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1 Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyse 

1.1 Bestilling 

Det er i plan- og bygningsloven stilt krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jf. § 4-3. 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: 

       Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 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. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
 

1.2 Metode 

Analysen er utført som en grovanalyse. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- 
og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, 
og omeksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i 
denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". 
 
Det er et mål at planleggingen ikke medfører uønskede konsekvenser for samfunnet eller 
utfordrer den enkeltes trygghet og eiendom. På bakgrunn av dette beskrives samfunnsverdier 
og konsekvenstyper som utgangspunkt for konsekvensvurderingen i ROS-analysen. Med 
«trygghet» menes det å vurdere befolkningens trygghet og samfunnets evne til å fungere 
teknisk, økonomisk og institusjonelt. Dette innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser 
i dagliglivet på grunn av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekking av 
grunnleggende behov hos befolkningen. 
 
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner og 
fagrapporter: 

• Geotekniske vurderinger 
• Arkeologisk registrering  
• Støykartlegging 

 

1.3 Prosess 

Følgende personer deltok på ROS-analysen: 
 
Linn Ryen (Viken fylkeskommune) 
Christine Blixt Bøhn (Viken fylkeskommune) 
Ståle Fredheim (Viken Fylkeskommune) 
Addisalem Damtew Worku (Viken fylkeskommune) 
 
Sted: Drammen  
Dato: 28.09.2020 
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1.4 Formål 

Analysen bygger på veileder "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging" (DSB 
2017). ROS-analysen omfatter i hovedsak følgende forhold: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 
• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 
• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 
• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede 

konsekvenser når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 
• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 
• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og 

sårbarhet, eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 
 

Miljøforhold er kun vurdert opp mot punktene ovenfor. ROS-analysen kan derfor ikke 
benyttes som en egen miljørisikoanalyse. Dette inngår eventuelt i plan for ytre miljø. 

2 Analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse og avgrensing 

Viken fylkeskommune skal forfallsutbedre deler av fv.287 mellom Tingstad bru og 
Tukudalen i Modum- og Sigdal kommune. I Modum kommune skal det gjøres 
forfallsutbedring med masseutskifting og frostsikringstiltak med isolerende materialet i 
overbygningen. Grøftene skal utbedres, det legges drensrør og byttes stikkrenner der det er 
behov. 

3 Kartlegging av potensielle hendelser/forhold og vurdering av 
risiko 

3.1 Vurdering av risiko 

Kolonnen «Risiko» i tabellen vil få ulike farger avhengig av sammenhengen mellom 
konsekvens og frekvens (sannsynlighet for konsekvensen). I tabellene under vises 
sammenhengen mellom konsekvens og frekvens.  
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Tabell 1: Vurdering av risiko 
 

Frekvens Konsekvens Risiko 

Lite sannsynlig (1) Minimal (1) Lite sannsynlig Minimal 

Lite sannsynlig (1) Moderat (2) Lite sannsynlig Moderat 

Lite sannsynlig (1) Alvorlig (3) Lite sannsynlig Alvorlig 

Lite sannsynlig (1) Svært alvorlig (4) Lite sannsynlig Svært alvorlig 

      

Mindre sannsynlig 
(2) 

Minimal (1) Mindre sannsynlig Minimal 

Mindre sannsynlig 
(2) 

Moderat (2) Mindre sannsynlig Moderat 

Mindre sannsynlig 
(2) 

Alvorlig (3) Mindre sannsynlig Alvorlig 

Mindre sannsynlig 
(2) 

Svært alvorlig (4) Mindre sannsynlig Svært alvorlig 

        

Sannsynlig (3) Minimal (1) Sannsynlig Minimal 

Sannsynlig (3) Moderat (2) Sannsynlig Moderat 

Sannsynlig (3) Alvorlig (3) Sannsynlig Alvorlig 

Sannsynlig (3) Svært alvorlig (4) Sannsynlig Svært alvorlig 

      

Svært sannsynlig 
(4) 

Minimal (1) Svært sannsynlig Minimal 

Svært sannsynlig 
(4) 

Moderat (2) Svært sannsynlig Moderat 

Svært sannsynlig 
(4) 

Alvorlig (3) Svært sannsynlig Alvorlig 

Svært sannsynlig 
(4) 

Svært alvorlig (4) Svært sannsynlig Svært alvorlig 

  
 
Kritikaliteten til mulige uønskede hendelser som kan få risiko som krever tiltak illustreres ved 
hjelp av fargekoder (HB V721 s. 13). Fargene angir ikke noen absolutte akseptkriterier. 
 
Hendelser i rød sone har en uakseptabel risiko og de skal elimineres ved hjelp av 
risikoreduserende tiltak. Hendelser som er plassert i oransje sone skal vurderes etter et 
ALARP-prinsipp (As Low As Reasonably Practicable). ALARP-prinsippet innebærer 
«omvendt bevisbyrde»: identifiserte tiltak skal implementeres med mindre det kan 
dokumenteres at det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. At 
hendelsene er plassert i den oransje sonen betyr derfor at risikoen skal reduseres så langt som 
praktisk mulig der «praktisk mulig» ses i forhold til andre de andre fordelene (godene) og 
ulempene ved alternativet. For hendelser i gul sone bør det vurderes risikoreduserende tiltak. 
Hendelse i grønn sone har akseptabel risiko. De hendelser som havner i grønn sone bør 
observeres for å unngå at disse beveger seg over til gul sone over tid. 
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3.2 Sjekkliste over mulige/potensielle hendelser/forhold 

Potensielle hendelser/situasjoner/forhold er vurdert opp mot frekvens og konsekvens og 
gjengitt i tabellen under. Verdiene for frekvens og konsekvens (risiko) beskriver situasjonen 
før det er iverksatt risikoreduserende tiltak.  
 
Tabell 2 beskriver hendelser og situasjoner som kan oppstå som en følge av tiltaket/planen eller 
spesielle forhold som kan påvirkes negativt. Eventuelle uønskede hendelser og aktuelle tiltak 
beskrives i kolonnen «Kommentar».   
 
Risiko etter risikoreduserende tiltak er iverksatt er beskrevet i kap. 4. 
 
Tabell 2: Identifisering av potensielle hendelser/risikoforhold 
 
Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Frekv. Kons. Risiko Kommentar 
Natur- og miljøforhold  
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Ja 1 2  Under graving av grøft. 

 
2. Snø-/isras Nei     
3. Geoteknisk ustabil 

grunn/Fare for utglidning 
Ja 1 1  Se stabilitet i geoteknisk 

rapport. 
 

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

Nei     

5. Flom Nei     
6. Oversvømmelse Nei     

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Nei     
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
9. Sårbar flora      
10. Sårbar fauna/fisk Ja 3 3  Kjent forekomst av 

elvemusling (truet 
dyreart). Fiskeførende 
elv.  

11. Verneområder Nei     
12. Vassdragsområder Ja 2 3  Bekker og fiskeførende 

elv (Simoa). 
 
Fare for utslipp fra 
maskiner ved arbeid i 
bekker.  
 
Se YM-plan. 
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Frekv. Kons. Risiko Kommentar 
13. Jordbruk Ja 3 2  Tiltaket strekker seg 

hovedsakelig langs dyrket 
mark. Det er ønskelig at 
man ikke legger beslag på 
mer matjord enn 
nødvendig, samt 
forurenset matjord.  

14. Automatiske fredete 
kulturminner 

Nei     

15. Nyere tids kulturminne/-
miljø 

Ja 1 1  Der er funnet tre nyere 
tids kulturminner i form 
av to nedgravninger og en 
kokegrop.  

Spesielle miljø- og sikkerhetsrelaterte særtrekk i forhold til bebyggelse og omgivelser 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 
16. Nærhet til sårbare objekt: 

Skole, barnehage, 
lekeplass, turvei, 
institusjon, 
industri/næringsbygg, 
sykehus, brannstasjon, 
bebyggelse etc. 

Nei     

17. Nærhet til risikoobjekt: 
Annen infrastruktur (f.eks. 
tunneler), industri, 
næringsliv, jernvei, 
høyspentanlegg, 
vannledning, kabler, 
gassledninger, anlegg med 
brann- eller 
eksplosjonsfare etc. 

Ja 1 1  Fundamenter og høyspent 
må trolig flyttes noe på 
del 1. 

18. Nærhet til/inngrep i eller 
ødeleggelse/forurensning 
av sårbar natur, landbruk, 
vassdrag, kulturminner 
(utslipp, salt, veistøv, olje, 
miljøgifter), YM-plan 

Se pkt. 
13 og 14 

    

19. Risiko for brann, i 
tilknytning til bygg langs 
veitraseen. 

Nei     

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk i forbindelse med byggefasen/anleggsfasen 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon):  
20. Omkjøringsmulighet Ja 2 2  Fv.2846 kan mulig 

brukes som 
omkjøringsvei når den er 
oppgradert.  
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Frekv. Kons. Risiko Kommentar 
21. Ulempe/fare for 

omgivelser (3. person) 
Ja 1 4  Arbeid tett på trafikkert 

vei.  
22. Fare for personell 

(entreprenør, byggherre), 
SHA-plan, SJA 

Ja 1 4  Sprengningsarbeid. 
 
Arbeid tett på trafikkert 
vei 

Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, telefon, TV-kabler)  
Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 
23. Brudd på vann- og 

avløpssystem 
Ja, hvis 
brønn  

1 3  Det kan forekomme 
private brønner. 

24. Strømbrudd Ja 1 1  Brudd på kabel. 
25. Stengt vei Ja 3 1  Det blir lysregulering 

under anleggsarbeidet.   
 
Ventetid. 

26. Omkjøringsmulighet Se pkt.20     

Helserisiko 
Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 
27. Støv/luftforurensing som 

følge av trafikk, 
klimaforhold, anleggsfase 
og driftsfase 

Ja 2 2  Bedret driftssituasjon i 
forhold til i dag.  
 
Noe støv fra 
anleggsvirksomhet i 
anleggsfasen. 

28. Støy – i anleggsfase og i 
driftsfase 

Nei     

29. Nærmiljø, oppvekstmiljø 
for barn og unge 

Nei     

30. Forringet livskvalitet som 
følge av endrede 
trafikkforhold 

Nei     

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk ved konseptet/alternativet/løsningen (veg i driftsfasen) 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 
31. Stigning Nei     
32. Horisontalkurvatur Nei     
33. Kryss Nei      
34. Sammenkobling med 

eksisterende 
veinett/mellom nye 
parseller 

Nei     

35. Lengde/distanse Nei     
36. Hastighetsaspekter Nei     
37. Risiko for trafikkork/kø Nei     
38. Enveis- eller toveistrafikk Nei     
39. Rekkverk Nei     
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Frekv. Kons. Risiko Kommentar 
40. Andre (sikkerhetssone) Nei     

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk i forbindelse med driftsfasen 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 
41. Inspeksjon Nei     
42. Drift og vedlikehold 

(sikkerhetssone) 
Nei     

43. Drenering Nei     
44. Kollektivtrafikk Nei     
45. Myke trafikanter Nei     
46. Universell utforming Nei     

Ulykkesrisiko i forhold til trafikk – buss, bil, tungtransport, syklister og fotgjengere   
Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 
47. Trafikkulykker (ulike 

trafikantgrupper og 
ulykkestyper; 
utforkjøringsulykker, 
møte-ulykker osv.), inkl. 
ulykker ved transport av 
farlig gods.  

Nei     

48. Trafikkfare for myke 
trafikanter (i forhold til bil, 
buss) 

Nei     

49. Spesielle forhold knyttet til 
tunge kjøretøy 

Nei     

50. Spesielle forhold knyttet til 
transport av farlig gods 

Nei     

51. Risiko for brann, i 
tilknytning til ulykker med 
transportmidler 

Nei     

Spesielle særtrekk i forhold til tilgjengelighet/sårbarhet/fleksibilitet 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 
52. Robusthet/Beredskap      
53. Utrykning brannvesen og 

ambulanse – i 
anleggsfasen og i 
driftsfasen 

Ja 3 1  Det blir smalere kjørefelt 
og lysregulering.  

54. Helikopterlanding Nei     
55. Sårbarhet ved trafikkø Nei     
56. Evakuering/rømming  Nei     
57. Sårbarhet ved spesielle 

værforhold 
Se pkt 5 
og 6 

    

58. Sårbarhet i forbindelse 
med tilsiktede 
handlinger/kriminalitet 

Nei     
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Frekv. Kons. Risiko Kommentar 
Spesielle utfordringer/risiko i forhold til fremtidig utbygging/fleksibilitet 
Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 
59. Fleksibilitet i forhold til 

fremtidige 
systemendringer (mer 
trafikk, flere kjørefelt) 

Nei     

60. Nye 
veisystemer/tilkoblinger 

Nei     
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4 Forslag til tiltak og oppfølging 

4.1 Forslag til tiltak i ulike faser 

Tabell 3 viser en skjematisk oppstilling av ulike hendelser/forhold, forslag til tiltak for 
reguleringsplan, byggeplan, anleggsfase og drift- og vedlikeholdsfase og til slutt en 
risikovurdering etter tiltak er iverksatt. 
 
Tabell 3: Tiltak, vurdering av risiko etter tiltak og oppfølging videre. 

ID Hendelse/ 
forhold       

Forslag til 
tiltak 
reg. plan 

Forslag til 
tiltak 
byggeplan/anle
ggsfase 

Liv 
/Helse 
(L) 
Miljø 
(M) 
Samfunn 
(S) 

Frekv. Konsekv. Risiko 

1 Masseras/-
skred 

 Seksjonsvis 
utgraving. 

L 1 2  

3 Geoteknisk 
ustabil 
grunn/Fare 
for 
utglidning 

Det er utført 
geotekniske 
undersøkelse
r.  

Seksjonsvis 
utgraving. 

L 1 1  

4 Finnes det 
naturlige 
terrengform
asjoner som 
utgjør 
spesiell fare 
(stup etc.)? 

 Borereigg festes 
med wire. 

L 1 3  

10 Sårbar 
fauna/fisk 

 Følg tiltakene 
beskrevet i YM-
planen. 

M 1 3  

12 Vassdragso
mråder 

 Følg tiltakene 
beskrevet i YM-
planen. 

M 1 3  

13 Jordbruk Det er 
foreslått 
lukkede 
grøfter på 
enkelte 
strekninger 
for å 
redusere 
inngrep i 
matjord. 

Følg tiltakene 
beskrevet i YM-
planen. 
 
Ta med i 
grunneieravtalen
. 

M 3 1  
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15 Nyere tids 
kulturminn
e/-miljø 

Det er 
gjennomført 
kulturminneu
ndersøkelser. 

Restriksjoner 
vedrørende 
kulturminner 
innarbeides i 
konkurransegru
nnlaget. 

S 1 1  

17 Nærhet til 
risikoobjekt
: Annen 
infrastruktu
r (f.eks. 
tunneler), 
industri, 
næringsliv, 
jernvei, 
høyspentan
legg, 
vannlednin
g, kabler, 
gassledning
er, anlegg 
med brann- 
eller 
eksplosjons
fare etc. 

 Gjøre 
kabelpåvisning 
før oppstart.  

S 1 2  

20 Omkjørings
mulighet 

 Arbeidsvarsling
splan. 

S 2 1  

21 Ulempe/far
e for 
omgivelser 
(3. person) 

 Arbeidsvarsling
splan. 

L 1 3  

22 Fare for 
personell 
(entreprenø
r, 
byggherre), 
SHA-plan, 
SJA 

 Arbeidsvarsling
splan. 
 
SHA-plan. 

L 1 3  

23 Brudd på 
vann- og 
avløpssyste
m.  

 Sjekke på NGU 
om det er 
registrerte 
brønner. 

M 1 1  

24 Strømbrudd  Kabelpåvisning. S 1 1  
25 Stengt vei  Nabovarsling. S 3 1  
27 Støv/luftfor

urensing 
som følge 
av trafikk, 
klimaforhol
d, 
anleggsfase 
og 
driftsfase 

 Gjennomføre 
støvreduserende 
tiltak hvis 
nødvendig.  

L 2 1  
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28 Støy – i 
anleggsfase 
og i 
driftsfase 

 Utføre støyende 
arbeid på 
gunstig 
tidspunkt. 

L 2 1  

53 Utrykning 
brannvesen 
og 
ambulanse 
– i 
anleggsfase
n og i 
driftsfasen 

 Det er 
omkjøringsmuli
gheter via 
fv.2846 for 
utrykning. 

L 3 1  
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5 Konklusjon 
Det er under planleggingsfasen blitt utført arkeologisk registering, støykartlegging og 
geotekniske vurderinger. Det har ikke blitt oppdaget spesielle forhold innenfor disse 
kartleggingene som krever ytterligere risikoreduserende tiltak utover det som er beskrevet i 
tabell 3.  

Anlegget vil stedvis komme nært hus og eiendommer. Åpen og god dialog med beboere i 
planprosessen er viktig for å holde framdrift og oppnå målsettingene med prosjektet.  

Andre tiltak som omfatter anleggsfasen behandles videre i SHA-plan og YM-plan. Det er ikke 
oppdaget øvrige hendelser eller forhold som ikke lar seg håndtere under gjennomføringsfasen. 
Krav til risikoreduserende tiltak ivaretas under planlegging, prosjektering og i 
konkurransegrunnlaget slik som beskrevet i tabell 3.  
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