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Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 
forbindelse med detaljregulering av adkomstvei og boligområde på Ormåsen i Øvre Eiker kommune. 
Dette er gjort for å sikre samfunnssikkerhet og beredskap inn i planarbeidet i tråd med plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3).  

Gjennom analysen er det identifisert 1 uønsket hendelse i forbindelse med planforslaget. Hendelsen har 
ingen vesentlig innvirkning for selve tiltaket, og medfører ingen vesentlig innvirkning på nåværende 
omgivelser. Det er som følge av denne ROS-analysen ikke funnet forhold som må tas hensyn til i det 
videre reguleringsplanarbeidet. 

 

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for de foreslåtte tiltakene. 
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1 Innledning 
Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 
forbindelse med detaljreguleringen for adkomstvei og boligområde på Ormåsen i Øvre Eiker 
kommune. Figur 1.1 viser varslingskart med lokalisering av planområdet.  

 

Figur 1.1 Varslingskart med lokalisering av planområdet på Ormåsen i Øvre Eiker kommune (Kilde: Sweco) 

1.1 Formål 
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 
samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med 
detaljreguleringen på Ormåsen. Mer konkret er formålet følgende:  

 Å identifisere risiko og sårbarhetsforhold ved planområdet 
 Å identifisere hvilke endringer i risikobildet utbyggingen medfører  
 Å avklare om planområdet er egnet for utbyggingsformålet 
  

1.2 Hjemmel 
Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-
analyse ved planer for utbygging. 

§ 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 
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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». 

1.3 Avgrensinger 
ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse 

 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

 ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette enkelthendelser som har samfunnsmessige eller 
sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

 Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle 
forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.  

 Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  

 Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal 
inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

 Vurderinger i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

 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.  
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2 Metode 

2.1 Generell beskrivelse av metode  
En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko 
og sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi et godt 
beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I denne analysen brukes 
metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. 
Illustrasjonen nedenfor viser trinnene i ROS-analysen og beskriver hvor de forskjellige elementene er 
omtalt i denne rapporten. 

 

 

Figur 2.1. Trinnene i ROS-analysen (Kilde: DSB, 2017) 

2.2 Sannsynlighetsvurdering  
I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil 
en vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe. Sannsynlighet brukes som et mål på hvor 
trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor 
et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.  

 Tabell 2-1. Sannsynlighetskategorier for planROS.  

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET 
(PER ÅR) 

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 % 

 

Kapittel 3
• Beskrivelse av planområdet

Kapittel 4
• Identifisere mulige uønskede hendelser

Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet)

Kapittel 5
• Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Kapittel 6
• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
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2.3 Konsekvensvurdering  
I forbindelse med at det gjøres en vurdering av sannsynlighet for om en hendelse vil inntreffe gjøres 
det også en vurdering av konsekvensene av en tenkt hendelse. Konsekvensene deles inn i ulike 
konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 
alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende 
konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:  

 
Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre 
som kan bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  

Tabell 2-2. Konsekvenskategorier for liv og helse. 

K Konsekvens-
kategorier 

Dødsfall Skader  Forklaring 

K1 Høy  >5 >20 Over 5 dødsfall og/eller over 20 skadde 

K2 Middels 1-5 3-20 1-5 dødsfall og/eller inntil 20 skadde 

K3 Lav  Ingen 1-2 Ingen dødsfall men inntil 2 skadde 

 

Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) 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.  

Tabell 2-3. Konsekvenskategorier for stabilitet. 

K Konsekvens-
kategorier 

Forstyrrelser i dagliglivet  

K1 Høy  Ikke mulighet til å komme seg til jobb/skole/osv. den dagen det skjer en 
hendelse / Stengt tunnel/veg/bro i flere dager 

K2 Middels Lang kø på veg til jobb/skole/osv. på grunn av stengt tunnel/veg/bro ved 
en hendelse / Stengt tunnel/veg/bro i en dag 

K3 Lav  Kø på veg til jobb/skole/osv. på grunn av hendelse og påfølgende tapt 
arbeidstid / Stengt tunnel/veg/bro i noen timer 

 

Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede 
hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.  

Tabell 2-4 Konsekvenskategorier for materielle verdier.  

K Konsekvens-
kategorier 

Økonomisk tap/materielle verdier 

K1 Høy  Større skade på tunnel, veg og/eller bro 

K2 Middels Skade på en eller flere biler og mindre skade på veg 

K3 Lav  Liten eller ingen skade på biler, veg og/eller tunnel 

 

2.4 Risikomatrise  
På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde 
for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. 
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Risikomatrisen som benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 
2017), og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget.  

Tabell 2-5. Risikomatrise (DSB, 2017).  

KONSEKVENSER FOR <konsekvenstype> 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE  MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10% 
 

    

Lav <1%     

 
Fargekodene over anger en vurderingsskala for risiko, og tolkes slik: 
 

Tiltak 
nødvendig 

Tiltak bør 
vurderes 

Tiltak ikke 
nødvendig 

 

2.5 Metode i dette prosjektet  
ROS-analysen baserer seg på fagrapporter og utredninger utarbeidet i forbindelse med de ulike 
tiltakene, eksisterende temadatabaser for risikokartlegging og dokumentasjon utarbeidet i forbindelse 
med planforslaget for Ormåsen.  

Disse rapportene og utredningene er lagt til grunn for vurdering av sannsynlighet og konsekvens for 
hvert tema i sjekklisten for ROS-analyse, hvor dette gir et samlet uttrykk for risikoen som en hendelse 
representerer.  

Hendelsene er rangert i risikomatrisen etter sannsynlighet og omfang av konsekvens. Som en 
oppfølging skal potensielle og anbefalte tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold påpekes. Det 
gjøres også en helhetlig vurdering på hvorvidt hendelsen ansees som økt, redusert eller uendret som 
følge av tiltakene.  
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3 Beskrivelse av planområdet og planforslaget  

3.1 Planområdet  
Planområdet ligger på Ormåsen, i Øvre Eiker kommune i Viken fylke. Ormåsen er et boligområde som 
ligger på et platå ca. 200 moh. ca. 8 km sørvest for Hokksund og ca. 6 km nordvest for Vestfossen 
sentrum. 
Planområdet ligger sentralt i det eksisterende boligområdet på Ormåsen. 
Området som skal reguleres utgjør totalt ca. 185 daa. 

 
Figur 3.1 Kartutsnittet viser deler av Øvre Eiker kommune, med avmerking ved Ormåsen (Kilde: Sweco) 

 

Planområdet består av myr- og skogbruksarealer, hvor sistnevnte er klassifisert med middels bonitet 
og uproduktiv skog. Planlagt reguleringsområde vil grense til regulerte boligfelt i øst, sør og sør-vest. 
Ved planområdets sør-vestre hjørne grenser området til Ormåsen skole og Ormåsen barnehage. 
Området nord og nord-vest for planen består av skogbruksarealer og områder for rekreasjon, 
herunder eksisterende lysløype.  
 
Området slik det foreligger er stort sett småkupert, med noen større terrengforskjeller. Hovedretningen 
på terrenget heller fra nord-øst mot sør-vest. 
 
Innenfor planområdet vil det legges til rette for adkomstvei fra sør-vest. Dette er en videreføring av 
Jungerveien. Fra nord-øst vil det legges til rette for en kjørbar gang- og sykkelvei som stenges av med 
bom. Veien stenges av med bom for å unngå gjennomkjøring fra Ormåsen til Jungerveien. Samtidig vil 
en kjørbar gang- og sykkelvei muliggjøre og sikre gjennomkjøring for brann- og redningsselskap.  
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3.2 Planlagt tiltak 
Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel. Feltene 
planlegges med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørende adkomstveier, 
grønnstruktur og turvei. I tillegg skal planen avklare trafikksystemet for både gående, syklende og 
kjørende i det varslede planområdet. Dette omfatter også skiløype. 
 
Det legges til rette for frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, med adkomst- og samlevei fra 
Jungerveien. Fra Ormåsen i nord vil det etableres en gang- og sykkelvei som blir stengt med bom. Det 
legges til rette for etablering av en kjørbar gang- og sykkelvei, slik at det blir mulighet for 
gjennomkjøring for brann- og redningsselskap.   
 
Langs Jungerveien er det separat gang- og sykkelvei. Denne vil kunne benyttes som skolevei for 
barna i området. Feltet blir også knyttet til eksisterende gang- og sykkelvei som går fra skolen og 
langs planområdets østgrense. Denne gang- og sykkelveien vil bli koblet til planområdets interne 
gang- og sykkelveisystem.  
Det vil bli anlagt fortau langs adkomstveiene inn til feltene. På boligveiene inn til tomtene blir det lite 
trafikk, og det er trygt å benytte disse. 
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Figur 3.2 Illustrasjonsplan som viser bebyggelse og veier (Kilde: Sweco) 
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4 Mulige uønskede hendelser 
Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og 
potensielle farer innenfor planområdet, se Tabell 4-1. Risiko-identifiseringen danner grunnlag for hvilke 
potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen.  
Uønskede hendelser med vesentlige konsekvenser for eller av planforslaget, vurderes nærmere i 
kapittel 5.    

4.1 Risikoidentifisering  
Sjekklisten beskriver ulike hendelser/ situasjoner, og sannsynligheten, konsekvensen og risikoen av 
disse hendelsene/ situasjonene. 
 

Tiltak 
nødvendig 

Tiltak bør 
vurderes 

Tiltak ikke 
nødvendig 

 
S = sannsynlighet (Lav, Middels, Høy, se Tabell 2-5) 
K = konsekvens (Små, Middels, Store, se Tabell 2-5) 
R = risiko (fargekoder som angitt over) 
For hendelser/ situasjoner som ikke er relevante, angis ikke sannsynlighet, konsekvens eller risiko. 

 
 
Tabell 4-1 Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhold 

NR. HENDELSE KONS. 
FOR 

PLAN 

KONS. 
AV 

PLAN 

BARRIERE S K R KOMMENTAR/TILTAK 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Ras/ skred/ flom/ grunn 

1 Masseras/ -skred Nei Nei   Lav Små  Planområdet er kartlagt 
ifølge NVE og DSB sine kart. 
Området er ikke registrert 
som skredutsatt.  

2 Snøskred/ isras Nei Nei     Ikke relevant. 

3 Flom Nei Nei  Lav Små  Gorudbekken nord for Åsli 
langs Hoensvannsveien er i 
aktsomhetssone for flom. 
Aktsomhetssonen omfatter 
ikke Ormåsen og er for lite til 
å utgjøre flomfare ved 200-
årsflom.  
Ingen større bekker/ elver i 
planområdet som kan 
medføre lokal flom. 
Overvann ledes til vassdrag, 
og det anlegges en lav 
terskel som sikrer 
fordrøyning i store 
nedbørsperioder. 

4 Overvann/  
vanninntrenging 

Nei Nei  Lav Små  Området er ikke spesielt 
utsatt for vanninntrenging. 
Se for øvrig pkt. 3 og pkt. 10. 

5 Havnivåstigning Nei  Nei      Ikke relevant. 

6 Grunnforhold, 
kvikkleire 

Nei  Nei  Lav Små  Planområdet er kartlagt 
ifølge NVE og DSB sine kart. 
Området ligger utenfor marin 
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NR. HENDELSE KONS. 
FOR 

PLAN 

KONS. 
AV 

PLAN 

BARRIERE S K R KOMMENTAR/TILTAK 

grense, og består 
hovedsakelig av bart fjell og 
stedvis tynt løsmassedekke. 
Det er et myrområde her 
som skiftes ut ved tiltak.  
Vurderes ikke som et 
område med bergarter eller 
løsmasser som gjør det 
spesielt utsatt. Det er ikke 
funnet forekomster av 
kvikkleire i området.  

7 Radongass Nei  Nei  TEK17 §13-
5 

Lav Små  NVE registrerer området 
som å ha moderat til lav 
forekomst av radon, noe som 
også kan tilsi at det ikke er 
radon her. Det er ikke påvist 
faktiske forekomster av 
radongass i planområdet. 

8 Skogbrann, 
gressbrann 

Nei Nei   Lav Små  Området er dominert av 
barskog, hovedsakelig 
furutrær. Området ikke er 
særlig utsatt for skog- og 
gressbrann.  

Vær, vindeksponering 

9 Er området 
vindutsatt? 

Nei Nei  Lav Små  Planområdet er registrert hos 
NVE som et område med 
gode vindressurser. Ved 
turbinhøyde på 50-120 m 
høyde kan vind gi brukstimer 
på gj.snt. 1500 timer. 
Planområdet vurderes likevel 
ikke som spesielt vindutsatt 
på bakkeplan.  

10 Er området 
nedbørutsatt? 

Nei  Nei   Lav Små  Planområdet er ikke spesielt 
utsatt for nedbør. 

Natur- og kulturområder 

11 Sårbar flora Nei Nei Miljøoppfølgi
ngsplan, 
naturmangfol
dsrapport 

Lav Små  Det er registrert flere 
rødlistearter i området. De 
fleste av disse er sopparter, 
øvrige er torvull (plante). 
Ingen av artene er registrert 
som truet i Artsdatabanken. 
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NR. HENDELSE KONS. 
FOR 

PLAN 

KONS. 
AV 

PLAN 

BARRIERE S K R KOMMENTAR/TILTAK 

12 Sårbar fauna/ fisk Ja Nei Miljøoppfølgi
ngsplan, 
naturmangfol
dsrapport 

Midde
ls 

Små  Det er gjort flere 
registreringer av 
småsalamander både like 
inntil planområdet og noen få 
innenfor planområdet. Fem 
dammer/pytter ligger like sør 
for samleveien vil kunne 
avskjære vandringsruter 
salamanderne har. Det er 
også registrert 
småsalamandere i bekken 
som følger planområdet i 
vest ned til Orrhanemyra. I et 
eget naturmangfoldnotat er 
det omtalt hvordan en best 
kan ivareta denne 
blågrønnstrukturen for å 
opprettholde både 
vandringsruter og 
enkeltlokaliteter av 
småsalamander. 
Det er ikke registrert andre 
sårbare områder, viktige 
naturtyper eller prioriterte 
arter i tilgjengelige databaser 
innenfor planområdet. 

13 Verneområder Nei Nei   Lav Små  Ingen registrerte 
verneområder i eller i 
umiddelbar nærhet til 
planområdet 

14 Sårbart vassdrag  Ja Nei   Lav Små  Bekken som følger 
planområdet i vest huser 
bestander av 
småsalamander og en bør 
unngå tilslamming i 
anleggsfasen ev. anlegge 
terskler for å sikre vannspeil. 

15 Fremmede, 
skadelige arter 

Nei Nei  Lav Små  Det er ikke påvist fremmede, 
skadelige arter i 
planområdet.  

16 Kulturminner Nei Nei  Kulturminnel
oven § 8, 2. 
ledd. 

Lav Små  Det foreligger et automatisk 
fredet kulturminne i 
nærheten av planlagt 
samlevei i forlengelse av 
Jungerveien. Kulturminnet er 
kategorisert som 
arkeologisk, og er klassifisert 
som «Kullgrop» fra 
førreformatorsik tid.  

17 Friluftsliv Nei Nei  Lav Små  Det er et tett nettverk av stier 
som krysser samleveien og 
flere som også ligger 
innenfor planområdet og vil 
bli nedbygd. Det sikres areal 
til friområde i planen hvor det 
tillates fri ferdsel og 
opparbeidelse av turstier til 
oppholdsplasser, og 
snarveier.   
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NR. HENDELSE KONS. 
FOR 

PLAN 

KONS. 
AV 

PLAN 

BARRIERE S K R KOMMENTAR/TILTAK 

Bedret aktivitetstilbud med 
regulering av nye 
oppholdsplasser og 
ivaretakelse av 
nærmiljøanleggene med bl.a. 
skiløyper og gapahuk. 

MENNESKESKAPTE FORHOLD – VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

Risiko for eksisterende infrastruktur 

18 Vannledninger Nei Nei  Lav Små  Koble til eksisterende 
vannledninger. 

19 Drikkevannskilde Nei Nei     Ikke relevant. 
20 Spillvanns-

ledninger 
Nei Nei  Lav Små  Koble til eksisterende 

spillvannledninger. 
21 Overvanns-

ledninger 
Nei  Nei  Lav Små  Koble til eksisterende 

overvannsledninger. 
22 Framkommelighet 

veg/ fortau/ gs 
Nei  Nei  Lav Små  Bedre framkommelighet for 

gående og syklende. 
23 Tele-

kommunikasjon 
Nei Nei  Off. ettersyn    Det er foreløpig ikke kommet 

innspill om kabler i bakken i 
planområdet. 

24 Annen 
infrastruktur 

Nei Nei Off. ettersyn    Ingen kjente. 

Beredskap 
25 Utrykningstid for 

utryknings-
kjøretøyer 

Nei Nei Off. ettersyn     

26 Slukkevann-
kapasitet/ 
vanntrykk 

Nei Nei Off. ettersyn     

27 Manglende 
avløpskapasitet 

Nei Nei  Off. ettersyn     

28 Manglende 
alternativ 
vegforbindelse 

Nei Nei Off. ettersyn    Det legges til rette for 
etablering av en kjørbar 
gang- og sykkelvei, slik at 
det blir mulighet for 
gjennomkjøring for brann- og 
redningsselskap.   

29 Annet knyttet til 
beredskap 

Nei Nei       

Risiko for strategiske bygg og områder 

30 Veg, bru, 
knutepunkt 

Nei Nei  Lav Små  
 

31 Havn, kaianlegg Nei  Nei      Ikke relevant.  
32 Sykehus/ -hjem, 

kirke 
Nei Nei      Ikke relevant. 

33 Brannstasjon, 
politistasjon mm 

Nei Nei      Ikke relevant. 

34 Skole/ barnehage Nei Nei   Lav Små  Planforslaget legger opp til å 
styrke trygge 
gangforbindelser til skole og 
barnehage. Forslaget 
berører ellers ikke disse 
funksjonene.  

35 Forsyning, kraft, 
vann 

Nei Nei      Ikke relevant. 

36 Forsvarsområde Nei Nei      Ikke relevant. 
37 Tilfluktsrom Nei Nei      Ikke relevant. 
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NR. HENDELSE KONS. 
FOR 

PLAN 

KONS. 
AV 

PLAN 

BARRIERE S K R KOMMENTAR/TILTAK 

Forurensningskilder 
38 Landbruk Nei  Nei      Ikke jordbruksarealer i 

umiddelbar nærhet. 
39 Akutt forurensning Nei Nei 

 
Lav Små  

 

40 Støy; industri Nei Nei     Ikke relevant. 

41 Støy: trafikk Ja  Ja     Støy fra trafikk omtales i 
kapittel 5 – Hendelse 1 

42 Støy; andre kilder Nei Nei      Ingen kjente. 
43 Forurensning i sjø Nei  Nei      Ikke relevant. 
44 Forurenset grunn Nei Nei   Lav Små  Foretatt flere undersøkelser 

tidligere ved Eiker 
kopperverk i plan for felt B6 
og B7, ikke påvist noe 
helsefarlig forurensning. 
Avrenning fra verket berører 
ikke planområdet. 

45 Avfallsdeponi Nei Nei      Ikke relevant. 

ANDRE OMRÅDER/FORHOLD FARLIGE/SPESIELLE 

46 Risikofylt 
industri/lager 
(kjemikalie/ 
eksplosiv, olje/ 
gass, radioaktiv) 

Nei Nei     Ingen kjente i umiddelbar 
nærhet. 

47 Stråling fra 
høyspentlinje 

Nei Nei  
  

 Ikke relevant. 

48 Oljekatastrofe Nei Nei     Ikke relevant.  
49 Dambrudd Nei Nei      Ikke relevant.  
50 Spesielle forhold 

ved utbygging/ 
gj.føring 

Nei Nei      Ingen kjente. 
 
  

TRAFIKKSIKKERHET OG TRANSPORT 

51 Ulykke med farlig 
gods 

Nei Nei     Ikke relevant. 

52 Vær/ føre 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

Nei Nei   Lav Små  . 

53 Ulykke ved inn- og 
utkjøring 

Nei Nei  Lav Små  
 

54 Ulykke med 
gående/ syklende 

Nei Nei  Lav Små  
 

55 Utforkjøring Nei  Nei  Lav Små  
 

56 Anleggstrafikk    Lav Små  Viktig at eksisterende 
boligområder og skolen tas 
hensyn til ved planlegging av 
anleggsgjennomføring 
(anleggstrafikk Jungerveien, 
anleggsstøy etc.). 

57 Andre 
ulykkespunkter 

Nei Nei     Ikke relevant.  
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet  
Identifiserte uønskede hendelser i kap. 4.1 er vurdert nærmere igjennom analyseskjema for hver 
hendelse.   

5.1 Hendelse 1: Økning i trafikkstøy til nåværende boligområder 

NR. 1 NAVN PÅ HENDELSE   Økning i trafikkstøy til nåværende boligområder 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Økning av støy fra kjøretøy i områdene for nåværende boliger, særskilt økning i støy på uteoppholdsareal.  

ÅRSAKER  

Bygging av flere boliger, samlevei og boligveier – flere boenheter med kjøretøy i området 

Manglende kollektivdekning. 

EKSISTERENDE BARRIERER  

T-1442 – Anbefalte støynivå for støyfølsomme bruksformål 

SÅRBARHETSVURDERING  

Figuren under viser støysituasjonen slik den er i dag: 

 

Figur 5.1 Dagens støysituasjon (Kilde: Sweco) 

 

Figuren under viser støysituasjonen etter ferdig utbygging av B4, B6 og B7: 

 

Figur 5.2 Fremtidig støysituasjon etter planlagt tiltak (Kilde: Sweco) 
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Ingen planlagte boliger i boligfeltet Ormåsen B4 vil få støy over grenseverdi på utendørs oppholdsareal og 
det kreves dermed ingen avbøtende tiltak. Ingen spesielle hensyn må tas for å ivareta krav til støy 
innendørs fra vegtrafikk. 
For nåværende boliger øker støynivået generelt med nesten 3 dB (2,8 dB økning) som følge av 
utbyggingen av B4, B6 og B7. For utbyggingen av boligfeltet B4 alene øker støynivået med 1,8 dB. Det vil 
si at utbyggingen av B4 alene ikke fører til en merkbar økning i støynivå, men nåværende boliger i 
Jungerveien har allerede hatt en merkbar økning i støynivå dersom hele boligområdet Ormåsen blir sett 
under ett. Øvre Eiker kommune bør vurdere om 17 nåværende boliger som har støy over anbefalt 
grenseverdi skal vurderes for tiltak på fasade og uteoppholdsareal. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

Lite sannsynlig   x Støy på fasader, ikke uteoppholdsareal. Ikke vesentlig 
over anbefalte støyverdier.  

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Det er få boliger som vil få støynivå på eller like over anbefalte støyverdier i T1442 – støy vil hovedsakelig 
være på fasade. Utbygging av B4 medfører ikke vesentlig økning i støy på nåværende boliger, og ikke en 
støyøkning som tilsier at det er behov for tiltak.  

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-
TYPER 

HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   x  Vurdert ut fra antall  

K3 – økning i støy som følge av 
utbygging av B4 i seg selv vurderes 
ikke å bidra til helseskadelig støynivå.  

Stabilitet     x Vurdert ut fra antall  

Materielle verdier     x Vurdert ut fra direkte skade på 
eiendom  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Realisering av planforslaget vil ikke medføre vesentlig økning i helseskadelig støy for planlagte boliger 
innenfor planforslaget. Det må videre tas en vurdering på kommunalt nivå om det skal gjøres ytterligere 
støyskjermende tiltak for fasader på nåværende boliger i Jungerveien som følge av den totale utbyggingen 
av felt B4, B6 og B7 på Ormåsen.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Liten I et boligprosjekt med mindre adkomstveier er det lettere å 
forutsi noe om økning i trafikk og hvor det vil oppstå økt støy. 
Krav til støyhåndtering er tydeligere i områder som ikke har 
avvikssoner, med strengere krav til bebyggelsesutforming og 
støyskjerming. Ormåsen har ikke store røde støysoner.  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak 

Ikke behov for støyskjermende tiltak  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

 

  



  

 
 

ROS-ANALYSE SIDE 19 AV 21  

 

 
 

6 Hvordan påvirker analysen planlagt tiltak? 

6.1 Sammenstilling  
Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 6-1, Tabell 6-2 og 
Tabell 6-3. Det er skilt mellom konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Tabell 6-1. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.  

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 
 

   1) Støy – lav 
sannsynlighet for at 
utbygging av B4 
medfører vesentlig økt 
støy på nåværende 
boliger  

Middels 1-10% 
 

   

Lav <1% 
 

  1 

 

Tabell 6-2. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.  

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 
 

   1) Støy – ikke relevant 

Middels 1-10% 
 

   

Lav <1% 
 

   

 

Tabell 6-3. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS  SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 
 

   1) Støy – ikke relevant 

Middels 1-10% 
 

   

Lav <1% 
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6.2 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en nærmere vurdering av om det er tiltak 
som er aktuelle for å redusere risiko og sårbarhet.  

Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i videre prosess:  

Tabell 6-4 Forslag til tiltak og videre oppfølging 

Hendelse Tiltak Oppfølging gjennom 
planverktøy eller annet 

Risikobilde etter tiltak 

1 - Økning i 
trafikkstøy til 
boligområder 

Det må videre tas 
en vurdering på 
kommunalt nivå 
om det skal gjøres 
ytterligere 
støyskjermende 
tiltak for fasader 
på nåværende 
boliger i 
Jungerveien som 
følge av den 
totale utbyggingen 
av felt B4, B6 og 
B7 på Ormåsen. 

- Risikoen for vesentlig 
økning i støy på planlagte 
i planforslaget boliger 
vurderes å være uendret 
etter gjennomføring av 
tiltak. For støyutsatte 
boliger i Jungerveien skal 
det vurderes tiltak. 

    

    

6.3 Oppsummering  
Gjennom analysen er det identifisert 1 uønsket hendelse i forbindelse med planforslaget. Hendelsen 
har ingen vesentlig innvirkning for selve tiltaket, og medfører ingen vesentlig innvirkning på 
nåværende omgivelser. Det er som følge av denne ROS-analysen ikke funnet forhold som må tas 
hensyn til i det videre reguleringsplanarbeidet. 
 
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for de foreslåtte tiltakene.  
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