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1. Bakgrunn 

Areal+ AS utfører planarbeidet på vegne av Brit Jørgensen og Odd Aaslund. Planområdet ligger på samme 
eiendom som Brattberg sæter, og er en del av gårds- og bruksnummer 22/1 i Lillehammer kommune. De 
planlagte tomtene ligger langs Sjogvegen i nærheten av hytteområdet kjent som Sjoga. Her er det ikke 
tilgang til strømnettet eller offentlig vann- og avløpsnett. Området ligger langs Sjogvegen hvor det fra før 
er etablert hytter og flere sætre. 
 
ROS-analysen inngår som et vedlegg til reguleringsplanforslaget og vedlagt dokumentasjon. 
 

2. Metodikk 

Ros-analysen skal håndtere risiko – og sårbarhet for områdene innenfor og utenfor planområdet, der det 
planlagte tiltaket i planen vil gi virkninger. 

Disse vurderingene skal gjøres i analysen: 

o Mulige uønskede hendelser som kan skje 
o Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 
o Sårbarheter ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 
o Hvilke konsekvenser hendelsen vil få 
o Usikkerheten ved vurderingene 

Metode: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 
utarbeidet veileder for kartlegging av risiko -og sårbarhet: 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Den 
omhandler Risiko - og sårbarhetsanalyse som en metode i 
arealplanleggingen. Veilederen deler risiko -og 
sårbarhetsanalyser inn i trinn: 
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1. Beskrive planområdet: 
Her skal det innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. 

 
2. Identifisere mulige uønskede hendelser: 

Mulige uønskede hendelser grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. 
Naturhendelser og andre mulige uønskede hendelser er mulige uønskede hendelser som direkte kan påvirke 
samfunnsverdier og konsekvenstyper som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Risiko og 
sårbarhetsforhold legges til grunn for å identifisere mulige uønskede hendelser. Det er flere kategorier av 
risiko -og sårbarhetsforhold; naturgitte forhold, kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer, 
næringsvirksomhet, forhold ved utbyggingsformålet, forhold til omkringliggende områder, forhold som 
påvirker hverandre. 
 

3. Vurdere risiko – og sårbarhet av de uønskede hendelsene: 
Når oversikten over de mulige uønskede hendelsene er laget, skal den enkelte hendelsen vurderes med 
hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. Sannsynlighet 
graderes med lav (L) – middels (M) eller høy (H). Konsekvens graderes med liten (L), middels (M) eller stor (S). 
Forklaring er gitt i kapittel 5.  
En risikovurdering vil si en vurdering av sannsynlighet for om den uønskede hendelsen inntreffer og hvilke 
konsekvenser hendelsen vil få. Sårbarhetsvurderingen omfatter en vurdering av utbyggings - formålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og eventuelle følgehendelser. Sårbarhetsvurderingen skal beskrive 
motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer. 
 

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko – og sårbarhet 
Dette skal gjøres på bakgrunn av risiko -og sårbarhetsvurderingen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller 
forbedringer av eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan 
påvirke sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede 
hendelsene. For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget kan det være hensiktsmessig å koble aktuelle 
tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål). 
 

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 
ROS -analysen skal følge som dokumentasjon til planforslaget. Planforslaget skal vise hvordan funn fra ROS -
analysen skal følges opp med bruk av planverktøy. Ulike måter å dokumentere analysen på: Sammenstilling av 
analyseskjemaene for de mulige uønskede hendelsene er den viktigste fremstillingen av risiko -og 
sårbarhetsforhold. Sammenstillingen viser hvilke risikoer og sårbarheter det må tas hensyn til for at området 
er egnet til utbygging, og hvilke planverktøy som er aktuelle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 
Sammenstilling av forslag til tiltak fra analyseskjemaene, med en beskrivelse av hvordan tiltakene kan redusere 
risiko og sårbarhet, og hvordan de kan følges opp med ulike planverktøy. Risiko og sårbarhet ved mulige 
uønskede hendelser kan i mange tilfeller reduseres med tilsvarende tiltak i planforslaget. Tradisjonelt har 
resultater fra ROS -analyse blitt illustrert ved bruk av risikomatriser. Dette er en sammenstilling av vurderinger 
av sannsynlighet o g konsekvens av de mulige uønskede hendelsene. Dersom man velger en slik fremstilling, 
bør man være bevisst på de begrensningene denne visualiseringen kan gi. 
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3. Planområdet 

Planområdet ligger langs Sjogvegen, ca 5 km fra avkjøringen ved fylkesvei 250 Torpavegen.   

 
Oversiktskart. Planområdet markert rødt 
 
Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensen i nordvest, Brattberg sæter i nordøst og for øvrig nødvendig 
avstand til vann og vassdrag.  
 
For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen. 
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 Tema for ROS-vurdering – mulige uønskede hendelser 
 

Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur – og miljøforhold 

 
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

 
1. Masseras-/skred Nei     
2. Snø-/isras Nei     
3. Flomras Nei     
4. Elveflom/Flom i bekker 
(flomvei) 

Nei    Ingen bekker i planområdet. 
Mindre flomveier i eksisterende 
veigrøft. Planområdet ligger 
høyt. Grøfter leder ned til elva 
Flokoa. 

5. Radongass Nei    Område med hovedsakelig 
moderat til lav aktsomhet.  
Tiltak (radonsperre) er forutsatt 
gjennom teknisk forskrift. 

Vær, vindeksponering. Er området: 
6. Vindutsatt Nei     
7. Nedbørutsatt Nei     

Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nei     
15. Havn, kaianlegg Nei     
16. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
18. Kraftforsyning Nei     
19. Vannforsyning Nei    Planen sikrer egen privat 

vannforsyning jf. krav i vedlagt 
VA-notat og bestemmelser.  

20. Forsvarsområde Nei     
21. Tilfluktsrom Nei     
22. Område for idrett/lek Nei     
23. Rekreasjonsområde Nei    Planforslaget påvirker ikke 

eksisterende 
rekreasjonsområder. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei     
26. Permanent forurensing Nei     
27. Støv og støy; industri Nei     
28. Støv og støy; trafikk Nei     
29. Støy; andre kilder Nei     
30. Forurenset grunn Nei     
31. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Nei     

32. Høyspentlinje(stråling) Nei     
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33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei     

34. Avfallsbehandling Nei     
35. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 
36. Fare for akutt forurensing Nei     
37. Støy og støv fra trafikk Nei    Lite trafikk på Sjogvegen. 

Dersom det skulle bli støv pga 
tørre perioder må eventuelle 
tiltak som vanning/bindemiddel 
vurderes av veieier. 

38. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

39. Forurensing til 
sjø/vassdrag 

Nei 
 

   Det må forutsettes at 
bestemmelser om 
toalettløsning blir fulgt, og at 
det ikke etableres utedo som 
eventuelt kan forurense 
tilgrensende områder. 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei     
 
 

Transport. Er det risiko for: 
41. Ulykke med farlig gods Nei     
42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til område 

Nei     

Trafikksikkerhet 
43. Ulykke i av/påkjørsler Ja L M  Det vil være forhøyet risiko ved 

høye brøytekanter. 
Trafikkmengden er liten og 
fartsnivået er lavt, og risikoen 
vurderes å ikke være større enn 
hva som må være akseptabelt i 
denne typen område. 

44. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja L M  Vurdering som over. Det 
reguleres ikke fortau eller gang- 
og sykkelvei pga. liten 
trafikkmengde.   

45. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold: 

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 

Nei     

47. Er det potensiell sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm 

Nei     

49. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare(stup etc.) 

Nei     
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50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring: 
51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Ulykke kan skje ved svært 
uheldige omstendigheter i 
forbindelse med all anleggs-
virksomhet. Reguleringsplanen 
medfører ikke spesielle 
faremomenter. 

52. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei     

53. Støv og støy fra trafikk i 
anleggsperioden 

Ja L M  Støv og støy vil forekomme. 
Hovedsakelig ved anlegging av 
adkomstveier.  
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen angitt i DSB-veileder for den 
enkelte hovedkategori av hendelser. 
Vurderingen er utført ved hjelp av skjema gitt i veilederen. Kopi av disse er vist nedenfor. Skjemaene 
inneholder også forslag til tiltak for å redusere risiko samt oppfølging i arealplanen, for den aktuelle hendelse. 
Dette er også beskrevet nærmere i kap. 5. 

Sannsynlighetsvurdering  

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i det 
aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. En sannsynlighet lik 0 betyr at 
hendelsen er vurdert og ikke kunne inntreffe, og en sannsynlighet lik 1 (100 %) betyr at hendelsen er vurdert å 
inntreffe med sikkerhet. Vurderingen kan skje på bakgrunn av informasjon fra beskrivelsen av planområdet, 
kjente forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. 
Det må gis en forklaring for den angitte sannsynligheten.  
 

Sannsynlighets-
kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet  
(per år) 

Forklaring 

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 %  

Sannsynligheten for skred 

S Sannsynlighets-
kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet  
(per år) 

Forklaring 

S1 Høy 1 gang i løpet av 100 år 1/100  
S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000  
S3 Lav 1 gang i løpet av 5000 år 1/5000  

 

Sannsynlighet for flom 

F Sannsynlighets-
kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet 
(per år) 

Forklaring 

F1 Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20  
F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200  
F3 Lav 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000  
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Konsekvensvurdering  

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet. De valgte konsekvenstypene tar 
utgangspunkt i viktige samfunnsikkerhetsverdier som:  

o Liv og helse  
o Stabilitet  
o Materielle verdier 

 
Miljø er tatt ut som konsekvenstype, siden de uønskede hendelsens virkning for befolkningen (ikke natur), er 
grunnlaget for vurderingene. Vurdering av miljøkonsekvenser ivaretas i eventuell konsekvensutredning for 
planområdet eller i kartlegging av miljørisiko, jf. forurensningsforskriften. Kommuner og utbyggere må vurdere 
om de likevel ønsker å ta med konsekvenser for miljø eller andre konsekvenser i analysen. For flom, stormflo 
og skred inngår konsekvensene i grunnlaget for fastsettelse av sikkerhetsklasser i TEK 17 kapittel 7. Disse 
konsekvensene legger vekt på samfunn og befolkning. Veiledningen tar utgangspunkt i samme 
konsekvensvurderingen for alle mulige uønskede hendelser. Målet med å etablere konsekvenskategorier er å 
skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag 
for prioritering og oppfølging av tiltak. Hensikten er ikke å sammenligne mellom konsekvenstyper. Man skal 
altså ikke veie liv og helse opp mot materielle verdier. For større områder kan det være mer hensiktsmessig å 
dele konsekvenskategoriene i fem. Siden det er så store forskjeller mellom planområder og utbyggingsformål 
har vi valgt og ikke å lage grenseverdier for de ulike konsekvenskategoriene. 
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PKT. 43 og 44: - Er det risiko for ulykke i av-/påkjørsler? 
                - Ulykke med gående/syklende 

Behandles under ett da risiko vurderes som lik. 
For eksempel påkjørsel bil mot gående. 
Ulykke i forbindelse med inn-/utkjøring av større kjøretøy. 
 
OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 
10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   
ÅRSAKER 
Uoppmerksomhet, vanskelig føre, dårlig sikt etc. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Eksisterende vei vurderes å ha tilfredsstillende standard ut fra type funksjon. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Ingen langvarig konsekvens for vei og infrastruktur. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
   X Liten trafikkmengde.   
 
 
KONSEKVENSVURDERING 
 KONSEKVENSKATEGORIER  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Lav fart som 
normalt gir liten 
eller moderat 
personskade.  

Stabilitet    X  
Materielle verdier   X  Skade på kjøretøy 
Samlet begrunnelse av konsekvens: Se boksen: Forklaring 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
  
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Regulert frisikt forutsettes etablert. 
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PKT. 53 Støy og støv fra trafikk i anleggsperioden 
 
Støy og støv fra anleggsmaskiner som påvirker nabobebyggelse. 
 
OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 
FORKLARING 

   
ÅRSAKER 
Anleggsarbeid inntil etablert bebyggelse. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Planlagte stikkveier og adkomstveier blir sannsynligvis etablert i sin helhet før ny hyttebebyggelse 
kommer på plass.  
SÅRBARHETSVURDERING 
 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
  X  Noe støy og støv vil alltid 

forekomme fra byggeplasser. 
 
 
KONSEKVENSVURDERING 
 KONSEKVENSKATEGORIER  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse   X   
Stabilitet    X  
Materielle verdier    X  
Samlet begrunnelse av konsekvens: For beboere nærmest anleggsområder må det påregnes kortvarige 
konsekvenser, men som ikke påvirker liv og helse. 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
  
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Planlegging og oppfølging iht. byggherreforskriften skal være tilstrekkelig for å sikre trygge og 
forsvarlige forhold i anleggsgjennomføringen. I tørre perioder kan vanning av kjøreareal dempe støv. 
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6. Samlet vurdering 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens kan det konkluderes med at det er liten eller 
moderat risiko knyttet til de aktuelle hendelsene som er vurdert ut fra gjennomgangen av sjekklista. 
Risikonivået er lavt (grønt nivå) for alle hendelser, iht. metodikken. Risikonivået og en vurdering av mulige og 
realistiske (kost/nytte) tiltak tilsier at det ikke er nødvendig med tiltak utover de som er forutsatt i planen. 
Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig at hendelsene vil inntreffe. Konsekvensene av for eksempel 
en påkjørsel kan være store, men dette kan skje uavhengig av planområdets utforming. Det bør sørges for 
god brøyting ved avkjørsler, i henhold til frisiktlinjer. 
 
Forslag til tiltak er omtalt under vurdering av de enkelte hendelsene. 
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