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Sammendrag: 
 
Sweco Norge AS utarbeider på vegne av Viken Fylkeskommune forslag til detaljregulering av 
fv. 33 Skreikampen. Etter plan- og bygningsloven er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) i alle reguleringsplaner.  
 
Det er foretatt en ROS-analyse av prosjektet «Detaljregulering av Fv. 33 Skreikampen» i 
Eidsvoll kommune. Bakgrunn for prosjektet er at dagens strekning er smal, og den er definert 
som skredpunkt. Detaljreguleringen omfatter en strekning på 1,3 km av dagens fv. 33 langs 
Mjøsa, der 460 m ønskes lagt i tunnel forbi det mest rasutsatte området. 
 
Det ble gjennomført et analysemøte i Eidsvoll kommune 27. mars 2017. Deltagere på møtet var 
Viken Fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Øvre Romerike Brannvesen og Sweco Norge. 
 
ROS-analysen fra 2017 ble revidert i juni 2021, og tar utgangspunkt i de hendelsene som ble 
identifisert i møte 27. mars 2017. Hendelsene er relatert til driftsfasen. Hendelser som er 
relatert til anleggsfasen inngår i planen for ytre miljø (YM-plan) og plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-plan). 
 
Strekningen er svært bratt og rasutsatt. De fleste hendelsene som ble identifisert, og tiltak som 
er beskrevet, er relatert til dette.  
 
Det ble identifisert 3 uønskede hendelser i driftsfasen som krever risikoreduserende tiltak;  
alle 3 er gule og gjelder bilbrann i tunnel, og ras og nedfall av is. 14 øvrige hendelser er vurdert, 
men har akseptable risiko og krever ikke tiltak.   
 
Den 09.06.2021 ble det avholdt et fareidentifikasjonsmøte som handlet om trafikksikkerheten i 
tunnelen (liv og helse). Rapporten fra møtet ligger vedlagt denne ROS-analysen. 
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1 Bakgrunn 
Sweco Norge AS har på vegne av forslagsstiller, Viken Fylkeskommune, utarbeidet et planforslag med 

konsekvensutredning for fv.33 Skreikampen. Etter plan- og bygningsloven er det krav om ROS-

analyse i alle reguleringsplaner  

 

Planarbeidet for fv. 33 Skreikampen i Eidsvoll kommune startet opp høsten 2016, med Statens 

vegvesen som oppdragsgiver og Sweco Norge AS som rådgiver. Plandokumentene var for det meste 

ferdig utarbeidet ved årsskiftet 2017/2018, men på grunn av andre prioriteringer, ble prosjektet lagt i 

bero. Viken fylkeskommune har overtatt som tiltakshaver og det er ønske om å ta reguleringsplanen til 

viderebehandling.  

 

Sweco Norge utarbeidet i 2017 en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for reguleringsplanfasen for 

planarealet. ROS-analysen fra 2017 ble revidert i juni 2021, og tar utgangspunkt i de hendelsene som 

ble identifisert i møte 27.3.2017. Hendelsene er relatert til driftsfasen. Hendelser som er relatert til 

anleggsfasen inngår i planen for ytre miljø (YM-plan) og plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA-plan). 

 

1.1 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-

analyse ved planer for utbygging: 

PBL § 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.  

 

 

2 Beskrivelse av analyseobjektet 

2.1 Om tiltaket 

Planforslagets hensikt er å legge til rette for en ny vegstrekning på fv. 33 forbi Skreikampen, som 

reduserer faren for utglidning og ras, samt sikrer fremkommeligheten i begge kjøreretninger. ÅDT er 

mindre enn 2000, men med en høy andel av tungtrafikk. Strekningen er ca. 1,3 km lang, og ca. 460 m 

av strekningen skal gå i tunnel. Øvrige partier vil gå i skjæring ca. 250 m på hver side av tunnelen. 

Terrenget er svært sidebratt. Det skal etableres skjæringer på hver side av tunnelen, som skal 

sprenges i paller pga. den store høyden. Steinmasser fra tunnel og skjæringer skal benyttes i fylling og 

overbygning og det er planlagt oppfylling av sideterreng nord i planområdet (ikke planlagt utfylling ut i 

Mjøsa), i tillegg til at overskuddsmasser skal kjøres til mulig midlertidig eller permanent deponi i 

nærheten. Eksisterende vei skal være åpen i anleggsperioden, med lysregulering og stenging ved 

sprenging. I driftsfasen skal eksisterende vei fungere som g/s-veg, samt beredskapsvei for 

utrykningskjøretøy. Inne i tunnelen er det planlagt en havarinisje (ensidig).  
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Figur 2-1. Oversiktskart med lokalisering av planområdet i Eidsvoll kommune. Strekningen vist med sort farge. 

 
 

3 Metode 

3.1 Om ROS-analyser 

En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å identifisere risiko og sårbarhet 

knyttet til et utbyggingsareal. Hensikten med analysen er å avdekke risiko i forhold til naturgitt 

sårbarhet som grunnforhold og rasfare, miljømessige forhold som forurensning, støy og stråling, og 

risiko for annen virksomhet og viktig infrastruktur.  

 

Analysen er en kvalitativ grovanalyse, og tar utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – kartlegging av risiko og 

sårbarhet (DSB, rev. utg. des., 2011). I tillegg er Oslo kommunes sjekkliste for risiko- og 

sårbarhetsanalyser, og retningslinjer i NS 5814 – Krav til risikoanalyser, benyttet i prosessen.  

 

ROS-analysen utarbeidet i 2017, ble laget før ny veileder fra DSB ble ferdigstilt. Metoden i ny veileder 

er endret, men konklusjonene vurderes ikke å ville blitt vesentlig annerledes ved bruk av ny metode. 

Metodebeskrivelsen i analysen fra 2017 er derfor beholdt i denne reviderte utgaven av ROS-analysen. 
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3.2 Avgrensninger 

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, 

miljømessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten. Hendelser knyttet til 

omdømme, og økonomiske verdier/produksjonstap er i mindre grad vurdert. 

• ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder driftsfase fram til eventuell ny, vesentlig 

ombygging.  

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall av meteoritter, eller 

betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.  

• Alle antakelser og vurderinger er basert på tilgjengelig dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon 

om prosjektet og tiltaksområdet.  

• ROS-analysen omfatter mulige uønskede enkelthendelser, ikke sammenfallende hendelser og 

kaskadeeffekter som kan oppstå med bakgrunn i disse.  

• Analysen omfatter ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør/driftspersonell.  

3.3 Data og kilder 

Bakgrunnsinformasjon til analysen er hentet fra planbeskrivelsen, offentlig tilgjengelige kilder, kart, 

databaser og litteratur som referert til i referanselisten, og innspill fra høringsinstanser i varsel om 

oppstart av planarbeid. I tillegg er det gjennomført eget analysemøte (se avsnitt 3.4).   

3.4 Analysemøte 

27. mars 2017 ble det gjennomført analysemøte i kommunestyresalen på Eidsvoll rådhus, med 

deltagelse fra Statens Vegvesen, Eidsvoll kommune, Øvre Romerike Brannvesen og Sweco Norge AS 

som utførende konsulent.  Personell fra ambulansetjenesten og politiet var også innkalt, men kunne 

ikke møte. Hensikten med møtet var å identifisere uønskede hendelser ved gjennomføring av 

prosjektet, både i anleggsfase og i driftsfase. Hendelser relatert til anleggsfasen er nå tatt ut i den 

reviderte versjonen av analysen.  

 

Det er også gjennomført et fareidentifikasjonsmøte den 09.06.2021 som er relatert til 

trafikksikkerheten i tunnelen. Denne rapporten ligger vedlagt ROS-analysen, Risikoanalyse tunnel Fv. 

33 Skreikampen (fareidentifikasjon), datert 02.07.2021. Uønskede hendelser som er identifisert i ROS-

analysen og trafikksikkerheten i tunnelen er noenlunde sammenfallende i begge rapporter, da 

prosjektet for det meste handler om etablering av en ny veitunnel. 

 

Tabell 1. Deltakere på analysemøte 27.03.2017. 

Navn Firma Rolle/stilling 
Tor Fodstad Eidsvoll kommune Rådgiver/Plan 

Hans Martin Scharning Eidsvoll kommune Arealplanlegger 

Steve Johnsen Øvre Romerike 
Brannvesen 

Branningeniør 

Håkon Håversen Statens Vegvesen Prosjektleder 

Kjell Arild Ekeberg Sweco Norge Fagansvar VA 

Mrugala Wojciech Sweco Norge Vegingeniør 

Jannike GB Jensen Sweco Norge Prosessleder ROS 

Frode Løset Sweco Norge Fagansvarlig ROS 
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3.5 Begreper og definisjoner 

Risiko 

Muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av 

to grunnbegreper: 

• Et mål for konsekvens (verdi) 

• Et mål for sannsynlighet (frekvens) 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

 

Sårbarhet 

Manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap (Plan- 

og temadatautvalget i Oslo og Akershus 2013). 

 

Sannsynlighet 

En vurdering av hvor ofte (frekvens) det er trolig at en uønsket hendelse vil kunne inntreffes. 

Sannsynlighet uttrykkes i ord, eller som tallverdier. 

 

Konsekvens 

Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvens uttrykkes med ord eller som tallverdier for omfanget 

av skader på liv/helse, miljø eller samfunnsviktige funksjoner.  

 

3.6 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

Kategorier for sannsynlighet og konsekvens er beskrevet i tabell 2 og tabell 3. Konsekvenskategoriene 

(tabell 3) er delt inn i tre ulike konsekvensområder; Liv/helse (tredjepart), Miljø og Samfunnsviktige 

funksjoner.  

 
Tabell 2. Sannsynlighetskategorier. I denne analysen er forklaringene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, rev. 2011, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, Kartlegging av risiko og sårbarhet, legges til 
grunn.  
 

Begrep Kode Forklaring 
Lite sannsynlig (1) S1 Mindre enn en gang i løpet av 50 år.  

Mindre sannsynlig (2) S2 Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år.  

Sannsynlig (3) S3 Mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av 10 år.  

Meget sannsynlig (4) S4 Mer enn en gang i løpet av et år.  

 
 
Tabell 3. Konsekvenskategorier (liv/helse, miljø, samfunnsviktige funksjoner). I denne analysen vil forklaringene 
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, rev. 2011, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, 
Kartlegging av risiko og sårbarhet, legges til grunn.  
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Begrep Kode Liv / Helse Miljø Samfunnsviktige 
funksjoner 

Ufarlig (1) K1 Ingen personskader  Ingen skader Systembrudd 
uvesentlig  

En viss fare 
(2) 

K2 Få og små 
personskader 
 

Mindre skader, lokale 
skader 

Systemet settes 
midlertidig ute av drift  

Kritisk 
/alvorlig (3) 

K3 Alvorlige personskader 
 

Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år,  

Driftsstans i flere døgn  

Farlig/svært 
alvorlig (4) 

K4 Alvorlige skader/ en 
død  

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 

Katastrofalt 
(5) 

K5 En eller flere døde Svært alvorlige og 
langvarige skader 
uopprettelig 
miljøskade 

Hoved- og avhengige 
systemer settes 
permanent ute av drift 

 

3.7 Risikomatrise 

På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde 

for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Dette kan illustreres ved hjelp av en risikomatrise. 

Risikomatrisen bidrar til å sortere de ulike uønskede hendelsene med hensyn til hvor stor risiko de 

medfører. På den måten kan man også prioritere mulige tiltak for å redusere risikoen. Matrisen i DSB 

(rev. 2011) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen benyttes, se Figur 1. 

 
 

UFARLIG (1) 
EN VISS FARE 

(2) 
KRITISK (3) FARLIG (4) 

KATASTROFALT 
(5) 

MEGET 
SANNSYNLIG (4) 

     

SANNSYNLIG (3) 
     

MINDRE 
SANNSYNLIG (2) 

     

LITE SANNSYNLIG 
(1) 

     

Figur 1. Risikomatrise. Kilde DSB (rev. 2011) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen 

 

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: 
 Tiltak nødvendig 

 Tiltak bør vurderes 

 Tiltak ikke nødvendig 

 

3.8 Akseptkriterier 

Med akseptkriterier menes kriterier som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko 

(www.dsb.no, 2012). Kriteriene kan være basert på forskrifter, standarder, erfaringer og/eller teoretisk 

kunnskap og legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med 

ord eller være tallfestet, og vil være ulike fra tema til tema.  

Konsekvens 

Frekvens 
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Enhver aktivitet som utøves, har alltid en viss innebygget risiko. Følgende overordnet akseptkriterium 

benyttes i denne analysen; «Risikonivået for anlegget skal ikke være høyere enn det er akseptert for 

tilsvarende anlegg i Norge».  

I denne grovanalysen vil akseptkriteriene gjenspeiles i fargekodene knyttet til om tiltak er nødvendige 

eller ikke, jf. risikomatrise i avsnitt 3.7. 
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4 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 
 

I vedlagte tabell 4 er naturbasert, virksomhetsbasert sårbarhet og mulige tenkelige hendelser/situasjoner gjennomgått. Vurderingspunktene er om eksisterende forhold i eller 

nær planområdet kan få virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan medføre virkninger, og hvilke barrierer som eventuelt allerede finnes. Der det er avdekket mulige 

virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. 

 

Tabell 4. Sjekkliste for hendelser/situasjoner. S= sannsynlighet, K= konsekvens og R = risiko 

ID Uønsket hendelse 
Forutsetninger for valg av 
K- og S-verdi Konsekvens Sannsynlighet Risiko Risikoreduserende tiltak 

1 Tankbillekkasje inne i tunnel fører til forurensning av vann 
og grunn. 

Oljeavskiller ved teknisk rom, 
sluk m.m. i tunnel  

2 1   
 

2 Tankbillekkasje utenfor tunnel fører til forurensning av 
vann og grunn. 

  
  

3 1   
  

3 Bilbrann i tunnel. Sannsynlighet for brann i lett 
og tungt kjøretøy er iht. TØI-
beregninger vurdert til å 
oppstå hhv. en gang per 250 
og 500 år. 
 
Brann i mindre kjøretøy kan i 
verste tilfelle før til omkomne. 
Brann i tungt kjøretøy kan 
føre til større konsekvenser 
med omkomne. 
Det antas at, pga. kort 
tunnellengde, trafikanter vil 
komme seg ut av tunellen før 
en eventuell brann eskalerer. 

3 1   

Ved brann vil selvbergingsprinsippet 
være relativt godt ivaretatt. Det er 
kort vei ut av tunnel i begge 
retninger og det er lav stigning i 
tunnelen. I tillegg er det lagt inn en 
havarinisje midt på tunnelen som 
kan gjøre det lettere for småbiler å 
snu ved behov. 
 
Varsling vil fortrinnsvis skje via 
mobiltelefon. 

4 Ukontrollert utslipp av vaskevann fra tunnelvask. Tett tank for sedimentering. 1 1     

5 Utrykningskjøretøyer hindres på 
beredskapsvei/omkjøringsvei som følge av feil plassering 
av teknisk bygg.  

Krav til minimum 4 m mellom 
vegkant og teknisk bygg. 1 1   

 

6 Ras på utsiden av tunnel på begge sider samtidig Noen er fanget inne i tunnel 2 1    
7 Ras på utsiden av tunnel (en side) 

Ras som treffer bil 
4 1   

Lage driftsinstruks for 
rassikringsutstyr med frekvens for 
geologiske undersøkelser.  

8 Ras på innsiden av tunnel Ras som treffer bil 4 1   Regelmessig tilsyn av geolog 

9 Nedfall av is som kan skade materiell eller mennesker 
som følge av iskjøyving i skjæringer 

 
1 4   

Regelmessig tilsyn av driftspersonell 

10 Bekkevann som fryser på veg skaper farlige situasjoner 
 2 1    
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ID Uønsket hendelse 
Forutsetninger for valg av 
K- og S-verdi Konsekvens Sannsynlighet Risiko Risikoreduserende tiltak 

11 Hjorteviltpåkjørsler pga. opphold inne i/rett utenfor 
tunnelåpning. 

Svært bratt terreng 
3 1   

 
12 Husdyr i veien pga. opphold inne i/rett utenfor 

tunnelåpning. 
Svært bratt terreng 

2 1   
 

12 Fare for utgliding av fylling i nordøst Justere med motfylling, jfr. 
rapport fra geolog og 
geotekniker 

3 1   

 
13 Manglende arealer for en hensiktsmessig redningsaksjon 

ved kollisjon mellom f.eks. buss og lastebil. 

 

2 1   
Tilstrekkelig snuplass for adkomst 
fra begge sider, kameraovervåkning 
i tunnel 

14 Havari utenfor havarinisje i tunnel skaper farlig 
trafikksituasjon 

Nødtelefon for hver 125 m, 
bankett langs vegbane i 
tunnel 

1 1   

 
15 Oversvømmelse av vegbane som følge av tette kulverter  

 
2 2   Regelmessig tilsyn av kulverter 

16 
Dårlig tilkomst for syklende på omkjøringsvei pga. 
manglende/dårlig brøyting 

Brøyting vinterstid skal inn i 
driftsrutinene 

1 3   
 

17 Dårlig tilkomst for utrykningskjøretøyer på omkjøringsvei 
pga. manglende/dårlig brøyting 

Brøyting vinterstid skal inn i 
driftsrutinene 

2 2  

 
18 Rasfare på eksisterende veg som skal brukes av syklister 

og beredskap  
3 1   
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5 Usikkerhet 
Området er fysisk befart (ikke i forbindelse med analysemøtet), samt skriftlige og muntlige kilder. Det 

kan likevel være forhold som ikke er avdekket i analyseprosessen. Gjennomføring av tilsvarende tiltak 

medfører ofte usikkerhet knyttet til oppfølging av de anbefalte tiltakene fra ROS-analysen. Tett 

oppfølging i bygge- og anleggsfasen er derfor viktig. 

 

6 Konklusjon 

6.1 Risikovurdering 

Det er som følge av denne analysen avdekket uønskede hendelser med følgende risiko. 

 
Tabell 5. Oppsummering av mulige risikomomenter. Rød sone indikerer hendelser som denne analysen påpeker at 
det skal gjøres tiltak for å redusere risiko, og hendelser i gul sone indikerer at tiltak bør vurderes og gjennomføres. 
 

 
UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) 

KATASTROFALT 
(5) 

MEGET SANNSYNLIG 
(4) 

9     

SANNSYNLIG (3) 
 

16     

MINDRE SANNSYNLIG 
(2) 

 15,17    

LITE  
SANNSYNLIG (1) 

4,5,14 1,6,10,12,13 2,11,12,18 3,7,8  

 

6.2 Risikoreduserende tiltak 

Gjennomføring av anbefalte risikoreduserende tiltak medfører at vurderingen av risiko for en hendelse 
normalt forskyves ett nivå i matrisen (f.eks. fra rødt til gult). Det kan vurderes tiltak som enten reduserer 
frekvensen (sannsynlighetsreduserende tiltak) eller konsekvensen (alvorlighetsgraden).  
 
Forslag til risikoreduserende tiltak som følge av denne analysen er følgende: 
 
Brann i tunell:  
Kartlegge trekkretning i tunnel og vurdere behov for ventilasjon, legges inn i beredskapsplan. Det er 
behov for tørrledning gjennom tunnelen. Brannvesenet setter selv vann på vann med tankbil utenfra og 
kobler seg på inne i tunnelen. Uttak hver 125 m med Nor1 – kupling med stengekran. 
 
Ras på utsiden av tunnel: 
Lage driftsinstruks for rassikringsutstyr med frekvens for geologiske undersøkelser. 
 
Ras på innsiden av tunnel:  
Regelmessig tilsyn av geolog. 
 
Nedfall av is som kan skade materiell eller mennesker: 
Regelmessig tilsyn av driftspersonell 

 

Krav om Ytre Miljøplan: 

For å sikre at tiltakene følges opp, legges det inn i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides et 

miljøoppfølgingsplan/Plan for Ytre Miljø (YM-plan). YM-planen skal beskrive konkret miljøoppfølging i 

bygge- og anleggsfasen og hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. Planen utarbeides i samsvar med 

Statens vegvesens veileder og mal. Ytre Miljøplanen skal være fast post på byggemøter. 

Konsekvens 
Frekvens 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

19.08.2021 (Ex. 06.04.2017) 
 

 

ra
o
4
n
2
 2

0
0
8
-0

1
-2

3
 

 

Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er behandlet i 

denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å forebygge risiko. En 

oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt under kapittel 7 Referanser. 
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7 Referanser 

Litteratur 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2010/revidert desember 2011. Samfunnssikkerhet i 

arealplanleggingen, Kartlegging av risiko og sårbarhet. 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2014. Veileder for helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen.  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--

og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/  

 

Plan- og temadatautvalget i Oslo og Akershus, 2013. Veileder ROS-analyser i 

arealplanlegging. Sist endret 20.06.2013 

 

Kart og databaser 

Artsdatabanken, Artskart, rødliste og fremmede arter, https://www.artsdatabanken.no/ 

Miljødirektoratet, Naturbase  https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 

Miljostatus på nett, http://www.miljostatus.no/kart  

NGU løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse/  

NGU radonkart 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/?&Box=123610:6535370:345977:6727247&map=Norges.geologiske.unde

rs.kelse:.Radon...aktsomhet 

 

 

Relevante lover og retningslinjer  
Planleggingen og utbyggingen forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer, herunder bl.a. 
 

• Lov 14.06.om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

• Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 
går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
 

• Lov 28.06.1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) 
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til 
ferdsel, opphold m.m. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

• Lov 09.06.1978 om kulturminner (kulturminneloven) 
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 

• Lov 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter. 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
http://www.statkart.no/Documents/Om%20Kartverket/Fylkeskartkontorene/Oslo/Fagomr%c3%a5der/Plan/20130620_ROS_i_arealplanlegging.pdf
http://www.statkart.no/Documents/Om%20Kartverket/Fylkeskartkontorene/Oslo/Fagomr%c3%a5der/Plan/20130620_ROS_i_arealplanlegging.pdf
https://www.artsdatabanken.no/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
http://www.miljostatus.no/kart
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/?&Box=123610:6535370:345977:6727247&map=Norges.geologiske.unders.kelse:.Radon...aktsomhet
http://geo.ngu.no/kart/arealis/?&Box=123610:6535370:345977:6727247&map=Norges.geologiske.unders.kelse:.Radon...aktsomhet
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• Lov 27.06.2008 nr 71 om planlegging- og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner 
 

• Lov 29.05.1981 nr 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven) 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens 
produktivitet og artsrikdom bevares. Med vilt menes alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier 
og krypdyr. 
 

• Lov 24.11.2000 nr 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. 
 

• Forskrift 26.03.2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift/TEK 10). 
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell 
kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og 
energi. 
 

• Forskrift 01.06.2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften 
omhandler en lang rekke type forurensning som grunnforurensning, støy, luftkvalitet, avløp, farlig 
avfall m.m. 

• Forskrift 15.12.2006 nr 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 
 

• Forskrift 25.04.2003 nr 486 om miljørettet helsevern.  
Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Befolkningen 
skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. 

 
Retningslinjer 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520). 

• Retningslinje for flaum og skredfare i arealplaner, NVE 2/ 2011. 
 

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.  

 

8 Vedlegg  
 

8.1 Risikoanalyse for Skreikamptunnelen 

Rapport etter gjennomført fareidentifikasjonsmøte avholdt 09.06.2021, Risikoanalyse tunnel 

Fv.33Skreikampen (fareidentifikasjon), datert 02.07.2021. 
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8.2 Geologiske forhold 

 
Berggrunnskart over området. Oransje farger er alkaliefeltspat, lys grønn farge er leirskifter, 

glimmerskifer m.m. og strandsonen med lyserød farge er øyegneis. Kilde: www.ngu.no  

 

http://www.ngu.no/
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8.3 Aktsomhetskart radon  

 

 

Kilde: www.ngu.no  

 

 

 

 

http://www.ngu.no/
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8.4 Aktsomhetskart for jord- og flomskred 

 

 
Kilde www.miljostatus.no/kart  

  

http://www.miljostatus.no/


 

 

 

 
 

 
 
 
 

19.08.2021 (Ex. 06.04.2017) 
 

 

ra
o
4
n
2
 2

0
0
8
-0

1
-2

3
 

 

8.5 Aktsomhetskart for snøskred 

 

 
 Kilde: www.miljostatus.no/kart  

  

http://www.miljostatus.no/kart
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8.6 Aktsomhetskart for steinsprang  

 

 
   Kilde: www.miljostatus.no/kart.  

 

 

 

http://www.miljostatus.no/kart
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8.7 Naturverdier i planområdet  

 

 

 
Kilde: www.naturbase.no 

  

http://www.naturbase.no/
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8.8 Enkel sjekkliste ROS 

Emne  Forhold eller uønsket hendelse  
Vurdering  

JA Merknad  

Naturgitte 
forhold  

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  X 
Omtalt i analysen (hendelse 6 
og 7) 

  Er det fare for utglidning (geoteknisk ustabilt)?  X 
Omtalt i analysen 
(deponiområde) 

 Er det fare for setningsskader (kvikkleire)?  Ingen fare 

  Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?   
Planområder er over 200-års 
flom 

  
Er området utsatt for flom i vann/elv/bekk, herunder 
også lukket bekk?  

X 
En bekk på hver side av 
portalen. Skal legges i kulvert 
under veien.  

  Er det radon i grunnen? X 
Fare for radon, men tema er lite 
relevant i denne saken. 

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

  

  • Hendelser på veg   Ikke aktuelt 

 • Hendelser på spor/jernbane  Ikke aktuelt 

  • Hendelser på sjø/elv   Ikke aktuelt 

  
• Hendelser i luften  

 
 Ikke aktuelt 

  
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe 
i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), 
utgjøre en risiko for området?  

  

  • Utslipp av giftige gasser/væsker   Ikke aktuelt 

  
• Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker                                                      
 Ikke aktuelt 

 • Radioaktivt nedfall  Ikke aktuelt 

 
• Industribrann 

 
 Ikke aktuelt 

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

  

  • Elektrisitet   Ikke relevant 

  • Teletjenester   Ikke relevant 

  • Vannforsyning   Ikke relevant 

  • Renovasjon/spillvann   Ikke relevant 

 
• Transportnett 

 
 Ikke relevant 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:   

  
• Påvirkes området av magnetiske felt fra elektriske 

linjer?  
 Ikke relevant 

  
• Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  
 

 Ikke relevant 

  
Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området til:  

  

  • Skole/barnehage/privat bolig?   Ikke relevant 

  • Nærmiljøanlegg (idrett etc.)?   Ikke relevant 

  • Forretning etc.?   Ikke relevant 

  • Busstopp?   Ikke relevant 

  Brannberedskap:    

  
• Omfatter området spesielt farlige anlegg?  

 
 Nei 

  
• Har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)?  
X Ønske om brannvann i tunnel 
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Emne  Forhold eller uønsket hendelse  
Vurdering  

JA Merknad  

  
• Har området bare en mulig atkomstrute for 

brannbil? 
 

 Nei, fra begge sider 

Tidligere bruk   
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 
virksomheter?  

  

 • Avfall fra anleggsvirksomhet/industri  Ikke aktuelt 

  • Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg   Ikke aktuelt 

  • Mekanisk verksted/skipsverft   Ikke aktuelt 

  • Galvaniseringsverksted   Ikke aktuelt 

  
• Gjentatte rivningsarbeider/rehabilitering av 

bygninger fra 1950 -1980  
 Ikke aktuelt 

 • Byjord - sentrale og eldre bydeler   Ikke aktuelt 

 • Gruver - åpne sjakter, steintipper etc.   Ikke aktuelt 

 
 

• Militære anlegg 
 

 Ikke aktuelt 

Omgivelser  

Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is og/eller varierende 
vannstand i elveløp?  
 

X 
Mjøsa ligger inntil planområdet, 
men godt under nivå for 
planområdet 

  
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup, sjø, elver, trafikk, etc.)  
 

X 
Bratt terreng. Håndtert i 
analysen. 

 
Vindfall som følge av uttak av skog 
 

 Ikke aktuelt 

 
Vil tiltaket kunne føre til endringer av 
avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv 
 

 I liten grad 

 
Vil tiltaket kunne føre til forurensing av drikkevann 
 

 Ikke aktuelt 

 
Vil tiltaket kunne føre til olje- og kjemikalieforurensning 
 

X 
Mulig i anleggsfasen. Håndteres 
i YM-plan 

 
Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann 
 

 Ikke aktuelt 

Ulovlig 
virksomhet  

Sabotasje og terrorhandlinger:   

 • Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?   Ikke aktuelt 

  
• Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 
 Ikke aktuelt 

 

 
 

Viken viser vei. 
Postadresse: Viken fylkeskommune,  
Postboks 220, 1702 Sarpsborg 
Sentralbord: 32 30 00 00  
post@viken.no 

viken.no 


