
 

Oppdragsgiver 

Statens vegvesen Region Nord 

 

Rapporttype 

Vedlegg til planforslag 

 

2011-11-30 

FV. 98 IFJORDFJELLET - 
PARSELL 5 

ROS-ANALYSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ROS-ANALYSE 3 (15) 

 

 

 

 

 

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5 

ROS-ANALYSE 

 

 

 

Oppdragsnr.: 7110494 

Oppdragsnavn: Fv. 98 Ifjordfjellet - Parsell 5 

Filnavn: ROS-analyse_parsell_5A 

 

Revisjon 0.8    

Dato 2012.11.30    

Utarbeidet av NEL    

Kontrollert av [Navn]    

Godkjent av [Navn]    

Beskrivelse [Tekst]    

 

 

Revisjonsoversikt 
 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

   

   

   

   

   

 

Rambøll 

Hoffsveien 4 

Pb 427 Skøyen 

NO-0213 OSLO 

T +47 22 51 80 00 

F +47 22 51 80 01 

www.ramboll.no 

 



 

4 (15) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

INNHOLD 

1. INNLEDNING ........................................................................... 5 
1.1 Bakgrunn .................................................................................. 5 
1.2 Planområdet .............................................................................. 5 

2. METODE .................................................................................. 6 

3. ANALYSE AV RISIKO ............................................................... 6 
3.1 Snøskred og steinskred ............................................................... 7 
3.2 Drivsnøproblematikk .................................................................. 7 
3.3 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter....................................... 7 
3.4 Kulturminner ............................................................................. 7 
3.5 Trafikksikkerhet ......................................................................... 7 
3.6 Farlige terrengformasjoner .......................................................... 8 

4. EVALUERING AV RISIKO ......................................................... 8 
4.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens ................................... 8 
4.2 Risikomatrise ............................................................................. 9 
4.3 Risikoreduserende tiltak ............................................................. 10 
4.4 Evaluering ................................................................................ 10 

5. KONKLUSJON ........................................................................ 11 

6. KILDER .................................................................................. 11 

7. VEDLEGG ............................................................................... 12 
 

 

 

 

 

 



 

ROS-ANALYSE 5 (15) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen Region Nord fremmer forslag til reguleringsplan for fv. 98, parsell 5, over 

Ifjordfjellet i Tana kommune. Formålet med planforslaget er å legge til rette for opprusting av 

veien for blant annet å unngå drivsnøproblematikk vinterstid og redusere perioder med stenging 

og kolonnekjøring. Dette innebærer heving og senking av veien, etablering av fyllinger i vann, 

skjæringer i fjell og omlegging av traseen for enkelte mindre delstrekninger. Ny vei vil få en 

høyere standard, inkludert økt bredde på veibane og bredere og slakere grøfter av hensyn til 

drivsnøforhold. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) er utført av Rambøll som en del av oppdraget med 

utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning og konkurransegrunnlag for Statens 

vegvesen.  

 

1.2 Planområdet 

Planområdet ligger i sin helhet i Tana kommune og strekker seg fra kommunegrensen til Gamvik 

i vest til ca. 500 m øst for Suolojávri i øst. Parsellen er ca. 4,5 km lang. Området inngår i 

nedbørsfeltet for det vernede vassdraget Langfjordelva. For delstrekningen gjennom Veiskaret er 

det utredet to traséalternativer der det ene, alternativ A, innebærer at veien legges nederst i 

dalen. Alternativ B vil følge dagens veitrasé gjennom veiskaret. Alternativ A vil medføre lukking 

av vest-øst gående bekk i Veiskaret. Et kartutsnitt som viser planområdet er vist i figur 1. 

 

  

Figur 1: Oversiktskart for planområdet. Planavgrensning er vist med rød sirkel. 
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Med unntak av et mindre område lengst øst i planområdet ligger hele området over skoggrensa. 

De vestre deler av planområdet, ved Storelva, inngår i nedbørsfeltet for det vernede vassdraget 

Langfjordelva. Det er en rekke større og mindre vann og bekker i planområdet.  

 

Det er ingen bygninger eller teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Området benyttes som 

beiteareal for tamrein, og er et attraktivt friluftsområde. 

 

2. METODE 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011). Analysens omfang er tilpasset 

planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser ol.), grunnlagsinformasjon 

fra oppdragsgiver og egne befaringer i planområdet. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på vedlagt sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, 

konsekvens og risiko for i alt 51 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

3. ANALYSE AV RISIKO 

En sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 51 ulike 

hendelser/situasjoner er fylt ut og foreligger som vedlegg. Innholdet i sjekklisten er basert på 

eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i ROS-analyser. Det 

er i tillegg lagt inn tema "transport" og "trafikksikkerhet".  

 

Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagte 

sjekkliste: 

 

 Snø- og steinskred 

 Drivsnøproblematikk 

 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

 Kulturminner 

 Trafikksikkerhet 

 Farlige terrengformasjoner 
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3.1 Snøskred og steinskred 

Det er ikke markert skredutsatte områder i planområdet i NGUs skrednettdatabase 

(skrednett.no). Enkelte steder på strekningen vil det imidlertid være en fare for mindre snøskred 

ut i veibanen. Det er ikke identifisert større steinblokker over veien. Løsmassene i området er 

imidlertid svært porøse og risiko for mindre utglidninger og steinsprang vil være tilstede. 

 

3.2 Drivsnøproblematikk 

En kombinasjon av vind og snøforhold gir spesielle utfordringer med drivsnø i området. Det har 

blant annet ført til flere perioder med stenging og kolonnekjøring hver vinter. Det er et hovedmål 

med tiltaket å redusere hendelser forårsaket av drivsnø. 

 

3.3 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

Det er gjennomført en vegetasjonsregistrering og konsekvensutredning for temaet naturmiljø. 

Som det fremgår av resultatene i konsekvensutredningskapittelet vil ikke tiltaket medføre store 

negative konsekvenser for viktige naturmiljøelementer i planområdet. Vegetasjons- og 

løsmassedekket i området er enkelte steder svært tynt og utsatt for slitasje i anleggsperioden. 

Den største konsekvensen for floraen vil imidlertid være selve arealbeslaget som tiltaket 

medfører gjennom etablering av ny veitrasé inkludert grøfter, skjæringer og fyllinger med 

skråningsutslag. 

 

Det vil være en risiko for frigjøring av sedimenter og utslipp knyttet til anleggsarbeid ved 

Storelva. Dette vil kunne få negative konsekvenser for fisk i elva. 

 

3.4 Kulturminner 

Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med kulturminner. Ny veitrasé ved Storelva vil imidlertid 

ligge nært opp til to automatisk fredede kulturminner, inkludert sikringssoner. Det er redegjort 

nærmere for temaet i konsekvensutredningen.  

 

3.5 Trafikksikkerhet 

Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 

Hendelser forårsaket av drivsnø vil potensielt kunne føre til at farlige situasjoner kan oppstå for 

trafikanter i planområdet. Se punkt om drivsnøproblematikk over. 

 

Fare for møteulykker 

Det vil alltid være en viss sannsynlighet for møteulykker på en bilvei. Sannsynligheten anses 

imidlertid som noe redusert etter at tiltaket er gjennomført, sammenliknet med dagens situasjon. 

Veibanen på strekningen vil bli både bredere og rettere. Sannsynligheten er størst knyttet til 

svinger og vil være større i perioder med is og snø i veibanen. 

 

Ulykker med gående/syklende 

Området brukes relativt mye av gående og syklende i forbindelse med utøvelse av friluftsliv, jakt 

og fiske. Det vil være en viss risiko knyttet til påkjørsel mellom harde og myke trafikanter langs 

veien. Det er imidlertid ikke noe som tilsier at risikoen vil være høyere enn hva som kan 

forventes i tilsvarende områder. Ny veitrase vil være mer oversiktlig for bilister og gående, men 
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vil samtidig kunne føre til en høyere fart på veien. Risiko for ulykker med gående/syklende 

vurderes samlet å forbli uendret som følge av tiltaket.  

 

Viltpåkjørsler 

Risikoen her knytter seg først og fremst til påkjørsler med tamrein. Det er ikke kjent at området 

er spesielt utsatt for slike ulykker per i dag, men enkelttilfeller forekommer. Økt fart som følge av 

hevet standard på veien vil kunne medføre en større konsekvens ved denne type hendelser. 

 

Samlet vurderes risiko for trafikkulykker til å bli noe redusert dersom planen realiseres. 

 

3.6 Farlige terrengformasjoner 

Den nye veitraseen vil enkelte steder etableres på relativt bratte fyllinger som delvis vil gå ut i 

vann. Dette gjelder spesielt i den sør-østlige enden av Lille holmevann. Det er uklart hvorvidt det 

skal etableres rekkverk/autovern ved veien siden dette kan komme i konflikt med hensynet til 

drivsnø som lett vil samle seg opp ved slike barrierer i terrenget.  

 

Konsekvensen ved utforkjøring vil være større uten autovern på kritiske punkter.  

 

 

 

4. EVALUERING AV RISIKO 

4.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10-års periode 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:  
 

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  

2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadde; langvarige miljøskader.  
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4.2 Risikomatrise 

Risikomatrisen (tabell 1) gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og 

sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten i vedlegg 1.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering fra 1 til 51 angir nummer i vedlagte sjekkliste. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

Tabell 1: Risikomatrise som gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 
  

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. 

Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært 

sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget 

sannsynlig/ 

periodevis, lengre 

varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 6 

6,7,9,30, 

35 

 

9 

1 

12 15 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 4 

3,12 

6 

2 

8 

44 

10 

1. Lite 

sannsynlig/ingen 

tilfeller 

1 

4,5,8,18, 

25,29,31, 

32 

2 

10,11,17, 

38,39,40, 

41,42,43, 

45,46 

3 

19,20,24, 

26,28,36, 

37,49 

4 

16,48 

5 

47 



 

10 (15) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

4.3 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket: 

 

Tabell 2: Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for 
tiltaket  

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1 Snø- og steinskred Montering av snøskjermer i fjellet og etablering av 

brede grøfter kan vurderes som risikoreduserende 

tiltak. 

6, 7 Drivsnøproblematikk Redusert drivsnøproblematikk er et hovedmål med 

tiltaket og vil være førende for veiprosjekteringen. 

Tiltak som gjennomføres er bl.a. etablering av slake 

og brede grøfter, optimalisert trasévalg mht. snødrift 

og minimalt med rekkverk langs veien.  

9 Sårbar flora/fauna/fisk eller 

rødlistearter 

 

Grøfter og skråningsutslag ved ny veitrasé 

revegeteres. Metoder for naturlig revegetering skal 

benyttes. 

 

Anleggsarbeidet i Storelva skal foregå utenfor 

gyteperioden for fisk i elva. Det skal benyttes 

teknologi som reduserer risiko for frigjøring av 

sedimenter og utslipp til elva til et minimum.  

11 Kulturminner Registrerte kulturminner merkes tydelig for å unngå 

negativ påvirkning i anleggsfasen 

44 Farlige terrengformasjoner Etablering av autovern kan vurderes nærmere for 

utsatte deler av strekningen. I fyllinger i vann er det 

aktuelt å etablere en terskel nederst i fyllingen for å 

redusere risiko for at kjøretøy lander i vannet ved 

utforkjøring. 

 

 

4.4 Evaluering 

Tabell 3 viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller 

farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i kapittel 5.1. 

 

Tabell 3: Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av  tiltak som inngår i planforslaget 
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Tabellen baserer seg på følgende skala: 

Økt risiko 

Uendret risiko 

Redusert risiko 

 

Nr. Uønsket hendelse Endring i risiko 

1 Snø- og steinskred Redusert risiko 

6, 7 Drivsnøproblematikk Redusert risiko 

9 Sårbar flora/fauna/fisk eller 

rødlistearter 

Uendret 

11 Kulturminner Uendret 

44 Farlige terrengformasjoner Uendret 

 

5. KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert seks aktuelle hendelser og faremomenter som har 
betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av planen: 
 

 Snø- og steinskred 

 Drivsnøproblematikk 

 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

 Kulturminner 

 Trafikksikkerhet 

 Farlige terrengformasjoner 

 
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved flere av de aktuelle hendelsene. Som det 

fremgår av kapittel 4.5 - Evaluering av risiko, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at 
risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko.  

 

I kapittel 3.5 i denne analysen er det angitt forslag til planbestemmelser som bør inkluderes i 

bestemmelsene til reguleringsplanen. 

 

Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt trafikksikkerhet knyttet til bratte 

fyllinger. Avbøtende tiltak av hensyn til kulturminner og det sårbare vegetasjonsdekket i området 

er foreslått.  

 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, eller holdes uendret når 

planforslaget gjennomføres og følges opp i detaljprosjekteringen. På grunnlag av det ovennevnte 

ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS-analysen som oppfylt.  

6. KILDER 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2011. Veileder for Samfunnssikkerhet, 

kartlegging av risiko og sårbarhet. Revidert versjon fra desember 2011. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 2011. Informasjon om potensielle fareområder for 

snøskred og steinsprang. Lokalisert 17.10.2011 på: www.skrednett.no   
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7. VEDLEGG 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en 

aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke 

videre utredet. 

 
Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

9 Beskrevet nærmere i kap. 2 

2 Er det fare for 
utglidning (er området 

geoteknisk ustabilt)? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

6 Fare for utglidning er aktuelt 
ved etablering av fyllinger i 
vann. Det forutsettes her at 
det benyttes fyllmasser og 
teknologi tilpasset 
grunnforholdene. 

3 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 

tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

4 Området ligger høyt i 
nedbørsfeltet og risiko for 
flom er mer aktuelt i lavere 
områder. 

4 Er det radon i 
grunnen? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

5 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

 Værforhold 

6 Er området spesielt 

vindutsatt? 

Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare 

6 Punkt 6 og 7 må ses i 
sammenheng og er beskrevet 

nærmere under 
«Drivsnøproblematikk» i kap. 
2. 

7 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

6 

8 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 

9 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

6 Beskrevet nærmere i kap. 2 

10 - Verneområder, 
herunder 

kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 

2  

11 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 

bygg? 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2 Beskrevet nærmere i kap. 2 

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området?: 

12 -hendelser på vei? Nei Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 

4  
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tilfeller 

13 -hendelser på 
jernbane? 

Nei - - -  

14 - hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei - - -  

15 - Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei - - -  

16 - hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Alvorlig/ farlig 4  

17 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 

områder? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2  

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 

virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

18 - utslipp av giftige 
gasser/væsker?  

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

19 - akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

20 - akuttutslipp til 
grunn? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

21 - avrenning fra 

fyllplasser? 

Nei - - -  

22 - ulykker fra industri 

med 
storulykkepotensiale? 

Nei - - -  

23 - støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei - - -  

24 - kilder for uønsket 
stråling? 

Nei 

 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

25 - elektromagnetiske 
felt ved 
høyspentledninger 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

26 - ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske  el. 

gass/eksplosiver mv.) 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  



 

14 (15) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

27 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei - - - Det er ingen bebyggelse i 
planområdet 

28 -utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 

gasser/væsker? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 

29 -elektrisitet 
(kraftlinjer)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

30 -teletjenester? Nei Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare 

6 Bortfall av mobilnett vil 
kunne medføre økt risiko 
ved hendelser i området. 

31 -vannforsyning? Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

32 -renovasjon/ 
spillvann? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1  

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

33  - påvirkes området 
av magnetisk felt fra  

el. linjer? 

Nei - - -  

34 - er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 

med master?  

Nei - - -  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området?: 

35 - vær og føre 

begrenser 
tilgjengeligheten til 
området 

Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare 

6 Beskrevet nærmere i kap. 2 

36 - fare for møteulykker Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3 Beskrevet nærmere i kap. 2 

37 - ulykker med 
gående/syklende 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3 Beskrevet nærmere i kap. 2 

38 - viltpåkjørsler Ja Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare 

2 Beskrevet nærmere i kap. 2 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 

39 - gruver: åpne 
sjakter, steintipper 

etc. 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 

2  

40 -militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2  

41 - industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2  



 

ROS-ANALYSE 15 (15) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

42 - Forurenset grunn? Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2  

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

Omgivelser 

43 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 

spesiell fare for 
usikker is? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2  

44 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/ farlig 8 Beskrevet nærmere i kap. 2 

45 Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2 

 

 

46 Støy - trafikkstøy 
 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2 Det er ingen bebyggelse i 
området og trafikkstøy vil 
derfor ikke være et stort 
problem.  

Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 

47 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5  

48 - finnes det 
potensielle sabotasje-

/terrormål i 
nærheten? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Alvorlig/ farlig 4  

Brannberedskap: 

49 - omfatter 
planområdet spesielt 

farlige anlegg? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

50 - har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Ja - - -  

51 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet til 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende 

bebyggelse? 

Nei - - -  

 

 

 

 

 


