
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)  
 

(Jfr. planloven § 4-3.) 
 

Sak:  Detaljregulering for Semsveien 48, gnr.73, bnr.436 mfl. 

Forfatter:  Nordbohus AS - Roy Bakken 

Utbygger planforslag:  Nordbohus Modum AS 

Dato: 15.08.2017 

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER 
 

Analysen viser at reguleringsforslaget kan gjennomføres med liten risiko for uønskede 
hendelser. 

 
Oppsummerende tabell 

 
Virkning 

Sannsynlighet 
Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Svært sannsynlig (4) 4.1 
14. Kulturminner 

27.Trafikkstøy/støv 

4.2 4.3 4.4 

Sannsynlig (3) 3.1 
7.Vind 

8.Nedbør 

35. Støy og støv 

fra trafikk 
 

3.2 

31. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, 
olje/gass, 

radioaktivitet) 

3.3 
 

3.4 

Mindre sannsynlig (2) 2.1 
 

2.2 
 

2.3 
6.Radongass 

 

2.4 

Lite sannsynlig (1) 1.1 
13. Fornminner 

1.2 
41. Ulykke i 
av/påkjørsel 

42.Ulykker med 
gående/syklende 
43. Ulykke med 

anleggsgjennomføring 

1.3 
39.Ulykke med farlig 

gods 

1.4 
1. Masseras/skred 

 

Emner etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.  

Vurdering: 
Virksomheter i nabolaget har vært godkjent i forhold til boligbebyggelsen på denne eiendommen. 
Muligheter for Masseras/skred anses lite sannsynlig i geoteknisk vurdering fra Multiconsult AS  

 

Det anbefales følgende tiltak:  

1. Bevaringsverdig bolig kan tas vare på ved flytting til annet sted. 
2. Innvendige støyforhold i bygning dokumenteres i byggesøknad iht. anbefalinger fra SINUS AS i 

støyvurdering utført for tiltaket om utført som vist i situasjonsplan. 
3. Ny bolig oppføres med radonsperre og iht. TEK 17 §13-5 
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BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER 
Eiendommen Semsveien 48 er i kommuneplanens 

arealdel avsatt som utbyggingsområde for 

boligformål (lys gul farge). Planområdet overlapper 

mot NØ, område til næringsbebyggelse (Blå farge) 

mht. adkomstvei.  

Planområdet er ellers uregulert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsforslaget foreslår 
området utbygd slik: 
 
I underkant av halve 
eiendommen har gul 
støysone. 
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UTBYGGING: 
Situasjonsplanen viser utbygging med 4 manns bolig, felles garasje og parkering. Bolig er plassert 
utenfor gul støysone og alle leiligheter har tilfredsstillende uteplass mht. sol/støy uten skjermende 
tiltak. Støysone er beregnet av SINUS AS. 
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METODE 
 

Denne ROS-Analysen er basert på følgende plandokumenter: 

 Reguleringsforslag med planbeskrivelse 

 Støyrapport fra Sinus AS 

 Geoteknisk vurdering fra Multiconsult AS 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i: 
 

1.   Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 

2.   Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje 

3.   Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 

4.   Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: 
 

1.   Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er 

uvesentlig 

2.   Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader 

3.   Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av 

drift over lengre tid 

4.   Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, 

Langvarige /uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift 
 

Klassifikasjon med fargekoder 
 

Virkning 
Sannsynlighet 

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig     
Lite sannsynlig     

 

 
 

(Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og 

det vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til 

akseptabelt nivå.) 
 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige virkninger, krever tiltak.  
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UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK 
 
Tabell med mulige uønskede hendelser 
 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
Ja/nei 

Sann
synli
g 

Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
1. Masseras /skred Ja 1 4 Nei Jf. Geoteknisk notat fra Multiconsult 814901-

RIG-NOT-001 dat. 19.4.2017, forventes ingen 
problemer med områdestabiliteten. Det skal 
graves grunt for ringmurer og ledninger inn ti 
byggegrense slik at det heller ikke skal være 
noen problemer med lokal stabilitet i middels 
faste masser her. 

2. Snø / isras Nei    Ikke relevant. 
3. Flomras Nei    Ikke relevant 

4. Elveflom Nei    Ikke relevant 

5. Tidevannsflom Nei    Ikke relevant. 
6. Radongass Ja 2 3 Ja Området er ikke undersøkt mht. radon.  

Tiltak: Boliger oppføres med radonsperre. 

Dette sikres av TEK10 §13-5 Radon og er 

videreført i TEK 17. Egen bestemmelse ikke 

nødvendig i plan 

7. Vind Ja 3 1 Ja Normalt for stedet, ikke problematisk 
8. Nedbør Ja 3 1 Ja Normalt for stedet, ikke problematisk 
9. Sårbar flora Nei    Ikke relevant 
10. Sårbar fauna - fisk Nei    Ikke relevant 
11.Naturvernområder Nei    Ikke relevant 
12.Vassdragsområder Nei    Ikke relevant 
13. Fornminner Ja 1 1 Ja Ingen registrert 

14. Kulturminner Ja 4 1  Hovedbygningen er vurdert til å ha høy 

verneverdi i fagrapporten for nyere tids 

kulturminner utarbeidet i forbindelse med 

kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Øvre Eiker kommune. 

Fylkeskommunen uttaler at bygningens 

autentisitet, representativitet, sjeldenhet og 

aldersverdi bidrar til å trekke verneverdien 

opp. 

Tiltak: Bygningen er i plankart forutsatt 

fjernet. Tiltakshaver har inngått avtale med 

privat part som skal ta den ned og oppføre 

den med mest mulig bruk av autentiske 

materialer på eget gårdsbruk. Se omtale i 

planbeskrivelsen. 
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Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få risikovirkninger for 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
Ja/nei 

Sann
synli
g 

Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

14. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei    Ikke relevant 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke relevant 
16. Sykehus, 
Omsorgsinstitusjon 

Nei    Ikke relevant 

17. Skole barnehage Nei    Ikke relevant 

18. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

Nei    God 

19.Brannslukningsvann Nei    God tilgang 
20. Kraftforsyning Nei    Utbygging trolig allerede tilrettelagt for da 

nabofeltet nr.50 ble utbygd. 

21. Vannforsyning Nei    Ikke relevant 

22. Forsvarsområde Nei    Ikke relevant 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

24. Akutt forurensing Nei    Ikke relevant. 
25. Permanent 
forurensing 

Nei    Ikke relevant 

26. Støv og støy; 
industri 

Ja    Eiendommen ligger inntil trafikkarealer for 

næringsområde. 

27. Støv og støy; trafikk Ja 4 1 Ja Nærhet til Semsveien gir via støyberegninger 

utført av SINUS AS, gul støysone på deler av 

eiendommen. Situasjonsplan viser at bolig 

med tilfredsstillende uteplasser samt 

lekeplass kan etableres utenfor støysone. 

Bestemmelser og støysone i plankartet sikrer 

at kravene i T-1442 tilfredsstilles. 

28. Støy; andre kilder Nei    Ikke relevant 
29. Forurenset grunn Nei    Ikke relevant 
30. Høyspentlinje Nei       Ikke relevant. 

31. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, 
olje/gass, 
radioaktivitet) 

Ja 3 2 Ja Eiendommen grenser mot næringsområde 

med lokaler for Albert E.Olsen i NV og 

Industrier Bergen i NØ. Herunder kan for 

eksempel gassflasker befinne seg i nabolaget. 

Risiko med dette synes likevel lav. 

32. Avfallsbehandling Nei    Ikke relevant 
33.Oljekatastrofe-
område 

Nei    Ikke relevant 
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Forurensing. Medfører tiltak i planen: 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
Ja/nei 

Sann
synli
g 

Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

34. Fare for akutt 
forurensing 

Nei    Ikke relevant 

35. Støy og støv fra 
trafikk 

Ja 3 1 Ja Marginalt mer støy/støv i byggefasen må 

påregnes. 

36. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei    Ikke relevant 

37. Forurensing av sjø Nei    Ikke relevant 

38. Risikofylt industri Nei    Ikke relevant 

 

Transport. Er det risiko for: 

39. Ulykke med farlig 
gods 

Ja 1 3 Ja Mulig men usannsynlig at en transport skulle 

skape eksplosjon ved passering av 

eiendommen.  

40. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei    Ikke relevant.  

41. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja 1 2 Ja Ikke større risiko enn normalt akseptabelt. 

All trafikk medfører risiko. 
42. Ulykker med gående 
- syklende 

Ja 1 2 Ja Ikke større risiko enn normalt akseptabelt. 

All trafikk medfører risiko. 
43. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 2 J Ikke større risiko enn normalt akseptabelt. 
Nødvendige sikringsarbeider i en 
anleggsperiode vil bli ivaretatt gjennom 
generelle HMS-krav knyttet til tiltaket. 

Andre forhold.  Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

44. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei    Ikke relevant 

45. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is 
/varierende 
vannstand 

Nei    Ikke relevant 

45. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter 
og lignende 

Nei      Ikke relevant 

46. Andre forhold Nei     

 
Nordbohus AS 
 
 
Roy Bakken 
arealplanlegger 
 
Litteratur: 

Veileder: systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i kommunene 

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Andre/systematiskarbeidikommunene.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Andre/risiko_saarb-analyse.pdf
http://www.dsb.no/

