 Steinras/steinsprang – svært bratt område X 

4 Snøskred/isras X 

6 Flom fra nedbørshendelser (overvann) X 
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5. VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 

5.1 #3 Steinras/steinsprang – svært bratt område 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
Parkeringsplass er i dag en gruset flate som ligger på kote 48 mellom Drivenesvegen i øst og 
potensielt rasfarlig skråningen i vest.  

Årsak 
Skråningen stiger opp til omtrent kote 120 ved bebyggelsen på Smååsane. Skråningen er jevnt 
bratt i nedre del med noen mindre skrentpartier, blant annet en fremstikkende «nese» der det 
vokser et stort tre. En eventuell rotvelt vil utløse et mindre ras herfra. 

Sårbarhetsvurdering 
Middels 

Sannsynlighetsvurdering 
Det ligger jevnt med blokker i skråningen nedover mot flaten, men det er ikke observert tydelig 
«ferske» rasblokker. Det er lite sannsynlig at ras fra de enkelte brattkantene vil oppnå nok energi 
til å bevege seg ut fra skråningsfoten i bunn ved flaten.  
 
Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 50 år 

1 gang i løpet av 
1000 år 

1 gang i løpet av 5000 år 

Konsekvensvurdering 
Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap <1 mill. kroner 

Usikkerhet 
Det er nødvendig å gjennomføre sikringstiltak for å kunne klarere området som opparbeidet 
parkeringsplass med spredt personopphold. 

5.2 #4 Snøskred/isras 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
Snøskred fra den bratte skråningen i bakkant av planområdet. 

Årsak 
NVEs aktsomhetskart for skred viser potensiell fare for snøskred i området. I NVEs database er 
det ikke registrert skredhendelser av relevans i nærheten. 

Sårbarhetsvurdering 
Samlet vurdering av skredfaren mot aktuelt lekeområde viser at det ligger utenfor faresonen for 
skred med største årlige nominelle sannsynlighet på 1/1000 år, som er kravet for bygg i 
sikkerhetsklasse S2. Kravene i TEK17 er dermed oppfylt og området kan klareres for bygg i 
sikkerhetsklasse S2. 
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Sannsynlighetsvurdering 
Snøskred utløses vanligvis der terrenghelningen er mellom 30° og 60° bratt, da dette er områder 
som kan samle tilstrekkelig med snø som kan utløses. I tillegg må området være nær fritt for 
skog, trær i løsneområder gir en forankringseffekt i snødekket og begrenser potensiell utstrekning 
av arealet det løsner fra. Tett skog i utløpsområder vil bidra til å redusere utløpsområdet til et 
utløst snøskred. Det er svært begrensede muligheter for at en snøskred skal kunne utløses noe 
sted i skråningen ovenfor uteområdet. I hele delen der det er markert potensielt løsneområde i 
NVEs aktsomhetskart, er det ru ujevn terrengoverflate med god vegetasjon. Det er mulig med 
mindre utglidninger enkelte steder, men potensiell snømengde i et ras er liten, også om 
omkringliggende snømasser skulle skli ut som følge av en mindre initialhendelse. Kraften i en 
eventuell utglidning eller skred vil være minimal og vil ikke kunne bevege seg ned til 
lekeområdet. 
 
Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 50 år 

1 gang i løpet av 
1000 år 

1 gang i løpet av 5000 år 

 

Konsekvensvurdering 
Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap <1 mill. kroner 

Usikkerhet 
Det er ikke nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere skredfaren, så lenge grensene som er 
vist i skredvurdering overholdes. 

5.3 #6 Flom fra nedbørshendelser (overvann) 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
Flom og skade på bygg som følge av svikt i overvannshåndtering. 

Årsak 
Planområdet ligger i en liten dump, ved en flomsituasjon kan det oppstå oppstuving av overvann 
på deler av planområdet. Det er helst området helt nord i planområdet som er utsatt for flom. 

Sårbarhetsvurdering 
Middels 

Sannsynlighetsvurdering 
Flomveiene for planområdet vil endres som følge av utbyggingen. Det nye bygningsmassen vil bli 
plassert der dagens flomveier går.  
 
Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet 
av 50 år 

1 gang i løpet av 
1000 år 

1 gang i løpet av 5000 år 
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Konsekvensvurdering 
Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap 1-10 mill. kroner 

Usikkerhet 
Overvannsberegninger utføres i henhold til VA-norm for Vennesla kommune. Den rasjonelle 
formel benyttes for beregning av overvannsmengder for felt mindre enn 2-5 km2 (200-500 ha). 
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6. IDENTIFISERING AV TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO 
OG SÅRBARHET 

Trinn nummer fire i ROS-analysen dreier seg om å identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet. Dette gjøres på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn tre. Aktuelle tiltak 
kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å 
etablere ny kunnskap. 

Tabell 6. Identifisering av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 

# Forhold Fysiske tiltak Tiltak i arealplan 

3 Steinras/steinsprang 
– svært bratt 
område 

Anbefalt tiltak er en voll mellom 
skrentfoten og 
parkeringsplassen. Et alternativt 
tiltak er rensk/fjellrensk i 
skrenten. Dette er en mindre 
sikker løsning, men den vil 
likevel kunne oppfylle kravet i 
TEK17 på nominell årlig 
sannsynlighet for skred på 
1/100. 

 

Faresone og rekkefølgekrav. 
 

4 Snøskred/isras Det er ikke nødvendig å 
gjennomføre tiltak for å redusere 
skredfaren, men det 
kreves å begrense tilgangen til 
rasutsatte områder utenfor 
sikkerhetssone. 

 

Faresone. 
 

6 Flom fra 
nedbørshendelser 
(overvann) 

Det vises til notat for VA-
infrastruktur og 
overvannshåndtering. 

 

Flomvoller innenfor angitte 
formål. 
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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 ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 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.  
 
For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 
oppfølging for samtlige av disse.  
 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med 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. 
 
Risiko- og sårbarhetsbildet for planområdet er oppsummert i Figur 2. 
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Figur 2. Risiko- og sårbarhetsbilde. 
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